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ÖNSÖZ 

Bu çalışmada bağımsız denetim standartlarının daha kolay anlaşılabilmesi için 

standartlarda geçen terimlerin açıklamaları yine standartlarda yer alan açıklamalara 

dayanılarak verilmiştir. Bağımsız denetim standartları aynı muhasebe standartlarında olduğu 

gibi yabancı dilden tercüme edildiklerinden bazı ifadelerin anlaşılması okuyuculara güç 

gelebilmektedir. İşte bu tip terim ve kavram karmaşıklıklarına mahal vermemek için 

standartlarda yer alan terimler bu sözlük çalışmasında bir araya getirilmiştir. 

Bağımsız denetim standartlarının daha iyi anlaşılabilmesi için elbette muhasebe 

standartlarında yer alan terimlerde bu sözlükte açıklanmıştır. Muhasebe standartlarının 

terimleri bağımsız denetim standartlarının terimleri bu çalışmada harmanlanarak standart 

metinlerinde yer aldıkları gibi açıklanmıştır. Bağımsız denetim standartlarını iyi bilmek her 

denetçinin bir görevi olduğu gibi muhasebe mesleğini icra eden meslektaşlarımızın da 

muhasebe standartlarını iyi bilmesi gerekir.  

Bu e-kitabı ücretsiz olarak siz değerli okuyucularımızın istifadesine sunuyorum. 

Kitapta eksik gördüğünüz eklenmesini veya çıkarılmasını istediğiniz hususları eleştiri veya 

önerilerinizi selcukgulten2@hotmail.com adresine iletmeniz halinde bu çalışmanın izleyen 

baskılarında mutlaka değerlendireceğimi şimdiden beyan ve taahhüt ederim.    

                                 S.M.M.M. Selçuk GÜLTEN 

mailto:selcukulten2@hotmail.com
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ANKARA BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ BAŞKANI İLYAS KOCAER’in ÖNSÖZÜ 

Ankara Bağımsız Denetçiler Derneği olarak bağımsız denetim alanında düşük ücret koşulları, 

akreditasyon şartlarının ağırlığı, yabancı kökenli denetim şirketleriyle rekabet, bağımsız denetime 

ilişkin kalite gibi sorunlar olduğunun farkındayız. Ancak denetim sektöründe yine en önemli sorun 

olarak eğitim sorununu görmekteyiz. Bağımsız denetçiler uygulamada ve teoride ortaya çıkan değişim 

ve gelişimlere ayak uydurmak, çağı yakından takip etmek zorundadır. Denetçi belgesi sahibi olan 

meslektaşlarımızın sürekli eğitime ihtiyaç duydukların farkındayız. Ancak denetim gibi özel bir alanda 

yeterli sayıda kaynak olmadığı bilinci ile bu alandaki her türlü yayını desteklemeyi kendimize görev 

saymaktayız. İşte bu anlamda hazırlanmış olan bu bağımsız denetim standartlar sözlüğü bu alandaki 

önemli bir eksikliği giderecektir.  

Sözlüğün uygulamada terim birliği sağlaması hedeflenmiş olup bu çalışmanın hazırlanmasında 

emeği tartışmasız olan Sayın Selçuk GÜLTEN’e teşekkür ediyorum. 
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A 
Açılış bakiyeleri: Dönem başında mevcut olan hesap bakiyeleridir. Açılış bakiyeleri önceki dönemin 

kapanış  bakiyelerine dayanır ve önceki dönemlere ait işlem ve olaylar ile önceki dönemde uygulanan 

muhasebe politikalarının etkilerini yansıtır. Açılış bakiyeleri, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler ile 

taahhütler gibi dönem başında var olan ve açıklanması gereken hususları da içerir. 

Aktüeryal kazanç ve kayıplar: Tanımlanmış fayda yükümlülüğünün bugünkü değerinde 

aşağıdakilerden dolayı meydana gelen değişikliklerdir: 

(a) Aktüeryal varsayımla gerçekleşen arasındaki fark düzeltmeleri (önceki aktüeryal varsayımlar ile 

gerçekleşen arasındaki farkların etkisi) ve 

(b) Aktüeryal varsayımlardaki değişikliklerin etkileri. 

Alt hizmet kuruluşu: Hizmet alan işletmelere finansal raporlamayla ilgili bilgi sistemlerinin parçası 

olan hizmetlerden bazılarını sağlamak amacıyla başka bir hizmet kuruluşu tarafından kullanılan 

hizmet kuruluşudur. 

Alt hizmet kuruluşundaki kontroller: Bir kontrol amacına ulaşılmasına ilişkin makul güvence 

sağlamaya yönelik olan alt hizmet kuruluşundaki kontrollerdir.  

Amortisman: Bir varlığın amortismana tabi tutarının, yararlı ömür süresince sistematik olarak 

dağıtılmasını ifade eder. 

Amortismana tabi tutar: Bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı 

değerin düşülmesiyle bulunan tutarı ifade eder. 

Ana kitle: İçinden bir örneklemin seçildiği ve denetçinin hakkında sonuçlara varmak istediği veri 

setinin tamamıdır. 

Analitik prosedürler: Finansal ve finansal olmayan veriler arasındaki anlamlı ilişkilerin analiz edilmesi 

yoluyla, finansal bilgilerin değerlendirilmesini ifade eder. Analitik prosedürler ayrıca, beklenen 

değerlerden ciddi ölçüde farklılık gösteren veya diğer ilgili bilgilerle tutarsızlık gösteren belirlenmiş 

dalgalanmaların veya ilişkilerin gerektiğinde araştırılmasını da kapsar. 

Ana ortaklık:Bir veya daha fazla işletmeyi kontrol eden bir işletmedir. 

Anomali (aykırılık): Bir ana kitlede bulunan yanlışlıkları veya sapmaları açıkça temsil etmeyen bir 

yanlışlık veya sapmadır. 

Asgari kira ödemeleri: Kiracının kiralama süresince aşağıdakilerle birlikte; koşullu kira, hizmet 

maliyetleri ile vergiler gibi kiraya veren tarafından ödenen ve kiraya verene tazmin edilenler hariç, 

ödemek zorunda olduğu veya ödemesi gerekebilecek tutarları ifade eder: 
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(a) Kiracı açısından, kiracının kendisi veya kiracı ile ilişkili diğer bir tarafça garanti edilen tutarlar; veya 

(b) Kiraya veren açısından, kendisine aşağıda yer alanlar tarafından garanti edilmiş kalıntı değer: 

(i) Kiracı; 

(ii) Kiracıyla ilişkili diğer bir taraf veya 

(iii) Garanti altındaki yükümlülükleri karşılamaya yetecek finansal güce sahip olan ve kiraya verenle 

herhangi bir ilişkisi bulunmayan üçüncü bir taraf. 

Araştırma ve değerlendirme varlıkları: İşletmenin muhasebe politikaları uyarınca varlık olarak 
muhasebeleştirilen araştırma ve değerlendirme harcamaları. 

Araştırma ve değerlendirme harcamaları: Maden kaynaklarından cevher çıkarmanın teknik 
yapılabilirliği ve ticari uygulanabilirliği kanıtlanabilir olmadan önce, bir işletme tarafından maden 
kaynakları için araştırma ve maden kaynaklarının değerlendirilmesi ile ilgili yapılan harcamalar. 

Aykırılık: İşletmenin kasıtlı veya kasıtsız olarak yapmış olduğu, yürürlükteki ilgili mevzuata aykırı olan 

ihmal veya eylemlerdir. Bu tür ihmal veya eylemler; üst yönetimden sorumlu olanların, yönetimin 

veya çalışanların işletme adına veya işletmenin yerine yapmış olduğu ya da işletmenin bizzat taraf 

olduğu işlemleri içerir. Üst yönetimden sorumlu olanların, yönetimin veya çalışanların işletmenin 

faaliyetleriyle bağlantılı olmayan kişisel suistimalleri aykırılık hâlleri içinde yer almaz.  

Ayrı araç: İşletmelerin tüzel kişiliğine sahip olup olmadığına bakılmaksızın ayrı tüzel kişi işletmeler ya 
da böyle olduğu kabul edilen işletmeler de dâhil olmak üzere ayrı olarak tanımlanabilir finansal 
yapıdır. 

Ayrıştırma: Sözleşmenin unsurlarının ayrı sözleşmelermiş gibi muhasebeleştirilmesidir. 

Azınlık payı (kontrol gücü olmayan paylar): Doğrudan veya dolaylı olarak ana şirkete atfedilemeyen, 
bir bağlı ortaklıktaki özkaynak. 

Azletme hakları:Karar alıcının karar alma yetkisini sonlandırmaya ilişkin haklardır. 
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B 
Bağımsız denetçi: Denetimi yürüten kişi veya kişileri, genellikle sorumlu denetçiyi veya denetim 

ekibinin diğer denetçilerini veya ilgili durumlarda denetim şirketini ifade eder. Bir BDS’de bir 

yükümlülük veya sorumluluğun sorumlu denetçi tarafından yerine getirileceğinin açıkça ifade 

edilmesi hâlinde, “denetçi” terimi yerine “sorumlu denetçi” terimi kullanılır. İlgili yerlerde “sorumlu 

denetçi”   veya denetim şirketi”, bu terimlerin kamu sektöründeki eş değerlerini ifade eder. 

Bağlı ortaklık:Başka bir işletme tarafından kontrol edilen bir işletmedir. 

Bir hizmet kuruluşundaki kontrollerin tanımına ve tasarımına ilişkin rapor: Bu rapor aşağıdakileri 

içerir: 

(i) Hizmet kuruluşunun sistemi, kontrol amaçları ve tasarlanan ve belirli bir tarihte uygulanan 

ilgili kontrolleri hakkında, hizmet kuruluşu yönetimi tarafından hazırlanan tanımlama ve 

(ii) Hizmet kuruluşunun sistemine, kontrol amaçlarına ve ilgili kontrollerine ilişkin yapılan tanımlama 

ile bu kontrollerin tasarımının belirli kontrol amaçlarını sağlamadaki uygunluğu hakkında hizmet 

kuruluşu denetçisinin görüşlerini içeren ve makul güvence vermek amacıyla hazırladığı bir rapor. 

Bir hizmet kuruluşundaki kontrollerin tanımı, tasarımı ve işleyiş etkinliğine ilişkin rapor: Bu rapor 

aşağıdakileri içerir: 

(i) Hizmet kuruluşunun sistemine, kontrol amaçlarına ve tasarlanan ve belirli bir tarih veya 

dönem için uygulanan ilgili kontrollerine ve bazı durumlarda bu kontrollerin belirli bir dönem 

boyunca işleyiş etkinliğine ilişkin, hizmet kuruluşunun yönetimi tarafından yapılan tanımlama 

(ii) Aşağıdaki hususları içerecek şekilde hizmet kuruluşu denetçisi tarafından makul güvence 

vermek amacıyla hazırlanan rapor: 

a.  Hizmet kuruluşunun sistemi, kontrol amaçları ve ilgili kontrollerine ilişkin tanımlaması, 

kontrollerin tasarımının belirlenmiş kontrol amaçlarını sağlamadaki uygunluğu ve kontrollerin işleyiş 

etkinliği hakkında hizmet kuruluşu denetçisinin görüşü ve 

b.  Hizmet kuruluşu denetçisinin yaptığı kontrol testlerinin tanımı ve bunların sonuçları. 

Bir varlığın kalıntı değeri: Bir varlık tahmin edilen yararlı ömrünün sonundaki durum ve yaşına 
ulaştığında elden çıkarılması sonucu elde edilmesi beklenen tutardan, elden çıkarmanın tahmini 
maliyetleri düşülerek ulaşılan tahmini tutardır. 

Bir bireyin yakın aile üyeleri: İşletme ile ilgili işlemler üzerinde etkisi olması ya da işlemlerden 
etkilenmesi beklenen aile bireyleridir ve aşağıda belirtilenler bireyin yakın aile üyesi kapsamında yer 
alır:  

(a) Bireyin eş ve çocukları,  
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(b) Bireyin eşinin çocukları ve  

(c) Bireyin ya da bireyin eşinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler. 

Birleşme tarihi: Edinen işletmenin edinilen işletme üzerinde kontrolü ele geçirdiği tarih. 

Birikim unsuru: TFRS 9’a göre türev ürün olarak muhasebeleştirilmeyen ve eğer ayrı bir yatırım aracı 
olsaydı TFRS 9 kapsamında olacak olan bir sözleşme unsuru. 

Bireysel finansal tablolar: Bu standart hükümlerine uygun olarak bağlı ortaklıklardaki, iş 
ortaklıklarındaki ve iştiraklerdeki yatırımlarını, maliyet bedeli üzerinden, TFRS 9 Finansal Araçlar 
Standardı hükümleri uyarınca ya da TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 
Standardında tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmeyi tercih eden işletmeler 
tarafından sunulan finansal tablolardır 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar: Finansal tabloların tarihi ile denetçi raporu tarihi arasındaki 

dönemde gerçekleşen olaylar ile denetçinin, denetçi raporu tarihinden sonra haberdar olduğu 

durumlardır. 

Biyolojik dönüşüm: Canlı varlıklarda niteliksel ve niceliksel değişime yol açan büyüme, bozulma, 
üretim ve döllenme sürecidir. 

Borç yeterlilik testi: Gelecekteki nakit akışlarının gözden geçirilmesine dayanılarak, sigorta borçlarının 
defter değerinin arttırılmasına (veya ilgili ertelenmiş edinme maliyetlerinin veya maddi olmayan 
varlıkların defter değerlerinin azaltılmasına) ihtiyaç olup olmadığına ilişkin olarak yapılan bir 
değerlendirmedir. 

Borçlanma maliyetleri: Bir işletme tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili olarak katlanılan faiz ve 
diğer giderlerdir. 

Borsada işlem gören işletme: Payları, menkul kıymetleri veya borç senetleri tanınmış bir menkul 

kıymetler borsasında kote edilmiş olan veya işlem gören ya da tanınmış bir menkul kıymetler borsası 

veya eş değeri bir kuruluşun düzenlemelerine göre pazarlanan işletmedir. 
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C 
Canlı varlık: Yaşayan hayvan veya bitkidir. 

Canlı varlık grubu: Yaşayan hayvan veya bitki topluluğudur. 

Ciddi risk (önemli risk): Denetçinin yargısına göre denetimde özellikle dikkat edilmesi gereken 

belirlenmiş ve değerlendirilmiş “önemli yanlışlık” riskidir. 
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Ç 
Çalışanlar: Yöneticiler dışında kalan, denetim şirketi tarafından istihdam edilmiş bağımsız denetçiler, 

denetçi yardımcıları, teknik bilgisine başvurulacak uzmanlar ve denetime yardımcı diğer 

profesyonellerdir. 

Çalışanlar ve benzer hizmetleri sağlayan diğerleri: İşletmeye kişisel hizmet veren ve şu koşullardan 
birini sağlayan kişileri ifade eder: a) hukuki veya vergisel açından çalışan olarak kabul edilen, b) hukuki 
veya vergisel açından çalışan olarak kabul edilenlerle aynı şekilde işletmenin talimatları altında 
çalışan, c) sundukları hizmetler çalışanların verdiği hizmetler ile benzer olan. Örneğin, bu terim tüm 
yönetim personelini içine alır, yani işletmenin faaliyetlerinin planlanması, idaresi ve kontrolü için 
idareci olmayan yöneticileri de içeren yetki ve sorumluluk sahibi olan kişiler.  
 
Çalışanlara sağlanan faydalar: Çalışanlar tarafından sunulan hizmetler nedeniyle veya iş ilişkisinin 
sona erdirilmesi dolayısıyla işletme tarafından sağlanan her türlü bedeldir. 
 
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar: Sağlanacak faydanın tamamının yıllık raporlama dönemini 
takip eden on iki ay içinde yerine getirilmesinin beklendiği (iş ilişkisinin sona erdirilmesinden dolayı 
sağlanan faydalar dışındaki) çalışanlara sağlanan faydalardır. 
 
Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar: Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar, iş ilişkisi 
sonrasında sağlanan faydalar ve iş ilişkisinin sona erdirilmesinden dolayı sağlanan faydalar dışındaki 
çalışanlara sağlanan tüm faydalardır. 
 
Çalışma kâğıtları (denetim belgeleri): Gerçekleştirilen çalışmaya, elde edilen sonuçlara ve denetçinin 

ulaştığı sonuçlara ait kayıtlardır. 
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D 
Daraltılmış yöntem: Bir alt hizmet kuruluşu tarafından sunulan hizmetlerin ele alınma yöntemidir. Bu 

yöntemde hizmet kuruluşunun sistem tanımı, alt hizmet kuruluşu tarafından sunulan hizmetlerin 

niteliğini içerir; ancak alt hizmet kuruluşunun ilgili kontrol amaçları ve ilgili kontrolleri, hizmet 

kuruluşunun sistem tanımının ve hizmet kuruluşu denetçisince yürütülen denetimin kapsamında yer 

almaz. Hizmet kuruluşunun sistem tanımı ve hizmet kuruluşu denetçisinin yürüttüğü denetimin 

kapsamı, alt hizmet kuruluşundaki kontrollerin etkinliğinin izlenmesi amacıyla hizmet kuruluşunda 

uygulanan kontrolleri (bu kontroller, alt hizmet kuruluşundaki kontrollere ilişkin güvence raporunun, 

hizmet kuruluşu tarafından gözden geçirilmesini kapsayabilir) içerir. 

Defter değeri: Bir varlığın birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten 

sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutarıdır. 

Değer düşüklüğü zararı : Bir varlığın defter değerinin geri kazanabilir tutarını aşan kısmını ifade eder. 

Denetim ağı: Bağımsız denetim kuruluşlarının veya bağımsız denetçilerin aralarında hukuki bir bağ 

olup olmadığına bakılmaksızın, 

(i) İşbirliğine yönelik, 

(ii) Kâr veya maliyet paylaşımını hedefleyen veya ortak bir mülkiyet, kontrol veya yönetimi, ortak 

kalite kontrol politikalarını ve süreçlerini, ortak bir denetim stratejisini, ortak bir marka veya unvan 

kullanımını ya da mesleki kaynakların önemli bir kısmını ortaklaşa kullanmayı amaçlayan 

yapılanmadır. 

Denetim ağına dâhil şirket: Bir denetim ağı içinde yer alan denetim şirketi veya işletmedir. 

Denetim ekibi: Denetimi yürüten sorumlu denetçi, bağımsız denetçiler ve diğer personel ile denetim 

şirketi veya denetim ağına dâhil şirket tarafından görevlendirilen, denetimle ilgili prosedürleri 

uygulayan diğer kişilerdir. Denetim şirketi veya denetim ağına dâhil şirket tarafından şirket dışından 

görevlendirilen uzmanlar (dış uzman) bu ekibe dâhil değildir. 

Denetim kanıtı: Denetçinin, görüşüne dayanak oluşturan sonuçlara ulaşırken kullandığı bilgilerdir. 

Denetim kanıtları, finansal tablolara temel oluşturan muhasebe kayıtlarındaki bilgiler ile diğer bilgileri 

içerir. BDS’lerin amaçlarına uygun olarak; 

(i)  Denetim kanıtının yeterliliği, denetim kanıtının miktarının ölçütüdür. İhtiyaç duyulan denetim 

kanıtı miktarı, denetçinin “önemli yanlışlık” risklerine ilişkin değerlendirmesinden ve ilgili denetim 

kanıtının kalitesinden etkilenir. 

(ii)  Denetim kanıtının uygunluğu, denetim kanıtının kalitesinin ölçütüdür. Bir başka ifadeyle 

denetim kanıtının kalitesi, denetçi görüşüne dayanak oluşturan sonuçlara destek sağlama açısından, 

denetim kanıtının ihtiyaca uygunluğu ve güvenilirliğidir. 
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Denetim kanıtı: Denetçinin, görüşüne dayanak oluşturan sonuçlara ulaşırken kullandığı bilgilerdir. 

Denetim kanıtları, finansal tablolara temel oluşturan muhasebe kayıtlarındaki bilgiler ile diğer bilgileri 

içerir. 

Denetim kanıtının uygunluğu: Denetim kanıtının kalitesinin ölçütüdür. Bir başka ifadeyle, denetçi 

görüşüne dayanak oluşturan sonuçlara destek sağlama açısından, denetim kanıtının ihtiyaca 

uygunluğu ve güvenilirliğidir. 

Denetim kanıtının yeterliliği: Denetim kanıtının miktarının ölçütüdür. İhtiyaç duyulan denetim kanıtı 

miktarı, denetçinin “önemli yanlışlık” risklerine ilişkin değerlendirmesinden ve ilgili denetim kanıtının 

kalitesinden etkilenir. 

Denetimin kalitesine yönelik gözden geçirme: Rapor tarihi veya öncesinde denetim ekibinin vardığı 

önemli yargıların ve raporu oluştururken ulaştığı sonuçların tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini 

sağlamak için tasarlanmış bir süreçtir. Bu süreç, Kurum tarafından belirlenen işletmeler ile borsada 

işlem gören işletmelerin finansal tablolarının bağımsız denetimi ve varsa denetim şirketinin, 

kalitesinin gözden geçirilmesinin gerekli olduğuna karar verdiği diğer denetimler için uygulanır. 

Denetimin kalitesini gözden geçiren kişi: Denetim ekibinde yer almayan, denetim ekibinin vardığı 

önemli yargılar ve raporu oluştururken ulaştığı sonuçları tarafsız olarak değerlendirmek için yeterli ve 

uygun deneyim ve yetkiye sahip denetim şirketi personeli, denetim şirketi dışından uygun yeterliğe 

sahip bir kişi veya bu kişilerden oluşturulmuş bir ekiptir. 

Denetim riski: Finansal tabloların önemli bir yanlışlık içermesine rağmen, denetçinin duruma uygun 

olmayan bir denetim görüşü vermesi riskidir. Denetim riski, “önemli yanlışlık” riski ile tespit 

edememe riskinin bir fonksiyonudur. 

Denetim şirketi: Bağımsız denetim kuruluşu veya tek başına denetim faaliyeti yapan bağımsız 

denetçidir. 

Denetim şirketi dışından uygun yeterliğe sahip kişi: Sorumlu denetçi olabilmek için gerekli yeterlik 

ve kabiliyetlere sahip şirket dışındaki kişidir (örneğin, diğer bir denetim şirketinin sorumlu denetçisi). 

Denetimin ön şartları: Yönetim tarafından finansal tabloların hazırlanmasında kabul edilebilir bir 

finansal raporlama çerçevesinin kullanılması ve yönetimin ve -uygun hâllerde- üst yönetimden 

sorumlu olanların yürütülecek denetime ilişkin ön kabullerde mutabık olmasıdır. 

Denetim dosyası: Belirli bir denetime ait çalışma kâğıtlarını oluşturan kayıtların yer aldığı fiziki, 

elektronik, manyetik ve benzeri ortamlardaki bir veya daha fazla dosya veya başka bir depolama 

aracıdır. 

Denetim örneklemesi (örnekleme): Denetçinin, ana kitlenin tamamı hakkında sonuçlara varması için 

makul bir dayanak oluşturmak üzere, tüm örnekleme birimlerine seçilme şansı sağlayacak şekilde, 

denetimle ilgili ana kitle içindeki kalemlerin %100’ünden daha azına denetim prosedürlerinin 

uygulanmasıdır. 
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Denetçinin nokta tahmini veya denetçinin tahmin aralığı: Yönetimin nokta tahmininin 

değerlendirilmesinde kullanılmak üzere denetim kanıtından elde edilen, sırasıyla tutar veya tutar 

aralığıdır. 

Denetçi raporu tarihi: Denetçinin, BDS 700 uyarınca finansal tablolara ilişkin denetçi raporuna verdiği 

tarihtir. 

Devlet: Devleti, devlet organlarını ve yerel, ulusal veya uluslararası benzer kuruluşları ifade eder. 

Devlet yardımı: Belirli koşulları yerine getiren bir işletme veya işletmeler grubuna bir ekonomik fayda 

sağlamak üzere devlet tarafından yapılan faaliyetlerdir. Bu Standart kapsamındaki devlet yardımları; 

gelişmekte olan bölgelerde altyapı sağlanması veya rakipler üzerine ticari kısıtlamalar getirilmesi gibi 

genel ticaret koşullarını etkilemek suretiyle sadece dolaylı olarak sağlanan faydaları içermez. 

Devlet teşvikleri: İşletmenin faaliyet konuları ile ilgili belirli koşulların geçmişte veya gelecekte yerine 

getirilmesi karşılığında işletmeye kaynak transferi şeklindeki devlet yardımlarıdır. Bu teşvikler, bir 

değer atfedilemeyen devlet yardımlarını ve işletmenin normal ticari işlemlerinden ayırt edilemeyen 

devlet ile yaptığı işlemleri kapsamaz. 

Dış teyit: Denetçi tarafından üçüncü bir kişiden (teyit eden taraf) fiziki, elektronik veya başka bir 

ortamda doğrudan yazılı yanıt şeklinde elde edilen denetim kanıtı. 

Diğer Hususlar paragrafı: Denetçi raporuna eklenen, denetçinin muhakemesine göre, kullanıcıların; 

denetimi, denetçinin sorumluluklarını veya denetçi raporunu anlamaları açısından ilgili olan, finansal 

tablolarda sunulanlar veya açıklananlar dışında bir hususa atıfta bulunan paragraftır. 

Diğer bilgiler: Mevzuat veya genel uygulamalar gereği, denetlenmiş finansal tabloları ve bu tablolara 

ilişkin denetçi raporunu içeren bir dokümanda yer alan finansal ve finansal olmayan (finansal tablolar 

ve bu tablolara ilişkin denetçi raporu dışındaki) bilgilerdir. 

Diğer fiyat riski: Meydana gelen değişimin ilgili finansal aracın kendisinden veya ihraç edenden ya da 

piyasada işlem gören benzeri finansal araçların tamamını etkileyen faktörler tarafından kaynaklanıp 

kaynaklanmadığına bakılmaksızın, piyasa fiyatlarında oluşan değişimler nedeniyle bir finansal aracın 

gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanma olması (faiz oranı riski veya 

yabancı para riskinden kaynaklananlar dışında) riski. 

Diğer işletmedeki pay: Bu TFRS’nin amacı açısından diğer işletmedeki pay; işletmeyi diğer işletmenin 
performansına bağlı getirilerde değişkenliğe maruz bırakan, sözleşmeye bağlı olan veya olmayan 
ilişkiler anlamında kullanılır. Diğer işletmedeki pay; bununla sınırlı olmamak üzere, özkaynağa dayalı 
araçların veya borçlanma araçlarının elde tutulması yoluyla olduğu gibi, fonlama garantisi, likidite 
desteği, borç güçlendirmeleri ve teminatlar gibi diğer ilişkiler yoluyla da belirlenebilir. Diğer 
işletmedeki pay, işletmeye başka bir işletmenin kontrolünü, müşterek kontrolünü veya o işletmede 
önemli etki sahipliğini kazandıran araçları içerir. Bir işletmenin sadece normal bir müşteri tedarikçi 
ilişkisinin varlığı nedeniyle diğer bir işletmede payının olduğu söylenemez. 
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Diğer kapsamlı gelir (öz kaynaklara yansıtılan kâr veya zararlar): Diğer TFRS’ler tarafından gerekli 
kılındığında ya da izin verildiğinde kâr ya da zararda muhasebeleştirilmeyen gelir ya da gider (yeniden 
sınıflandırma düzeltmeleri de dahil olmak üzere) kalemlerini kapsar.  Diğer kapsamlı gelirin unsurları:  

(a) Yeniden değerleme fazlasındaki değişimler   

(b) Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçümleri  

 

(c) Dış ülkedeki bağlı işletmeye ait finansal tabloların çevrilmesinden kaynaklanan kazanç ve kayıplar  

 

(d) Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan özkaynağa dayalı finansal araçlardaki 
yatırımlardan kaynaklanan kazanç ya da kayıplar 

 

(e) Nakit akış riskine ilişkin riskten korunma araçlarına bağlı olarak oluşan kazanç veya kayıpların etkin 

kısımları 

Dikkat Çekilen Hususlar paragrafı: Denetçi raporuna eklenen, denetçinin muhakemesine göre, 

kullanıcıların finansal tabloları anlamaları açısından temel teşkil edecek derecede öneme sahip olan, 

finansal tablolarda uygun bir şekilde sunulan veya açıklanan bir hususa atıfta bulunan paragraftır. 

Dipnotlar: Finansal durum tablosunda (bilanço), kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda 
(veya tablolarında), özkaynak değişim tablosunda ve nakit akış tablosunda sunulan bilgilere ilave 
bilgiler içerir. Dipnotlarda, bu tablolarda sunulan kalemlere ilişkin açıklayıcı metinler veya açılımlar ve 
muhasebeleştirme kriterlerini karşılamadığı için bu tablolarda yer verilmeyen kalemlere ilişkin bilgiler 
yer alır.  

 

Durdurulan faaliyet Elden çıkarılmış veya satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmış olan ve 
aşağıdaki koşullardan birini sağlayan işletme birimi:  

(a) Ayrı büyük bir iş alanını veya ayrı bir coğrafi faaliyet alanını temsil etmektedir,  

(b) Ayrı büyük bir iş alanının veya coğrafi faaliyet alanının elden çıkarılmasını öngören tek başına 
koordine edilmiş bir planın parçasıdır veya  

(c) Sadece yeniden satışa yönelik bir öngörüyle edinilmiş bir bağlı ortaklıktır.  

Duran varlık Dönen varlık tanımına uymayan varlık. 

Dürüstlük ilkesi: Tüm denetçiler için, bütün mesleki ilişkilerde ve iş ilişkilerinde açık sözlü ve dürüst 

olma yükümlülüğü getirmektedir. Dürüstlük aynı zamanda dürüst iş yapma ve güvenilirlik konularını 

da kapsamaktadır. 
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Düzeltilmemiş yanlışlıklar: Denetim boyunca denetçi tarafından bir araya getirilmiş ve düzeltilmemiş  

yanlışlıklardır. 

Doğrudan yardım: Dış denetçinin yönlendirmesi, gözetimi ve gözden geçirmesi altında denetim 

prosedürlerini uygulamak üzere iç denetçilerin kullanılmasıdır. 

Doğrudan sigorta sözleşmesi: Reasürans sözleşmesi niteliğinde olmayan sigorta sözleşmesi. 

Dönen varlık Aşağıdaki koşullardan herhangi birisini sağlayan varlık:  

(a) Varlığın, işletmenin normal faaliyet döngüsü içerisinde gerçekleşmesinin, satılmasının veya 
tüketilmesinin beklenmesi.  

(b) Temelde ticari amaçla elde tutulması.  

(c) Raporlama döneminden sonraki on iki ay içerisinde nakde çevrilmesinin beklenmesi veya  

(d) Raporlama döneminden itibaren en az on iki ay sonrasına kadar, takası veya bir borcun 

ödenmesinde kullanılması sınırlandırılmamış nakit veya nakit benzeri varlık (TMS 7’de tanımlandığı 

gibi) 

Dönem vergisi: Vergiye tabi kâr (mali zarar) açısından o döneme ait ödenecek gelir vergisini (geri 

kazanılacak gelir vergisini) ifade eder. 

Döviz kuru: İki para biriminin değişim oranıdır. 
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E 
Edinilen işletme: Bir işletme birleşmesinde kontrolü, edinen işletme tarafından ele geçirilen işletme 
veya işletmeler. 
 
Edinen işletme: Edinilen işletmenin kontrolünü eline geçiren işletme. 
 
Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme: Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
için mutlaka katlanılması gereken maliyetin, söz konusu sözleşme kapsamında elde edilmesi beklenen 
ekonomik faydayı aştığı sözleşmedir. 

Elden çıkarılacak varlık Satış veya diğer yollarla, bir grup olarak, içerisinde bulunan varlıklarla  
doğrudan ilişkili olan borçlarla beraber tek bir işlemde elden çıkarılacak varlıklar grubu.  

Ertelenmiş vergi borçları: Vergiye tabi geçici farklar üzerinden gelecek dönemlerde ödenecek gelir 
vergilerini ifade eder. 

Ertelenmiş vergi varlıkları: Aşağıdaki durumlarda gelecek dönemlerde geri kazanılacak olan gelir 
vergisi tutarlarını ifade eder: 

(a) İndirilebilir geçici farklar; 

(b) Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış mali zararlar ve 

(c) Gelecek dönemlere devreden kullanılmamış vergi avantajları. 

Etik ilkeler : Denetçinin uyması gereken etik ilkeler şunlardır: 

(1) Dürüstlük, 

(2) Tarafsızlık, 

(3) Mesleki yeterlik ve özen, 

(4) Sır saklama, 

(5) Mesleğe uygun davranış ve  

(6) Teknik standartlar.  
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F 
Faiz oranı riski: Faiz oranlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe 
uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanma olması riski.  

 

Faaliyet bölümü:Faaliyet bölümü, bir işletmenin: 

(a) Hasılat elde edebildiği ve harcama yapabildiği (aynı işletmenin diğer kısımları ile yapılan işlemlere 
ilişkin hasılat ve giderler de dahil olmak üzere) işletme faaliyetlerinde bulunan, 

(b) Faaliyet sonuçlarının, bölüme tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümün 
performansının değerlendirilmesi amacıyla, işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii 
tarafından düzenli olarak gözden geçirildiği ve 

(c) Hakkında ayrı finansal bilgilerin mevcut olduğu bir kısmıdır. 

Faaliyet kiralaması: Finansal kiralama dışındaki kiralamadır. 

Feragat edilebilir krediler: Önceden belirlenmiş koşullar altında borç verenin alacağından feragat 
etmeyi kabul ettiği kredilerdir. 

Finansal tablolar: İlgili dipnotlar dâhil olmak üzere, tarihî finansal bilgilerin, geçerli finansal raporlama 

çerçevesine uygun olarak, bir işletmenin belirli bir tarihteki ekonomik kaynaklarını veya 

yükümlülüklerini ya da belirli bir dönemde bunlarda meydana gelen değişiklikleri göstermek amacıyla 

biçimlendirilmiş sunumudur. İlgili dipnotlar genellikle önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı 

bilgilerin özetinden oluşur. “Finansal tablolar” terimi, geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca 

belirlenen tam bir finansal tablo setini ifade etmekle birlikte, tek bir finansal tabloyu da ifade edebilir. 

Finansal tabloların onaylandığı tarih: İlgili dipnotlar da dâhil olmak üzere, finansal tabloları oluşturan 

bütün tabloların hazırlandığı ve yetkili kişilerin bu finansal tablolara ilişkin olarak sorumluluğu 

üstlendiklerini beyan ettiği tarihtir. 

Finansal tabloların tarihi: Finansal tabloların ait olduğu en son dönemin son günüdür. 

Finansal tabloların yayımlandığı tarih: Denetçi raporu ve denetlenmiş finansal tabloların üçüncü 

tarafların erişimine sunulduğu tarihtir. 

Finansal garanti sözleşmesi: İhraç edene, belirli bir borçlunun bir borçlanma aracının orijinal veya 
tadil edilmiş koşullarıyla uyumlu vadesi gelmiş ödemelerini yapamaması nedeniyle zarar sahibine 
oluşan zararı karşılamak için belirli ödemeleri yapmasını zorunlu kılan bir sözleşmedir. 

Finansal risk: Değişkeni sözleşmenin taraflarından birine özgü olmayan finansal olmayan bir değişken 
durumunda; belirli bir faiz oranı, finansal araç fiyatı, mal fiyatı, döviz kuru, faiz veya fiyat endeksleri, 
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kredi notu veya kredi endeksi veya diğer değişkenlerin bir veya daha fazlasındaki gelecekte olası bir 
değişiklik riski. 

Finansman faaliyetleri: öz kaynaklar (Öz sermaye) ile yabancı kaynakların (borçlanmaların) yapısında 
ve tutarında değişiklik meydana getiren faaliyetleri, ifade eder. 

Finansal kiralama: Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her türlü risk ve yararların 
devredildiği sözleşmedir. Sözleşme süresi sonunda, mülkiyet devrediledebilir veya 
devredilmeyedebilir. 

Finansal araç: Bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal borcunda ya da özkaynağa 
dayalı finansal aracında artışa neden olan herhangi bir sözleşmedir. 
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G 
Garanti edilen faydalar: Belirli bir sigortalı ya da yatırımcının, ihraç edenin sözleşmeye dayalı takdir 
yetkisine bağlı olmaksızın, koşulsuz olarak hakkı olan tahsilatlar ve diğer faydalar. 

Garanti edilen unsur: İsteğe bağlı katılım özelliği içeren bir sözleşmeye dahil edilmiş garanti edilen 
faydaların ödemesine ilişkin yükümlülük. 

Gruplandırma: Bir ana kitlenin, her biri benzer özelliklere (çoğunlukla parasal değere) sahip 

örnekleme birimi gruplarından oluşan alt gruplara bölünmesi sürecidir. 

Grup: Bir ana ortaklık ve onun tüm bağlı ortaklıklarıdır. 

Grup Yatırım işletmesi: Bir ana ortaklık ve onun bağlı ortaklıklarıdır. 

Geçerli finansal raporlama çerçevesi: Finansal tabloların hazırlanmasında yönetim ve -uygun 

hâllerde- üst yönetimden sorumlu olanlar tarafından kabul edilen, işletmenin yapısı ve finansal 

tabloların amacı göz önüne alındığında kabul edilebilir olan veya mevzuatın zorunlu kıldığı finansal 

raporlama çerçevesidir.  

Geçmiş dönem hataları; İşletmenin bir veya daha önceki finansal tablolarında, güvenilir bilgiyi 
kullanmaması veya yanlış kullanması sonucu ortaya çıkan aşağıda sıralanan, ihmaller veya yanlış 
bilgilendirmelerdir. Güvenilir bilgi;  

(a) Finansal tabloların onaylanması sırasında mevcut olan ve  

(b) Finansal tabloların hazırlanması ve sunulması esnasında elde edilebilir olması ve dikkate alınmış 
olması beklenen bir bilgi olmalıdır.  

Bu tip hatalar; matematiksel hataları, muhasebe politikalarının uygulanmasındaki yanlışlıkları, 
yolsuzlukları ve bilgilerin yanlış yorumlanmasından veya yönetilmesinden kaynaklanan etkileri içerir. 

 

Geçerli para birimi: İşletmenin faaliyet gösterdiği temel ekonomik çevrenin para birimidir. 

Geçerli (spot) kur: Hemen teslim halindeki geçerli olan döviz kurudur. 

Gerçeğe uygun sunum çerçevesi : Bu terim, hükümlerine uygunluk sağlanmasını gerektiren ve 

(i) Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu için yönetimin bu çerçevenin zorunlu kıldığı 

açıklamalar dışında açıklamalar yapmasının gerekebileceğini açık veya zımni olarak kabul eden 

finansal raporlama çerçevesini veya 
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(ii) Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu için, yönetimin bu çerçevenin belirli bir 

hükmünden sapmasının gerekli olabileceğini açıkça kabul eden finansal raporlama çerçevesini ifade 

eder. Bu tür sapmaların sadece çok istisnai durumlarda gerekli olması beklenir. 

Gerçeğe Uygun Değer: Piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde gerçekleşecek olağan bir işlemde 

bir varlığın satışında elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır.  

Geri kazanılabilir tutar: Varlığın gerçeğe uygun değerinden satış maliyetlerinin düşülmesi sonucunda 
bulunan tutar ile kullanım değerinden büyük olanı.  

Geriye dönük uygulama: Yeni bir muhasebe politikasının işlemlere, olaylara ve koşullara, söz konusu 

politika hep kullanımdaymış gibi uygulanmasıdır.  

Geriye dönük yeniden düzenleme: Geçmiş dönem hatalarının düzeltilerek, düzeltilmiş tutarların 

finansal tablolarda hiç hata olmamış gibi yer alması, ölçülmesi ve açıklanmasıdır. 

Geçici farklar: Bir varlığın veya borcun finansal durum tablosundaki (bilançodaki) defter değeri ile 

bunların vergi açısından taşıdıkları değerler arasındaki farkları ifade eder. Geçici farklar 

aşağıdakilerden biri şeklinde olabilir: 

(a) Vergiye tabi geçici farklar; bunlar gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme 

yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını veya zararını belirlerken vergiye tabi tutarlar 

oluştururlar; ya da 

(b) İndirilebilir geçici farklar; bunlar gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme 

yapıldığında o dönemlerin vergiye tabi kârını veya zararını belirlerken vergi matrahından indirilebilir 

tutarlardır. 

Gelire ilişkin teşvikler: Varlıklara ilişkin teşvikler dışında kalan devlet teşvikleridir. 

Geliştirme: Ticari üretim ya da kullanıma başlamadan önce, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş 

malzeme, aygıt, ürün, süreç, sistem ya da hizmetlerin üretim planı veya tasarımında araştırma 

sonuçları ya da diğer bilgilerin uygulanmasıdır. 

Genel amaçlı çerçeve: Geniş bir kullanıcı kitlesinin ortak finansal bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

olarak tasarlanmış olan finansal raporlama çerçevesidir. Finansal raporlama çerçevesi, gerçeğe uygun 

sunum çerçevesi veya uygunluk çerçevesi olabilir. 

Genel amaçlı finansal tablolar (“finansal tablolar” olarak anılacaktır): Bir işletmenin, belirli bilgi 
ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanmış finansal tablo hazırlamasına gerek duymayan kullanıcıların 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan mali tablolardır.  

Güç: İlgili faaliyetlerin hâlihazırda yönetilmesi imkânını sağlayan mevcut haklardır. 
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H 
Hak Kazanma:Yetkili duruma gelmek. Hisse bazlı ödeme anlaşmaları açısından, karşı taraf, işletmenin 
nakdi, diğer varlıkları ya da özkaynağa dayalı finansal araçlarına hakediş koşullarının yerine 
getirilmesinden itibaren hak kazanır.  

Hakediş Koşulu: Hisse bazlı ödeme anlaşmaları kapsamında, karşı tarafa işletmenin nakdini, diğer 
varlıklarını veya özkaynağa dayalı finansal araçlarını almaya hak kazandıran hizmetleri işletmenin alıp 
almadığını belirleyen koşuldur. Hakediş koşulu hizmet koşulu ya da performans koşuludur.  

Hakediş Dönemi: Hisse bazlı ödeme anlaşmalarında yer alan her türlü hakediş koşulunun yerine 
getirildiği dönemdir. 

Hile: Yönetim, üst yönetimden sorumlu olanlar, çalışanlar veya üçüncü taraflardan bir veya birden 

fazla kişinin, haksız veya yasalara aykırı bir menfaat elde etmek amacıyla yaptığı aldatma içeren kasıtlı 

eylemleridir. 

Hasılat: Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem 

içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır. 

Hile riski faktörleri: Hile yapmaya teşvik eden, hile için baskı oluşturan veya hile yapma fırsatı 

sağlayan olay veya durumlardır. 

Hizmet Koşulu: İşletmeye hizmetlerin sunulması sırasında karşı tarafın belirli bir hizmet dönemini 
tamamlamasını gerektiren bir hakediş koşuludur. Nedenine bakılmaksızın, hakediş dönemi sırasında 
karşı tarafın hizmet sunmayı sonlandırması durumunda koşul sağlanmamış olur. Hizmet koşulu bir 
performans hedefinin karşılanmasını gerektirmez.  

Hisse Bazlı Ödeme Anlaşması: İşletme (veya diğer bir grup6 işletmesi ya da herhangi bir işletme 
grubunun hissedarı) ile karşı taraf (çalışan da dahil olmak üzere) arasında yapılan ve (varsa) belirli 
hakediş koşullarının sağlanması durumunda karşı tarafın;  

(a) İşletmenin veya diğer bir grup işletmesinin özkaynağa dayalı finansal araçlarının (hisse senetleri 
veya hisse senetleri opsiyonları dahil olmak üzere) fiyatları esas alınarak belirlenen tutarlar 
karşılığında, işletmenin nakdini ya da diğer varlıklarını veya  

(b) İşletmenin veya diğer bir grup işletmesinin özkaynağa dayalı finansal araçlarını (hisse senetleri 
veya hisse senetleri opsiyonları dahil olmak üzere) elde etme hakkı kazandığı sözleşmedir.  

Hisse Bazlı Ödeme İşlemi: İşletmenin,  

(a) Hisse bazlı ödeme anlaşması çerçevesinde tedarikçiden (çalışan da dahil olmak üzere) mal veya 
hizmet aldığı veya  

(b) Diğer bir grup işletmesi söz konusu mal veya hizmetleri aldığında, hisse bazlı ödeme anlaşması 
çerçevesinde, tedarikçi ile yapılan işlemi yerine getirme yükümlülüğüne katlandığı işlemdir.  
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Hisse Senedi Opsiyonu: Hamiline, belirli bir dönem için işletmenin hisse senetlerini sabit ya da 
belirlenebilir bir fiyattan elde etme yükümlülüğünü değil, fakat hakkını veren sözleşmedir.  

Hizmet alan işletme: Bir hizmet kuruluşu kullanan ve finansal tabloları denetlenmekte olan 

işletmedir. 

Hizmet alan işletme denetçisi: Hizmet alan bir işletmenin finansal tablolarını denetleyen ve finansal 

tablolarına yönelik rapor hazırlayan denetçidir. 

Hizmet alan işletmenin tamamlayıcı kontrolleri: Hizmet kuruluşunun, hizmetini tasarlarken hizmet 

alan işletmeler tarafından uygulanacağını varsaydığı ve (kontrol amaçlarına ulaşmak için gerekli 

hâllerde) sistemin tanımında belirlenmiş kontrollerdir. 

Hizmet kuruluşu: Hizmet alan işletmelerin finansal raporlamaya ilişkin bilgi sistemlerinin bir parçası 

olan hizmetleri bu işletmelere sunan üçüncü taraf kuruluştur (veya üçüncü tarafın bir bölümüdür). 

Hizmet kuruluşu denetçisi: Bir hizmet kuruluşunun talebi üzerine, hizmet kuruluşunun kontrollerine 

ilişkin güvence raporu veren denetçidir. 

Hizmet kuruluşunun sistemi: Hizmet kuruluşu denetçisinin raporunda kapsanan hizmetleri hizmet 

alan işletmelere sağlamak için hizmet kuruluşunca tasarlanan, uygulanan ve sürdürülen politika ve 

prosedürlerdir. 
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İ 
İç denetim fonksiyonu: İşletmenin kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin 

etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmek amacıyla tasarlanan güvence ve danışmanlık faaliyetlerini 

yürüten fonksiyondur. 

İç kontrol: Finansal raporlamanın güvenilirliği, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği ile ilgili mevzuata 

uygunluk açısından işletmenin amaçlarına ulaştığına dair makul güvence sağlamak amacıyla üst 

yönetimden sorumlu olanlar, yönetim ve diğer personel tarafından tasarlanan, uygulanan ve 

sürekliliği sağlanan süreçtir. “Kontroller” terimi bir veya daha fazla iç kontrol bileşeninin herhangi bir 

yönünü ifade eder. 

İç kontrol eksikliği: Aşağıdaki hallerde; 

(i) Bir kontrolün, finansal tablolarda yer alan yanlışlıkları zamanında önleyemeyecek veya tespit 

edip düzeltemeyecek şekilde tasarlanması, uygulanması veya kullanılması veya 

(ii) Finansal tablolarda yer alan yanlışlıkları zamanında önlemek veya tespit edip düzeltmek için 

gereken bir kontrolün bulunmaması durumunda mevcuttur. 

İçsel Değer: Karşı tarafın onaylama veya alma (koşullu veya koşulsuz) hakkının olduğu hisse senetleri 
ile karşı tarafın bu senetler için ödemesi gereken (veya ödeyeceği) fiyat (eğer varsa) arasındaki farktır. 
Örneğin, gerçeğe uygun değeri 20 TL olan bir hisse senedi üzerindeki kullanım fiyatı 15 TL5 olan bir 
hisse senedi opsiyonunun içsel değeri 5 TL’dir.  

İhraç tarihi: İşletme ve karşı tarafın (çalışanlar da dahil olmak üzere) hisse bazlı ödeme 
anlaşmasındaki koşul ve ilkelerin karşılıklı olarak anlaşıldığında mutabakata vardığı tarihtir. İhraç 
tarihinde, işletme karşı tarafa diğer varlıkları veya işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarını, 
hakediş şartları sağlandığına, paraya çevirme hakkı verir. Eğer anlaşmanın onaylanması (örneğin, 
hissedarlar tarafından) söz konusu ise, ihraç tarihi onayın geçerli olduğu tarihtir.  

İhraç edilmiş özkaynağa dayalı finansal araç :İşletme tarafından hisse bazlı ödeme anlaşmaları ile 
başka bir tarafa sağlanan, işletmenin özkaynağa dayalı finansal aracını elde etme hakkıdır (koşullu 
veya koşulsuz).  

İlgili etik hükümler: Denetim ekibinin ve denetimin kalitesini gözden geçiren kişinin tabi olduğu, 

Kurum tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallarda (Etik Kurallar) yer alan 

hükümler ile ilgili mevzuatta yer alan daha kısıtlayıcı diğer hükümlerdir. 

İlgili faaliyetler: Yatırım yapılan işletmenin, getirilerini önemli ölçüde etkileyen faaliyetleridir. 

İlk denetim: 

(i) Önceki döneme ait finansal tabloların denetlenmemiş olduğu veya 
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(ii) Önceki döneme ait finansal tabloların önceki denetçi tarafından denetlenmiş olduğu 

denetimdir. 

İlk TFRS Raporlama Dönemi: TFRS’lerin ilk kez uygulandığı finansal tabloların kapsadığı son 
raporlama dönemidir.  

İlişkili taraf: Aşağıdaki şartlardan birini taşıyan taraftır: 

(i) Geçerli finansal raporlama çerçevesinde ilişkili taraf olarak tanımlanmak, 

(ii) Geçerli finansal raporlama çerçevesinde ilişkili taraflarla ilgili herhangi bir hüküm 

bulunmaması veya bulunan hükümlerin yetersiz olması durumunda: 

a. Raporlama yapan işletme üzerinde, bir veya birden fazla aracı yoluyla doğrudan veya dolaylı 

kontrole ya da önemli bir etkiye sahip olan kişi veya başka bir işletme olmak; 

b. Raporlama yapan işletmenin, bir veya birden fazla aracı yoluyla, üzerinde doğrudan veya dolaylı 

kontrole ya da önemli bir etkiye sahip olduğu başka bir işletme olmak; 

c.  Aşağıdaki durumlar sebebiyle, raporlama yapan işletme ile ortak kontrol altında bulunan bir başka 

işletme olmak:  

iii. Kilit yöneticilerin aynı olması. 

Ancak, kamunun ortak kontrolü altında olan işletmeler; birbirleriyle önemli işlemler 

gerçekleştirmedikçe veya aralarında önemli ölçüde kaynak paylaşımı olmadıkça ilişkili işletmeler 

olarak kabul edilmez. 

İlişkili tarafla yapılan işlem: Raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin 
ya da yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. 

İnşaat sözleşmesi (sözleşme); bir varlığın veya tasarım, teknoloji ve fonksiyon ya da nihai amaç veya 
kullanım açısından birbiriyle yakından ilişkili ya da birbirine bağımlı bir grup varlığın inşası için özel 
olarak yapılmış bir sözleşmedir.  

İptal edilemeyen kiralama: Yalnızca aşağıdaki koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda 

iptal edilebilen kiralamalar, iptal edilemeyen kiralamadır: 

(a) Meydana gelme olasılığı oldukça düşük bir koşulun gerçekleşmiş olması; 

(b) Kiraya verenin rızasının bulunması; 

(c) Kiracının kiralama konusu varlıkla aynı veya eşit türden bir varlığı aynı kiraya verenden kiralaması 

veya 

(d) Sözleşmenin başlangıcı itibariyle; sözleşmenin iptali için ilgili sözleşmenin iptalini caydıracak 

miktarda ek bir ödemenin yapılmasının gerekmesi 
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İstisna: Teyit edilmesi talep edilen veya işletmenin kayıtlarında bulunan bilgiler ile teyit eden tarafın 

sunduğu bilgiler arasında bir farklılık olduğunu işaret eden yanıttır. 

İstatistiki örnekleme: Aşağıdaki özellikleri taşıyan bir örnekleme yaklaşımıdır: 

(i) Örneklem kalemlerinin rastgele (tesadüfi) olarak seçilmesi ve 

(ii) Örnekleme riskinin ölçümü de dahil olmak üzere, örneklem sonuçlarının değerlendirilmesi 

için olasılık teorisinin kullanılması. 

(i) ve (ii)’de yer alan özellikleri taşımayan bir örnekleme yaklaşımı, istatistiki olmayan örnekleme 

yaklaşımı olarak adlandırılır. 

İsteğe bağlı katılım özelliği: Garanti edilen faydalara ilaveten, aşağıda yer alan ek faydalara sahip 
olmaya yönelik sözleşmeye dayalı bir haktır; 

(a) Sözleşmeye dayalı toplam faydaların önemli bir kısmını teşkil etmeye namzet; 

(b) Tutarı ve zamanlaması sözleşme gereği ihraç edenin takdirinde olan; ve 

(c) Sözleşme gereği aşağıdakilere dayalı olan: 

(i) Belirli bir sözleşmeler havuzunun veya belirli bir sözleşme türünün performansına; 

  (ii) İhraç eden tarafından elde tutulan belirli bir varlık havuzunun gerçekleşmiş ve/veya 
gerçekleşmemiş yatırım getirilerine veya 

  (iii) Sözleşme ihraç eden şirketin, fonun veya başka bir işletmenin kâr veya zararına. 

İş hayatına ilişkin riskler: İşletmenin amaçlarına ulaşma ve stratejilerini uygulama kabiliyetini 

olumsuz şekilde etkileyebilecek önemli şart, olay, durum, eylem veya eylemsizliklerden ya da uygun 

olmayan amaç ve stratejiler belirlenmesinden kaynaklanan risktir. 

İş ortaklığı: Müşterek kontrole sahip olan tarafların, anlaşmanın net varlıkları üzerinde haklarının 
bulunduğu müşterek anlaşmadır. 

İş ortaklığı katılımcısı: İş ortaklığı üzerinde müşterek kontrole sahip olan katılımcı taraftır. 

İş ilişkisi sonrasında sağlanan faydalar: İş ilişkisinin sona ermesinden sonra ödenebilir hale gelen (iş 
ilişkisinin sona erdirilmesinden dolayı sağlanan faydalar ve çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar 
dışındaki) çalışanlara sağlanan faydalardır. 

İş ilişkisinin sona erdirilmesinden dolayı sağlanan faydalar: Aşağıda belirtilenlerden herhangi biri 
sonucunda çalışanın işine son verilmesinden dolayı çalışanlara sağlanan faydalardır: 

(a) Normal emeklilik tarihinden önce çalışanın işine son verilmesine ilişkin işletme kararı ya da 

(b) İşine son verilmesi karşılığında çalışanın kendisine teklif edilen faydaları kabul etmesi. 
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İşletme: Doğrudan yatırımcılara veya diğer sahiplere, üyelere veya katılımcılara kar payları, düşük 
maliyetler veya diğer ekonomik faydalar şeklinde bir getiri sağlamak amacı ile yürütülebilen veya 
yönetilebilen faaliyetler ve varlıklar bütünü. 

İşletmeye özgü değer : Bir işletmenin bir varlığın devamlı kullanımından ve yararlı ömrünün sonunda 
elden çıkarıldığında elde edilmesi beklenen veya bir yükümlülüğün karşılanmasında oluşması 
beklenen nakit akışlarının bugünkü değerini ifade eder. 

İşletme birleşmesi: Bir edinen işletmenin, bir veya daha fazla işletmenin kontrolünü eline geçirdiği bir 

işlem veya başka bir olay. Kimi zaman “gerçek birleşmeler” veya “eşitlerin birleşmesi” şeklinde 

atfolunan işlemler de bu terimin bu TFRS’de kullanıldığı şekliyle işletme birleşmesidir. 

İşletme birimi Faaliyetleri ve finansal raporlama amaçları bakımından işletmenin geri kalanından 
açıkça ayırt edilebilen faaliyetler ve nakit akışları.  

İşletme faaliyetleri: Bir işletmenin ana gelir getirici faaliyetleri ile yatırım ve finansman faaliyeti 
olmayan diğer faaliyetleri, 

İtfa: Maddi olmayan duran varlığın amortismana tabi tutarının, yararlı ömrü boyunca sistematik 

olarak dağıtılmasını ifade eder. 

İzleme: Denetim şirketine, kalite kontrol sisteminin etkin şekilde işlediği konusunda makul bir 

güvence sağlamak amacıyla tasarlanan, seçilen bazı tamamlanmış denetimlerin periyodik teftişini de 

içeren, denetim şirketinin kalite kontrol sisteminin sürekli olarak değerlendirilmesi ve gözden 

geçirilmesinden oluşan süreçtir. 
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K 
Kabul edilebilir sapma oranı: Denetçi tarafından belirlenen, öngörülen iç kontrol prosedürlerinden 

sapma oranı olup, ana kitledeki gerçek sapma oranının denetçi tarafından belirlenen bu sapma 

oranını aşmayacağına dair uygun bir güvence seviyesi elde etmek için belirlenir. 

Kabul edilebilir yanlışlık: Ana kitledeki fiili yanlışlığın, denetçi tarafından belirlenen parasal tutarı 

aşmayacağına dair uygun bir güvence seviyesi elde etmek için denetçinin belirlediği parasal bir 

tutardır. 

Kapsamlı yöntem: Bir alt hizmet kuruluşu tarafından sunulan hizmetlerin ele alınma yöntemidir. Bu 

yöntemde hizmet kuruluşunun sistem tanımı, alt hizmet kuruluşu tarafından sunulan hizmetlerin 

niteliğini içerir ve alt hizmet kuruluşunun ilgili kontrol amaçları ve ilgili kontrolleri, hizmet 

kuruluşunun sistem tanımının ve hizmet kuruluşu denetçisinin yürüttüğü denetimin kapsamında yer 

alır. 

Kapanış kuru: Raporlama dönemi sonunda geçerli kurdur. 

Karar almaya yetkili mercii: Kendi başına ya da başka tarafların vekili sıfatıyla karar alma haklarına 
sahip işletmedir. 
 

Karşılaştırmalı bilgiler: Geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca önceki bir veya daha fazla 

döneme ilişkin olarak finansal tablolarda yer alan tutar ve açıklamalardır. 

Karşılaştırmalı finansal tablolar: Cari döneme ait finansal tablolarla karşılaştırılmak üzere önceki 

döneme ait tutarların ve diğer açıklamaların yer aldığı ve denetlenmiş ise denetçinin görüşünde atıfta 

bulunulan karşılaştırmalı bilgilerdir. Karşılaştırmalı finansal tablolarda yer alan bilgilerin seviyesi, cari 

döneme ait finansal tablolarda verilen bilgilerle karşılaştırılabilir olmalıdır. 

Karşılık gelen bilgiler: Önceki döneme ait tutarların ve diğer açıklamaların, cari döneme ait finansal 

tabloların bir parçası olarak yer aldığı ve sadece cari dönemle ilgili tutar ve diğer açıklamalarla (“cari 

dönem bilgileri” olarak ifade edilir) ilgili olarak dikkate alınması amaçlanan karşılaştırmalı bilgilerdir. 

Karşılık gelen tutar ve açıklamalardaki sunumun detay seviyesini öncelikle cari dönem rakamlarıyla 

olan ilgisi belirler. 

Kapsamlı gelir: Ortakların ortak olmaları nedeniyle ortaya çıkan işlemler dışındaki işlem ve diğer 

olaylar sonucu belirli bir dönemde öz kaynaklardaki değişimdir. 

Kar ya da zarar: Toplam gelirden diğer kapsamlı gelir unsurları dışındaki giderlerin indirilmesidir.  
 
Katılımcılar: Emeklilik fayda planının üyeleri ve plan tarafından sağlanan faydalardan yararlanma 
hakkı olan diğer kişilerdir. 
 
Kazanılmış haklar: Elde edilmeleri, ilgili emeklilik fayda planına göre hizmetin devamlılığı şartına bağlı 
olmayan faydalardır. 

Kesin alış taahhüdü İlişkili olmayan kişilerle yapılan ve aşağıdaki konularla ilgili olarak her iki tarafı da 
bağlayıcı ve çoğunlukla hukuki açıdan zorlayıcı nitelikte, (a) işlemlerin fiyat ve zamanlaması da dahil 
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olmak üzere bütün önemli koşulların açıkça belirtildiği ve (b) başarıyı yüksek biçimde olası kılmaya 
yetecek düzeyde başarısızlığa yönelik cezai koşullar içeren anlaşma.  

Kullanım değeri Bir varlığın süregelen kullanımından ve ekonomik ömrünün sonunda elden 
çıkarılmasından kaynaklanan tahmini gelecek nakit akışlarının bugünkü değeri. 

Kur farkı: Bir para birimindeki belirli bir tutarın diğer bir para birimine farklı kurlardan çevrilmesinden 
kaynaklanan farktır. 

Kıstaslar: Dayanak denetim konusunun değerlendirilmesi ve ölçülmesi için kullanılan kıyaslama 

noktalarıdır. “Geçerli kıstaslar” ilgili denetim için kullanılan kıstaslardır.  

Kiralama: Kiraya verenin bir varlığın kullanım hakkını, bir ödeme veya ödeme planı karşılığında, 

taraflarca kararlaştırılmış bir zaman süresince kiracıya devrettiği sözleşmedir. 

Kiralama sözleşmesinin başlangıcı: Sözleşme tarihinden veya tarafların kiralamanın temel koşullarına 

ilişkin taahhütte bulundukları tarihten erken olanıdır. Bu tarih itibariyle: 

(a) Kiralama işlemleri faaliyet kiralaması veya finansal kiralama olarak sınıflandırılır ve 

(b) İşlemin finansal kiralama olarak sınıflandırılması durumunda, kiralama süresinin başlangıcında 

muhasebeleştirilmesi gereken tutarlar belirlenir. 

Kiralama süresinin başlangıcı: Kiracının kiralamış olduğu varlığı kullanma hakkını kazandığı tarihtir. 

Söz konusu tarih, kiralama sözleşmesinin ilk kez muhasebeleştirildiği tarihi ifade eder (örneğin, 

kiralama işleminden kaynaklanan varlık, borç, gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi). 

Kiralama süresi: Sözleşmede belirtilen iptal edilemeyen kiralama süresidir. Ancak, kiralama 

sözleşmesinin başlangıcında kiracıya sözleşmede belirtilen sürenin bitiminde bedelli veya bedelsiz 

olarak süre uzatımı hakkı tanınmış ve kiralama sözleşmesinin başlangıcında kiracının bu hakkı 

kullanacağı neredeyse kesin ise, bu ilave süre de kiralama süresi içinde değerlendirilir. 

Kilit yönetici personel: İşletmenin, (idari ya da diğer) herhangi bir yöneticisi de dahil olmak üzere, 

faaliyetlerini plânlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı 

olarak sahip olan kişilerdir. 

Komite: TTK’nın 378 inci maddesi uyarınca yönetim kurulu tarafından kurulan riskin erken 

saptanması komitesidir. 

Kontrol testi: Yönetim beyanı düzeyinde önemli yanlışlıkları önleme veya tespit edip düzeltmede 

kontrollerin işleyiş etkinliğini değerlendirmek üzere tasarlanmış denetim prosedürüdür. 

Kontrol amacı: Kontrollerin belirli bir yönüne ilişkin bir amaç veya hedeftir. Kontrol amaçları, 

kontrollerin azaltmaya çalıştığı risklerle ilgilidir. 

Konsolide finansal tablolar: Ana ortaklığın ve onun bağlı ortaklıklarının varlıklarının, borçlarının, 
özkaynaklarının, gelirlerinin, giderlerinin ve nakit akışlarının tek bir işletmeninki gibi sunulduğu, bir 
gruba ait finansal tablolardır. 
 
Kontrol gücü olmayan paylar:Bir bağlı ortaklığın doğrudan veya dolaylı olarak ana ortaklığa ait 
olmayan paylarıdır. 
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Konsolide finansal tablolar: Ana ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının varlıklarının, borçlarının, 
özkaynaklarının, gelirlerinin, giderlerinin ve nakit akışlarının tek bir işletmeninki gibi sunulduğu grup 
finansal tablolarıdır. 
 
Koruyucu haklar:Bu hakları ellerinde bulunduranların çıkarlarını korumak amacıyla tasarlanmış olan 
ve ilişkili olduğu işletme üzerinde güç sağlamayan haklardır. 
 

Koşullu yükümlülük: 

(a) Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir veya 

daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit 

edilebilecek olan veya 

(b) Geçmiş olaylardan kaynaklanan; fakat aşağıda yer alan nedenlerle finansal tablolara 

yansıtılamayan mevcut yükümlülüktür: 

(i) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma 

ihtimalinin bulunmaması veya 

(ii) Yükümlülük tutarının, yeterince güvenilir olarak ölçülememesi. 

Koşullu bedel: Genellikle, edinen işletmenin, edinilen işletmenin önceki sahiplerine, edinilen 
işletmenin kontrolünün karşılığının bir parçası olarak gelecekte belirli olayların gerçekleşmesi veya 
şartların yerine getirilmesi halinde ek varlıklarını veya özkaynak paylarını transfer etmesi 
yükümlülüğüdür. Ancak koşullu bedel, şayet belli şartlar yerine getirilmişse, edinen işletmeye, daha 
önce transfer etmiş olduğu bedelin iade edilmesi hakkını da verebilir. 
 

Koşullu varlık: Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde 
bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi 
ile mevcudiyeti teyit edilecek olan varlıktır. 
 
Koşullu yeni hisse senedi çıkarma sözleşmesi: Belirli koşulların yerine getirilmesine bağlı olan hisse 
senedi ihraç sözleşmesidir. 
 
Koşula bağlı çıkarılabilir hisse senetleri: Koşullu yeni hisse senedi çıkarma sözleşmesinde belirtilen 
koşulların yerine gelmesini takiben bedelsiz olarak ya da çok az bir nakit veya başka tür bir ödeme 
karşılığında ihraç edilebilecek adi hisse senetleridir. 
 
Kredi riski: Finansal aracın taraflarından birinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle diğer 
tarafta finansal bir kayıp/zarar meydana gelmesi riski.  
 
Kredi borçları: Kredi borçları, normal kredi koşulları kapsamındaki kısa vadeli ticari borçlar dışında 
kalan finansal borçlardır.  
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L 
Likidite riski: Nakit olarak ya da diğer bir finansal varlığın teslimi suretiyle ödenen finansal borçlarla 

ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesinde zorlanma riski.   
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M 
Maddi olmayan duran varlık: Fiziki olmayan, tanımlanabilir, parasal olmayan varlık. 
 

Maddi doğrulama prosedürü: Yönetim beyanı düzeyinde önemli yanlışlıkları tespit etmek üzere 

tasarlanmış denetim prosedürüdür. Maddi doğrulama prosedürleri aşağıdakilerden oluşur: 

(a)  Detay testleri (işlem sınıfları, hesap bakiyeleri ve açıklamalara ilişkin detay testleri) ve 

(b)  Analitik maddi doğrulama prosedürleri. 

Maddi duran varlıklar: 

(a) Mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar 

çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve 

(b) Bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen, 

fiziki kalemlerdir. 

Maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesi: İşletmenin belirli bir alanda araştırma 
yapmak için yasal hakları aldıktan sonra, madenler, petrol, doğalgaz ve benzeri yenilenemez 
kaynaklar gibi maden kaynakları için araştırma ve maden kaynağından cevher çıkarmanın teknik 
yapılabilirliği ve ticari uygulanabilirliğini belirleme. 

Maliyet: Bir varlığın elde edilmesinde veya inşaatında ödenen nakit veya nakit benzerlerini veya 
verilen diğer bedellerin gerçeğe uygun değerini veya belli durumlarda, (diğer TFRS‘lerin özel 
hükümleri uyarınca) ilk muhasebeleştirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder.  

Maliyet artı kâr sözleşmesi; yükleniciye kabul edilebilir ya da başka bir şekilde tanımlanmış maliyetler 
üzerine bu maliyetlerin bir yüzdesi veya sabit bir tutar eklenerek ödeme yapılan inşaat sözleşmesidir. 
 

Makul güvence: : Finansal tabloların denetimi çerçevesinde, yüksek ancak mutlak olmayan bir 

güvence seviyesidir. 

 

Mesleki standartlar: Kurum tarafından yayımlanan Kalite Kontrol, Bağımsız Denetim, Sınırlı Bağımsız 

Denetim, Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetler Standartlarını ve ilgili etik hükümleri içerdiği 

hâliyle Türkiye Denetim Standartlarıdır. 

Mesleki muhakeme: Denetimin yürütülmesi sırasında mevcut olan şartlara uygun olarak atılacak 

adımlara yönelik bilgiye dayalı kararlar alınırken; ilgili mevzuat, BDS’ler, muhasebe standartları ve etik 

standartlar çerçevesinde, sahip olunan eğitim, bilgi ve deneyimin kullanılmasıdır. İlgili yerlerde bu 

kavram mesleki yargı olarak da kullanılmıştır. 

Mesleki şüphecilik: Sorgulayıcı bir yaklaşımla hareket ederek, hata veya hile kaynaklı yanlışlığa işaret 

eden durumlara karşı dikkatli olmayı ve denetim kanıtlarını titiz bir biçimde değerlendirmeyi içeren 

tutumdur. 
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Muhasebe kayıtları: Açılış kayıtları ve destekleyici kayıtlar (elektronik fon transferine ilişkin kayıtlar 

ile çekler gibi); faturalar; sözleşmeler; defteri kebir ve yardımcı defterler, yevmiye kayıtları, yevmiye 

kayıtlarında yer almayan finansal tablo düzeltmeleri; hesaplamalar, mutabakatlar, açıklamalar ve 

maliyet dağıtımıyla ilgili olan çalışma kâğıtları ve çizelgeler gibi diğer kayıtlardır. 

Muhasebe tahmini: Kesin ölçüm yöntemlerinin olmaması durumunda parasal bir tutarın yaklaşık 

olarak tahmin edilmesidir. Bu terim; hem tahmin belirsizliğinin olduğu durumlarda gerçeğe uygun 

değer üzerinden ölçülen tutar için hem de tahmin gerektiren diğer tutarlar için kullanılır.  

Muhasebe tahmininin sonucu: Muhasebe tahmininin konusu olan ve buna temel teşkil eden 

işlem(ler), olay(lar) veya şart(lar)ın gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan gerçek parasal tutardır. 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklik: Bir varlık veya yabancı kaynağın defter değerinin veya bunların 
cari durumunun saptanmasından ve gelecekte beklenen fayda ve yükümlülüklerinin 
değerlendirilmesinden kaynaklanan, dönemsel kullanım tutarının değişimi nedeni ile yapılması 
gereken düzeltmelerdir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yeni bir bilgiden veya gelişmeden 
kaynaklanır, dolayısıyla, hataların düzeltilmesi anlamına gelmez. 
 
Muhasebe politikaları: Finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında işletmeler tarafından 
kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamalardır.  
 
Muhasebe kârı (muhasebe zararı): Vergi gideri öncesi dönem kârını (zararını) ifade eder.  
 
Müşterek anlaşma: İki veya daha fazla tarafın üzerinde müşterek kontrole sahip olduğu anlaşmadır. 
 
Müşterek anlaşma tarafı: Müşterek anlaşma üzerinde müşterek kontrole sahip olup olmadığına 
bakılmaksızın söz konusu anlaşmaya iştirak eden işletmedir. 
 
Müşterek kontrol: Bir anlaşma üzerindeki kontrolün sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasıdır. Bu 
kontrol sadece ilgili faaliyetlere ilişkin kararların kontrolü paylaşan tarafların oy birliği ile 
mutabakatını gerektirdiği durumlarda vardır. 
 
Müşterek faaliyet: Müşterek anlaşmanın müşterek kontrolüne sahip tarafların bu anlaşmayla ilgili 
varlıklar üzerinde haklara ve borçlara ilişkin yükümlülüklere sahip oldukları müşterek anlaşmadır. 
 
Müşterek faaliyet katılımcısı: Müşterek faaliyet üzerinde müşterek kontrole sahip olan katılımcı 
taraftır. 
 

Müteakip denetim prosedürleri: Risk değerlendirmesi sonrası uygulanan denetim prosedürleridir. 
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N 
Nakit: İşletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı,  
 
Nakit benzeri: Tutarı belirli bir nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve 
değerindeki değişim riski önemsiz olan yatırımları,  
 
Nakit akışları: Nakit ve nakit benzerlerinin giriş ve çıkışlarını, 
 

Nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemleri: Mal veya hizmetlerin tedarikçisine nakit ödeme 

yapılması veya diğer varlıkların transfer edilmesi şeklinde bir borç yüklenerek bir işletmenin aldığı mal 

veya hizmete ilişkin bedelin, işletmenin veya diğer bir grup işletmesinin özkaynağa dayalı finansal 

araçlarının (hisse senetleri veya hisse senedi opsiyonları dahil olmak üzere) fiyatları (değerleri) 

üzerinden belirlendiği hisse bazlı ödeme işlemleridir.   

Nakit yaratan birim Diğer varlıklardan veya varlık gruplarından sağlanan nakit girişlerinden büyük 
ölçüde bağımsız olan ve nakit girişi oluşturan belirlenebilir en küçük varlıklar grubu. 

Net gerçekleşebilir değer: İşin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma 
maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşürülmesiyle elde 
edilen tutarı ifade eder. Net gerçekleşebilir değer; bir işletmenin, işin normal akışı içinde, stokların 
satılmasından elde etmeyi beklediği net tutarı ifade eder. Gerçeğe uygun değer piyasa katılımcıları 
arasında ölçüm tarihinde aynı stoğa ilişkin asıl (ya da en avantajlı) piyasadaki olağan bir işlemde, söz 
konusu stoğun satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak tanımlar. 
Gerçeğe uygun değer ilki işletmeye özgü bir değerdir, ikincisi ise değildir. Stokların net gerçekleşebilir 
değeri, stoğun gerçeğe uygun değerinden satış giderlerinin düşülmesiyle elde edilen tutara eşit 
olmayabilir. 
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O 
Opsiyonlar, hisse alım hakkı veren finansal araçlar ve eşdeğerleri: Sahibine adi hisse senedi alım 
hakkı veren finansal araçlardır. 
 
Ortak faydalı işletme: Sahiplerine, üyelerine veya katılımcılarına doğrudan kar payları, düşük 
maliyetler veya diğer ekonomik faydalar sağlayan, bir yatırımcı tarafından sahip olunmayan kuruluş. 
Örneğin, ortak faydalı sigorta şirketleri, kredi birlikleri veya kooperatif işletmeleri ortak faydalı 
işletmelerdir. 
 

Olası: Gerçekleşmesi, gerçekleşmeme ihtimalinden daha muhtemel. 

Olumlu teyit talebi: Teyit eden tarafın doğrudan denetçiye yanıt verdiği, talepte yer alan bilgilerle 

mutabık olup olmadığını gösteren veya kendisinden talep edilen bilgileri sunduğu taleptir. 

Olumlu görüş: Denetçinin; finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle, geçerli finansal raporlama 

çerçevesine uygun olarak hazırlandığı sonucuna varması durumunda verdiği görüştür. 

Olumlu görüş dışındaki bir görüş: Sınırlı olumlu görüş (şartlı görüş), olumsuz görüş veya görüş 

vermekten kaçınmadır. 

Olumsuz teyit talebi: Teyit eden tarafın sadece, talepte yer alan bilgilerle mutabık olmaması 

durumunda doğrudan denetçiye yanıt verdiği taleptir.  
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Ö 
Önceki denetçi: Başka bir denetim şirketinde çalışan, önceki dönemde işletmenin finansal tablolarını 

denetlemiş olan ve cari dönem denetçisinin yerine geçtiği denetçidir. 

“Önemli yanlışlık” riski: Finansal tabloların denetim öncesinde önemli bir yanlışlık içermesi riskidir. 

Aşağıda belirtildiği gibi bu risk yönetim beyanı düzeyinde iki bileşenden oluşur: 

(i)  Yapısal risk: İlgili kontrol mekanizması dikkate alınmadan önce, bir işlem sınıfına, hesap 

bakiyesine veya açıklamalara ilişkin bir yönetim beyanının, tek başına veya diğer yanlışlıklarla birlikte 

önemli olabilecek bir yanlışlık içermeye açık olması durumudur. 

(ii)  Kontrol riski: Bir işlem sınıfı, hesap bakiyesi veya açıklamalara ilişkin bir yönetim beyanında 

ortaya çıkabilecek ve tek başına veya diğer yanlışlıklarla birlikte önemli olabilecek bir yanlışlığın, 

işletmenin iç kontrolü tarafından zamanında önlenememesi veya tespit edilerek düzeltilememesi 

riskidir. 

Önemli iç kontrol eksikliği: Denetçinin mesleki muhakemesi sonucunda, üst yönetimden sorumlu 

olanların dikkatini çekmeyi gerektirecek kadar önemli olduğuna kanaat getirdiği iç kontrol eksikliği 

veya eksikliklerin bileşimidir. 

Önemli: Finansal tablo kalemleri, bireysel veya topluca, bu finansal tablolara göre karar alan 
kullanıcıların ekonomik kararlarını etkiliyorsa o zaman bu kalemlerin ihmal edilmesi veya yanlış 
raporlanması önemlidir. Önemlilik, mevcut koşullar içinde değerlendirilen ihmal veya yanlış 
raporlamanın boyutuna ve niteliğine bağlıdır. Kalemin boyutu, niteliği veya her ikisi birlikte belirleyici 
faktör olabilir. Bir ihmalin veya yanlış raporlamanın kullanıcıların ekonomik kararlarını etkileyip 
etkilemeyeceğinin ve bunun önemli olabileceğinin değerlendirilmesi, bu kullanıcıların özelliklerinin 
dikkate alınmasını gerektirir. Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunuluşuna İlişkin Kavramsal 
Çerçevenin 25 inci Paragrafında “kullanıcıların işletme, ekonomik faaliyetler ve muhasebeyle ilgili 
makul derecede bilgiye sahip oldukları ve bu bilgileri makul bir gayretle değerlendirdiklerinin 
varsayıldığı” vurgulanmaktadır. Bu nedenle, değerlendirmede bu özelliklerdeki kullanıcıların 
ekonomik kararlar alırlarken nasıl etkileneceklerinin de dikkate alınması gerekir.  
 

Örnekleme birimi: Bir ana kitleyi oluşturan bağımsız kalemlerin her biridir. 

Örnekleme dışı risk: Denetçinin, örnekleme riskiyle ilgili olmayan herhangi bir sebepten dolayı hatalı 

bir sonuca ulaşması riskidir. 

Örnekleme riski: Denetçinin bir örneklemi temel alarak vardığı sonucun, aynı denetim prosedürünün 

ana kitlenin tamamına uygulanması durumunda varılacak sonuçtan farklı olması riskidir. Örnekleme 

riski iki tür hatalı sonuca sebep olabilir: 

(i)   Kontrol testi açısından, kontrollerin gerçekte olduğundan daha etkin olduğu sonucuna 

varılması veya detay testi açısından, önemli yanlışlık bulunmasına rağmen bir yanlışlığın bulunmadığı 

sonucuna varılması. Varılan bu tür bir hatalı sonuç, denetimin etkinliğini etkilediğinden ve uygun 

olmayan bir denetim görüşüne sebep olma ihtimali yüksek olduğundan, denetçi öncelikli olarak bu 

tür hatalı sonuçları ele alır. 
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(ii)  Kontrol testi açısından, kontrollerin gerçekte olduğundan daha az etkin olduğu sonucuna 

varılması veya detay testi açısından, önemli yanlışlık bulunmamasına rağmen bir yanlışlığın 

bulunduğu sonucuna varılması. Varılan bu tür bir hatalı sonuç, genellikle varılan ilk sonuçların hatalı 

olduğunun belirlenmesi için ilâve çalışmaya sebep olacağından, denetimin etkinliğini etkiler. 

Ölçüm tarihi: İhraç edilen özkaynağa dayalı finansal araçların gerçeğe uygun değerinin bu TFRS 
amaçları doğrultusunda ölçüldüğü tarihtir. Çalışanlar ve benzer hizmetleri sağlayan diğerleri ile 
gerçekleştirilen işlemler açısından, ölçüm tarihi ihraç tarihidir. Çalışanlar (ve benzer hizmetleri 
sağlayan diğerleri) dışındaki taraflar ile gerçekleştirilen işlemler için ise, işletmenin malları elde ettiği 
ya da karşı tarafın hizmet verdiği tarihtir.  
 

Özel amaçlı çerçeve: Belirli kullanıcıların finansal bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış olan 

bir finansal raporlama çerçevesidir. Finansal raporlama çerçevesi, gerçeğe uygun sunum çerçevesi 

veya uygunluk çerçevesi olabilir. 

Özel amaçlı finansal tablolar: Özel amaçlı bir çerçeveye uygun olarak hazırlanan finansal tablolardır. 

 
Özellikli varlıklar: Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun 
bir süreyi gerektiren varlıklardır. 
 
Özkaynak yöntemi: Yatırımın başlangıçta elde etme maliyeti ile muhasebeleştirildiği ve sonrasında bu 
tutarın yatırım yapılan işletmenin net varlıklarında yatırımcı işletmenin payına düşen kısmı yansıtacak 
şekilde düzeltildiği bir muhasebe yöntemidir. Yatırımcı işletmenin kâr veya zararı, yatırım yapılan 
işletmenin kâr veya zararından kendisine düşen payı; yatırımcı işletmenin diğer kapsamlı kârı, yatırım 
yapılan işletmenin diğer kapsamlı kârından kendisine düşen payı kapsamaktadır. 
 
Özkaynağa dayalı finansal araç: İşletmenin tüm borçları çıkarıldıktan sonra varlıklarında bir 
hakkı/payı gösteren sözleşme.  
 
Özkaynağa dayalı (özkaynaktan karşılanan) hisse bazlı ödeme işlemleri: İşletmenin;  
 
(a) Kendi özkaynağa dayalı finansal araçları (hisse senetleri veya hisse senedi opsiyonları dahil olmak 
üzere) karşılığında mal veya hizmet aldığı veya  
(b) Mal veya hizmet temin ettiği tedarikçi ile yaptığı işlemi yerine getirme yükümlülüğünün olmadığı  
hisse bazlı ödeme işlemidir.  
 
Özkaynak payları: Özkaynak payları yatırımcı tarafından sahip olunan işletmelerin sahiplik payları ile 
ortak faydalı işletmelerin sahip, üye veya katılımcılarının payları anlamına gelmek üzere genişletilerek 
kullanılmıştır. 
 

 

 

 

 



36 
 

P 
Parasal kalemler: Elde tutulan para ile sabit veya belirlenebilir bir tutarda para olarak alınacak veya 

ödenecek varlık ve borçlardır. 

Personel: Yöneticiler ve çalışanlardır. 

Performans koşulu: Aşağıdakileri gerektiren bir hakediş koşuludur:  
(a) Karşı tarafın belirli bir hizmet dönemini (başka bir ifadeyle hizmet koşulunu) tamamlaması (hizmet 
şartı açık veya zımni olabilir) ve  
(b) Karşı tarafın (a) bendinde belirtilen hizmeti sunması sırasında belirli performans hedef(ler)inin 
karşılanması.  
Performans hedef(ler)inin sağlanma süresi:  
(a) hizmet dönemi sonunu aşamaz ve  
(b) performans hedefinin başlangıç tarihinin hizmet dönemi başlangıcından önemli ölçüde erken 
olmaması şartıyla hizmet döneminden önce başlayabilir.  
Performans hedefi aşağıdakilere göre tanımlanır:  
(a) işletmenin kendi işleri (veya faaliyetleri) ya da aynı gruptaki başka bir işletmenin işleri veya 
faaliyetleri (yani piyasa dışı bir koşul) ya da  
(b) işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarının ya da aynı gruptaki başka bir işletmenin 
özkaynağa dayalı finansal araçlarının fiyatı (veya değeri) (hisse senetleri ve hisse senedi opsiyonları 
dahil olmak üzere)(yani bir piyasa koşulu).  
Performans hedefi, bir bütün olarak işletmenin performansıyla ya da bir bölüm veya bireysel bir 
çalışan gibi işletmenin bir kısmıyla belirlenir.  
 

Piyasa şartlarında gerçekleşen işlem: Birbiriyle ilişkili olmayan, birbirinden bağımsız hareket eden ve 

kendi çıkarını gözeten istekli bir alıcı ile istekli bir satıcı arasında gerçekleşen işlemdir. 

Piyasa koşulu: Piyasa koşulu için şunlar söylenebilir: (a) Belirli bir hisse senedi fiyatına veya bir hisse 
senedi opsiyonunda belirli bir içsel değere ulaşılması ya da  
(b) işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarının (ya da aynı gruptaki başka bir işletmenin 
özkaynağa dayalı finansal araçlarının) diğer işletmelerin özkaynağa dayalı finansal araçlarının piyasa 
fiyatlarına ilişkin bir endeks karşısındaki piyasa fiyatına (veya değerine) göre belirlenmiş bir hedefe 
ulaşılması gibi,  özkaynağa dayalı finansal aracın kullanım fiyatının, hak edişinin veya kullanılmasının 
bağlı olduğu, işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarının (ya da aynı gruptaki başka bir 
işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarının) piyasa fiyatıyla (veya değeriyle) ilgili olan 
performans koşuludur. Piyasa koşulu, karşı tarafın belirli bir hizmet dönemini (başka bir ifadeyle 
hizmet koşulunu) tamamlamasını gerektirir (hizmet şartı açık veya zımni olabilir).  
 

Piyasa riski: Piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun 
değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanma olması riski. Piyasa riski üç türlü riskten 
oluşur: yabancı para riski, faiz oranı riski ve diğer fiyat riski.  
 

Plan varlıklarının getirisi: Plan varlıklarından elde edilen faiz, temettü ve diğer gelirler ile plan 

varlıklarının gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş kazanç veya kayıplarından aşağıdakilerin düşülmesi 

sonucu bulunan tutardır: 
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(a) Plan varlıklarının yönetiminden kaynaklanan her türlü maliyet ve 

(b) Tanımlanmış fayda yükümlülüğünün bugünkü değerini ölçmek için kullanılan aktüeryal 

varsayımlarda dikkate alınan vergiler hariç olmak üzere, planın kendisine ilişkin ödenecek vergiler. 

Potansiyel adi hisse (pay) senedi: Sahibine adi hisse senedi alım hakkı verebilen bir finansal araç ya 

da benzeri bir sözleşmedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

R 
Rapor tarihi: Denetçi tarafından raporlama tarihi olarak seçilen tarihtir. 

Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonraki olaylar; raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) 
ile finansal tabloların yayımı için onaylandığı tarih arasında işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan 
olayları ifade eder.  
Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonraki olaylar ikiye ayrılır:  
(a) Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonraki düzeltme gerektiren olaylar; ( raporlama 
dönemi sonu (bilanço tarihi) itibarıyla ilgili olayların var olduğuna ilişkin kanıtları gösteren koşulların 
bulunduğu durumlar) ve  
(b) Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra düzeltme gerektirmeyen olaylar; (ilgili 
olayların raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra ortaya çıktığını gösteren koşulların 
bulunduğu durumlar) 
 
Reasürans varlıkları:Reasürans sözleşmesine göre sedan işletmenin sözleşmeye dayalı net hakları. 
 
Reasürans sözleşmesi: Sedan işletme tarafından düzenlenen bir ya da daha fazla sözleşmeden 
doğabilecek hasarların sigortacı (reasürör) tarafından diğer bir sigortacıya (sedan işletme) 
karşılanması amacıyla düzenlenen sigorta sözleşmesidir. 
 
Reasürör:  Reasürans sözleşmesine göre sigorta konusu olayın gerçekleşmesi halinde sedan işletmeye 
tazminat ödemekle yükümlü olan taraftır. 
 

Risk değerlendirme prosedürleri: Finansal tablo ve yönetim beyanı düzeylerinde, hata veya hile 

kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerini belirlemek ve değerlendirmek amacıyla işletmenin iç kontrolü 

dâhil işletme ve çevresini tanımak için uygulanan denetim prosedürleridir. 

Risk: Şirketin varlığını, gelişmesini ve sürekliliğini tehdit edebilecek gelişmelerin ortaya çıkma 

ihtimalidir. 

Risk saptama faaliyetleri: TTK’nın 378 inci maddesi kapsamında, riskin teşhisi, analiz edilmesi, 

bildirilmesi ve riskin erken saptanması sistemi çerçevesinde gerekli görev ve sorumlulukların 

dağıtılması ve riskin erken saptanması komitesinin raporlama faaliyetleridir. 
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S 
Sabit fiyatlı sözleşme; yüklenicinin sabit bir sözleşme fiyatını (ihale bedeli) veya üretim birimi başına 
sabit bir tutarı (birim fiyat) kabul ettiği ancak belli koşullarda maliyet güncelleştirmesine (eskalasyon) 
konu olan inşaat sözleşmesidir.  
 
Sahipler: Bu TFRS’nin amacı gereği, sahipler terimi yatırımcı tarafından sahip olunan işletmelerdeki 
özkaynak paylarını ve ortak faydalı işletmelerdeki sahipleri veya üyeleri, ya da katılımcıları da dahil 
etmek üzere genişletilerek kullanılmıştır. 
 
Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuller: Mal veya hizmet üretimi veya tedariki ya da idari amaçla 
kullanılmak üzere elde tutulan (sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı tarafından) 
gayrimenkullerdir. 
 
Sağlanacak faydalarda kullanılabilecek net varlıklar: Planın varlıklarından, taahhüt edilen emeklilik 
haklarının bugünkü aktüeryal değerleri dışındaki yükümlülükler düşüldükten sonra kalan varlıklardır. 

Satış maliyetleri Bir varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) elden çıkarılmasıyla doğrudan 
ilişkilendirilebilen ve finansman maliyetleri ile gelir vergisi gideri dışında kalan ek maliyetler.  

Satım opsiyonu: Sahibine belli bir dönem boyunca önceden belirlenmiş bir fiyattan adi hisse senedi 
satım hakkı veren sözleşmelerdir. 

Satım opsiyonu bulunan finansal araç: Finansal araç hamiline, nakit veya başka bir finansal varlık 
karşılığında opsiyonu veren tarafa söz konusu finansal aracı geri satma hakkı veren ya da gelecekte 
belirsiz bir olayın meydana gelmesi, finansal araç hamilinin ölmesi veya emekli olması halinde 
otomatik olarak opsiyonu veren tarafa iade edilen bir finansal araçtır. 

Sedan işletme: Reasürans sözleşmesine göre sigortalı. 
 

Stokların satın alma maliyeti: Satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve diğer vergiler (firma tarafından 
vergi idaresinden iade alınabilecekler hariç) ve nakliye, yükleme boşaltma maliyetleri ile mamul, 
malzeme ve hizmetlerin elde edilmesiyle doğrudan bağlantısı kurulabilen diğer maliyetleri içerir. 
Ticari ıskontolar ve benzeri diğer indirimler, satın alma maliyetinin belirlenmesinde indirim konusu 
yapılır. 
 
Stoklar;  
(a) İşin normal akışı içinde ( olağan işletme faaliyetleri kapsamında ) satılmak için elde tutulan; 
(b) Satılmak üzere üretilmekte olan ya da 
(c) Üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler şeklinde bulunan 
varlıklardır. 
Stoklar, tekrar satılmak üzere satın alınan ticari malları kapsar. Örneğin perakendeci tarafından tekrar 
satılmak için satın alınan ve satışa hazır ticari mal, ya da tekrar satılmak üzere alınan satışa hazır arsa 
ve binalar ticari mal olarak stoklar kapsamında yer alır. Stoklar aynı zamanda işletme tarafından 
üretilen mamulleri ya da üretimde olan yarı mamulleri ve üretim sürecinde kullanılmak üzere 
bekleyen ilk madde ve malzemeleri de kapsar. 
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Stokların maliyeti: Tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut 
durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. 
 
Stokların dönüştürme maliyetleri: Direkt işçilik giderleri gibi, üretimle doğrudan ilişkili maliyetleri 
kapsar. Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve malzemenin mamule dönüştürülmesinde katlanılan sabit ve 
değişken genel üretim giderlerinden sistematik bir şekilde dağıtılan tutarları da içerir. Sabit genel 
üretim maliyetleri; amortisman, fabrika binası ve teçhizatının bakım onarım giderleri gibi, üretim 
miktarından bağımsız olarak nispeten sabit kalan dolaylı üretim maliyetleri ile fabrikanın yönetim ve 
idaresi ile ilgili maliyetlerdir. Değişken genel üretim giderleri, endirekt (dolaylı) malzeme ve endirekt 
(dolaylı) işçilik gibi, üretim miktarı ile birlikte doğru orantılı olarak değişen dolaylı üretim 
maliyetleridir. 
 
Sınırlı güvence: Denetim riskini, denetimin şartları altında uygun olan bir kabul edilebilir düzeye 

indiren, SBDS’ye uygun olarak bildirilen sonuca dayanak olarak elde edilen güvence düzeyidir. Ancak 

söz konusu risk makul güvence denetimi için yüksektir. Kanıt toplama prosedürlerinin niteliğinin, 

zamanlamasının ve kapsamının birleşimi denetçinin asgari olarak anlamlı düzeyde bir güvence elde 

etmesi için yeterli olması gerekir. Denetçi tarafından elde edilen güvence düzeyinin anlamlı olabilmesi 

için, söz konusu güvence düzeyinin hedef kullanıcıların finansal tablolara ilişkin güven düzeyinin 

artırması gerekmektedir. 

Sigorta varlığı: Sigorta sözleşmesine göre sigortacının sözleşmeye dayalı net hakları. 
 
Sigorta sözleşmesi: Gelecekteki belirli bir kesin olmayan olayın (sigorta konusu olay) sigortalıyı 
olumsuz bir şekilde etkilemesi halinde sigortalıya tazminat ödemeyi kabul ederek bir tarafın 
(sigortacı) diğer taraftan (sigortalı) önemli bir sigorta riskini kabul ettiği sözleşmedir. 
 
Sigorta borcu: Sigorta sözleşmesine göre sigortacının sözleşmeye dayalı net yükümlülükleri. 
 
Sigorta riski: Finansal riskten başka sözleşmenin hamilinden ihraç edene devredilen risktir. 
 
Sigorta konusu olay:Sigorta sözleşmesi tarafından teminat altına alınan ve sigorta riski yaratan 
gelecekteki belirsiz bir olaydır. 
 
Sigortacı: Sigorta konusu olayın gerçekleşmesi halinde, sigorta sözleşmesine göre sigortalıya bir 
tazminat ödemekle yükümlü olan taraftır. 
 
Sigortalı: Sigorta konusu olayın gerçekleşmesi halinde sigorta sözleşmesine göre tazminat alma hakkı 
olan taraftır. 
 

Sistem: TTK’nın 378 inci maddesi uyarınca yönetim kurulu tarafından kurulan riskin erken saptanması 

ve yönetimi sistemidir. 

Sulandırma (Hisse senetlerinde artış olduğu takdirde hisse başına kazancın/kârın azalışı veya hisse 

başına zararın artışı): Dönüştürülebilir araçların dönüşümünün gerçekleştiği, opsiyon ve hisse alım 

hakkı veren araçların kullanıldığı veya belirli koşulların yerine gelmesini takiben adi hisse senetlerinin 

ihraç edildiği varsayımı sonucunda, hisse başına kazancın azalması veya hisse başına kaybın 

artmasıdır. 

Sorumlu Denetçi: Denetimden, denetimin yürütülmesinden ve denetim şirketi adına düzenlenen 

rapordan sorumlu olan ve Kurumdan uygun yetki almış denetim şirketi yöneticisi veya şirketteki 
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başka bir denetçidir. Tek başına denetim faaliyeti yapan bağımsız denetçiler, KKS 1’in uygulanmasında 

sorumlu denetçi olarak kabul edilir. 

Sorumluluk doğuran olay: İşletmenin söz konusu yükümlülüğü yerine getirmekten başka gerçekçi bir 

alternatifinin olmaması sonucunu doğuran, hukuki veya zımni bir kabulden doğan yükümlülük 

yaratan olaydır. 

Sorgulama: Sorgulama, işletme içindeki veya dışındaki bilgili kişilerden, bilgi alınmasıdır. 
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Ş 
Şerefiye: Tek olarak tanımlanamayan ve ayrı olarak kaydedilemeyen bir işletme birleşmesinde 

edinilmiş diğer varlıklardan kaynaklanan gelecekteki ekonomik fayda.  
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T 
Taahhüt edilen emeklilik faydalarının bugünkü aktüeryal değeri: Mevcut ve geçmişteki çalışanlara, 

vermiş oldukları hizmete dayanılarak emeklilik fayda planı çerçevesinde ödeneceği tahmin edilen 

tutarların bugünkü değeridir. 

Tahmin belirsizliği: Bir muhasebe tahmininin ve ilgili açıklamaların, tahminin ölçümündeki yapısal 

olarak kesinlikten yoksun olmaya açıklığıdır. 

Tahmini Maliyet: Belirli bir tarihteki maliyet veya amortismana tabi tutulmuş maliyet yerine 

kullanılan tutar. Sözü edilen tutar üzerinden gerçekleştirilecek olan amortisman veya itfa 

işlemlerinde, ilgili varlık veya borcun ilk olarak söz konusu tarihte finansal tablolara yansıttığı ve 

maliyetinin, tespit edilen tahmini maliyete eşit olduğu varsayılır.  

Tanımlanabilir:Bir varlık eğer aşağıdaki koşullardan biri var ise tanımlanabilirdir: 
(a) Ayrılabilir ise, yani işletmeden ayrılabilir veya bölünebilir olan ve tek başına veya ilgili bir sözleşme 
ile birlikte işletmenin niyetine bakılmaksızın satılan, transfer edilen, lisanslanan, kiralanan veya takas 
edilen, tanımlanabilir varlık veya borç veya 
(b) Bu hakların transfer edilebilir veya işletmeden veya diğer haklardan ve yükümlülüklerden 
ayrılabilir olup olmamasına bakılmaksızın, sözleşmeye dayalı veya diğer yasal haklardan kaynaklanıyor 
ise. 
 

Tanımlanmış katkı planları: Bir işletmenin, ayrı bir işletmeye (bir fona) sabit katkılar ödediği iş ilişkisi 

sonrasında fayda sağlayan planlar olup, bu tür planlarda çalışanların cari ve önceki dönemlerde 

sunmuş oldukları hizmetle ilgili çalışanlara sağlanan faydaların tamamını ödemeye söz konusu fonun 

yeterli varlığının bulunmadığı durumlarda işletmenin, ilave katkılar ödemesi için herhangi bir hukuki 

veya zımni kabulden doğan yükümlülüğü bulunmaz. 

Tanımlanmış fayda planları: Katkı planları dışında kalan, iş ilişkisi sonrasında fayda sağlayan 

planlardır. 

Tanımlanmış net fayda borcu (varlığı): Tanımlanmış net fayda varlığının varlık tavanı ile 

sınırlandırılmasından kaynaklanan etkiye göre düzeltilen açık veya fazladır. 

Tanımlanmış fayda yükümlülüğünün bugünkü değeri: Çalışanların cari ve önceki dönemlerdeki 

hizmetleri sonucu ortaya çıkan yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla gelecekte beklenen 

ödemelerin (plan varlıklarının düşülmediği) bugünkü değeridir. 

Tarafsızlık ilkesi: Denetçilere, mesleki veya işle ilgili muhakeme ve kararlarını; önyargı, çıkar çatışması 

veya başkalarının nüfuzlarını kötüye kullanma nedeniyle tehlikeye düşürmeme yükümlülüğü 

getirmektedir. 

Tarımsal faaliyet: Satışa veya geri dönüştürülmeye konu canlı varlıkların tarımsal ürünlere veya farklı 

canlı varlıklara dönüştürülmesi ve hasat işlemlerinin bir işletme tarafından yönetimidir. 

Tarımsal ürün: İşletmenin canlı varlıklarının hasadı yapılmış ürünüdür. 
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Tarihî finansal bilgi: Belirli bir işletmeyle ilgili olarak öncelikle işletmenin muhasebe sisteminden elde 

edilen ve geçmiş dönemlerde meydana gelen ekonomik olaylar veya geçmiş tarihlerdeki ekonomik 

durum veya şartlar hakkında finansal terimlerle ifade edilen bilgidir. 

Taşıyıcı bitki: Aşağıdaki özelliklere sahip yaşayan bir bitkidir: 

(a) Tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılması, 

(b) Bir dönemden fazla ürün vermesinin beklenmesi ve 

(c) Önemsiz kalıntı satışları dışında tarımsal ürün olarak satılma olasılığının çok düşük olması. 

Tecrübeli denetçi: Uygulamalı denetim tecrübesine ve aşağıdaki hususlarda yeterli seviyede bilgiye 

sahip olan (denetim şirketi içinden veya dışından) kişidir: 

(i)  Denetim süreçleri, 

(ii)  BDS’ler ve yürürlükteki mevzuat hükümleri, 

(iii)  İşletmenin faaliyet gösterdiği iş çevresi, 

(iv)  İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörle ilgili denetim ve finansal raporlamaya ilişkin hususlar. 

Teftiş: Tamamlanan denetimlerle ilgili olarak denetim ekiplerinin, denetim şirketinin kalite kontrol 

politika ve prosedürlerine uygun hareket ettiğine ilişkin kanıt sağlanması amacıyla tasarlanan 

prosedürlerdir. 

Tespit edememe riski: Denetim riskini kabul edilebilir düşük bir seviyeye indirmek için denetçinin 

uyguladığı prosedürler neticesinde, tek başına veya diğer yanlışlıklarla birlikte önemli olabilecek 

mevcut bir yanlışlığın tespit edilememesi riskidir. 

Ters Sulandırma (Hisse senetlerinde artış olsa bile hisse başına kazancın/kârın artışı veya hisse 

başına zararın azalışı): Dönüştürülebilir araçların dönüşümünün gerçekleştiği, opsiyon ve hisse alım 

hakkı veren araçların kullanıldığı veya belirli koşulların yerine gelmesini takiben adi hisse senetlerinin 

ihraç edildiği varsayımı sonucunda, hisse başına kazancın artması veya hisse başına zararın 

azalmasıdır. 

Tutarsızlık: Denetlenmiş finansal tablolardaki bilgilerle çelişen diğer bilgilerdir. Önemli bir tutarsızlık, 

daha önce elde edilmiş denetim kanıtlarından çıkarılan denetim sonuçları ve muhtemelen denetçinin 

finansal tablolarla ilgili görüşünün dayanağı hakkında şüphelerin oluşmasına sebep olabilir. 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS’ler): Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi 
Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Standartlar ve Yorumlardır. Bu Standartlar şunları 
içerir:  
(a) Türkiye Finansal Raporlama Standartları,  
(b) Türkiye Muhasebe Standartları,  
(c) TMS Yorumları ve TFRS Yorumları.  
 

TFRS’lere Geçiş Tarihi: TFRS’lerin ilk kez uygulandığı finansal tablolarda, TFRS’ler çerçevesinde tam 

karşılaştırmalı bilgi sunulan en erken dönemin başlangıcıdır.  

TFRS’lerin İlk Uygulandığı Finansal Tablolar: Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın (TFRS’lerin) 

ilk kez uygulandığı, TFRS’lerle uyumlu olduğunun üzerlerinde açık ve koşulsuz olarak belirtildiği ilk 

yıllık finansal tablolardır.  
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TFRS’lerin İlk Uygulayan İşletme: TFRS’lerin ilk kez uygulandığı finansal tabloları sunan işletmedir. 

TFRS Geçiş Finansal Durum Tablosu: TFRS’lere geçiş tarihindeki finansal durum tablosudur.  

TFRS’lere Geçmeden Önceki Muhasebe İlkeleri: TFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletmenin, TFRS’leri 

uygulamadan hemen önce uygulamakta olduğu muhasebe ilkeleridir.  
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U 
Uygulanamaz: Bir işletmenin her türlü makul çabayı gösterdikten sonra o koşulu uygulayamaması 

durumudur.   
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Ü 
Üst yönetimden sorumlu olanlar: İşletmenin stratejik yönetimi ve hesap verebilirliğine ilişkin 

yükümlülüklerin gözetiminden sorumlu kişi, kişiler veya yapılardır (örneğin, şirketin mütevelli heyeti 

üyeleri). Bu sorumluluk finansal raporlama sürecinin gözetimini de içerir. Bazı durumlarda, 

işletmelerde üst yönetimden sorumlu olanlar arasında icracı yönetim personeli (bir özel veya kamu 

sektörü işletmesinin yönetim kurulunun icracı üyeleri veya işletme sahibi-yöneticileri gibi) ye alabilir. 
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V  
Vadenin geçmesi: Karşı tarafın sözleşmeye göre vadesi gelmiş bir ödemeyi yapmaması durumunda, 

ilgili finansal varlık vadesi geçmiş olarak nitelendirilir. 

Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar: İşletmenin vadeye kadar elde tutma niyet ve imkanının 

bulunduğu  sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler içeren ve sabit bir vadesi bulunan, aşağıdakiler 

dışında kalan türev olmayan finansal varlıklardır. 

(a) İşletmenin ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan 

olarak sınıfladığı finansal varlıklar; 

(b) İşletmenin satılmaya hazır olarak tanımladığı finansal varlıklar ve 

(c) Kredi ve alacak tanımına giren finansal varlıklar. 

Varlık tavanı: Plandan yapılan geri ödemeler veya plana gelecekte yapılacak katkılardaki azalışlar 

şeklindeki ekonomik faydaların bugünkü değeridir. 

Varlıklara ilişkin teşvikler: Teşvike hak kazanan işletme tarafından duran varlık satın almanın, inşa 

etmenin veya edinmenin ilk koşul olduğu devlet teşvikleridir. Bu tür devlet teşviklerine duran varlığın 

türünü, yerini, edinme veya elde tutma dönemlerini sınırlayan tali koşullar da eklenebilir. 

Vergiye tabi kâr (mali zarar): Vergi otoriteleri tarafından konulan kurallara göre bir hesap dönemi için 
tespit edilen ve üzerinden vergi ödenen (vergi geri kazanımı sağlayan) kârı (zararı) ifade eder.  
 
Vergi gideri (vergi geliri): Dönem kârının veya zararının belirlenmesinde dönem vergisi ve ertelenmiş 
vergi açısından dikkate alınan toplam tutarı ifade eder. 
 

Vergiye esas değer: Bir varlık veya borcun vergisel açıdan taşıdığı tutarı/değeri ifade eder. 
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Y 
Yabancı para: İşletmenin geçerli para biriminden farklı para birimidir. 
 
Yabancı para riski: Döviz kurlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe 
uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanma olması riski.  
 

Yararlı ömür: 

(a) Bir varlığın işletme tarafından kullanılabilmesi beklenen süreyi veya 

(b) İşletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim sayısı veya benzeri üretim birimini 

ifade eder. 

Yararlı ekonomik ömür: 

(a) Bir varlığın bir veya daha fazla kullanıcı tarafından ekonomik olarak kullanılacağı tahmin edilen 

süreyi veya 

(b) Bir veya daha fazla kullanıcı tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim sayısı veya 

benzeri üretim birimini ifade eder. 

Yanlışlık: Raporlanan bir finansal tablo kaleminin tutarı, sınıflandırılması, sunumu veya açıklaması ile 

aynı kalemin geçerli finansal raporlama çerçevesine göre olması gereken tutarı, sınıflandırılması, 

sunumu veya açıklaması arasındaki farklılıktır. Yanlışlıklar hata veya hileden kaynaklanabilir. 

Denetçinin finansal tabloların tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulup 

sunulmadığına (veya doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlayıp sağlamadığına) ilişkin bir görüş 

verdiği durumlarda, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulması 

(veya doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlaması) için tutar, sınıflandırma, sunum veya 

açıklamalarda yapılmasının gerekli olduğunu düşündüğü düzeltmeler de yanlışlık kapsamındadır. 

Yanıt verilmemesi: Teyit eden tarafın olumlu bir teyit talebine yanıt vermemesi, eksik yanıt vermesi 

veya bir teyit talebinin teslim edilemeden geri gelmesidir. 

Yanlış izah (bir durumun yanlış izahı): Denetlenmiş finansal tablolarda yer alan hususlarla ilgisi 

olmayan, yanlış bir biçimde izah edilmiş veya sunulmuş bilgilerdir. 

Yapılandırılmış işletmeden elde edilen gelir: Bu TFRS’nin amacı açısından yapılandırılmış işletmeden 
elde edilen gelir; bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, devamlı nitelikte olan ve olmayan ücretleri, faizi, 
temettüleri, yapılandırılmış işletmelerdeki payların yeniden ölçümünden ya da finansal tablo dışı 
bırakılmalarından doğan kazanç veya kayıpları, yapılandırılmış işletmeye varlık ve borç 
transferlerinden doğan kazanç veya kayıpları içerir. 
 
Yapılandırılmış işletme: Kontrolün kimde olduğunun belirlenmesinde oy ve benzeri haklar baskın 
faktör olmayacak şekilde oluşturulmuş (örneğin; oy haklarının sadece idari konularla ilişkili olduğu ve 
ilgili faaliyetlerin sözleşmeye bağlı anlaşmalar ile yönetildiği) işletmedir. 
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Yatırım amaçlı gayrimenkul: Aşağıda yer alan amaçlardan ziyade, kira geliri veya değer artış kazancı 
ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı 
tarafından) elde tutulan gayrimenkullerdir (arsa veya bina ya da binanın bir kısmı veya her ikisi): 
(a) Mal veya hizmet üretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya 
(b) Normal iş akışı çerçevesinde satılmak. 
 
Yatırım yapılan işletmenin kontrolü: Yatırımcı işletme, yatırım yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden 
dolayı değişken getirilere maruz kaldığı veya bu getirilerde hak sahibi olduğu, aynı zamanda bu 
getirileri yatırım yaptığı işletme üzerindeki gücüyle etkileme imkânına sahip olduğu durumda, yatırım 
yaptığı işletmeyi kontrol etmektedir. 
 
Yatırım işletmesi; (a) Yatırım yönetimi hizmeti sunmak amacıyla bir veya birden fazla yatırımcıdan fon 
elde eden, 
(b) Yatırımcısına veya yatırımcılarına, iş amacının fonları yalnızca sermaye kazancı veya yatırım geliri 
ya da her ikisini birden elde etmek üzere yatırım yapmak olduğunu taahhüt eden ve 
(c) Yatırımlarının tamamının ( veya tamamına yakınının ) performansını gerçeğe uygun değer esası 
üzerinden ölçen ve değerleyen işletmedir. 
 
Yatırım faaliyetleri: Uzun vadeli varlıkların ve nakit benzerleri içerisinde yer almayan diğer 
yatırımların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri,  
 

Yaygın: Yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki etkilerini veya -varsa- yeterli ve uygun denetim 

kanıtı elde edilemediği için tespit edilememiş yanlışlıkların, finansal tablolar üzerindeki muhtemel 

etkilerini tanımlamak için yanlışlıklar bağlamında kullanılan bir terimdir. 

Yeniden Yükleme Özelliği: Opsiyon hamilinin, kullanım fiyatının karşılanması için nakitten ziyade ilgili 
işletmenin hisse senetlerini kullanmak suretiyle önceden ihraç edilmiş opsiyonları kullanması 
durumunda, otomatik olarak ek hisse senedi opsiyonu ihraç edilmesini sağlayan özellik.  
 
Yeniden yükleme Opsiyonu: Bir hissenin, önceki bir hisse senedi opsiyonunun kullanım fiyatını 
karşılamak amacıyla kullanılması durumunda ihraç edilen yeni hisse senedi opsiyonu.  
 
Yeniden sınıflandırma düzeltmeleri: Cari dönemde ya da önceki dönemlerde diğer kapsamlı gelirde 
muhasebeleştirilmiş olan cari dönemde kar ya da zararda yeniden sınıflandırılan tutardır.  
 
Yeniden yapılandırma: Yönetim tarafından planlanan ve kontrol edilen bir programdır ve 
aşağıdakilerden herhangi birinin değişmesi sonucunu doğurur: 
(a) İşletme tarafından yapılmakta olan faaliyetin kapsamı veya 
(b) Söz konusu faaliyetin ifa şekli. 
 
Yerine getirme: Planın koşullarında belirlenen ve aktüeryal varsayımlara dahil edilen çalışanlara veya 
onlar adına yapılan fayda ödemeleri hariç olmak üzere, tanımlanmış fayda planı kapsamında sağlanan 
faydaların tamamına veya bir kısmına ilişkin hukuki veya zımni kabulden doğan bütün ilave 
yükümlülükleri ortadan kaldıran işlemdir. 
 
Yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım: Yurtdışındaki işletmenin net aktiflerinde raporlayan 
işletmenin payıdır. 
 
Yurtdışındaki işletme: Raporlayan işletmenin, kendisininkinden farklı bir ülke ya da para biriminde 
faaliyette bulunan, bir bağlı ortaklığı, iştiraki, müşterek anlaşması ya da şubesidir. 
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Yüksek düzeyde olası: Olasıdan çok daha muhtemel. 

Yükümlülük: Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve ifası halinde ekonomik fayda içeren kaynakların 

işletmeden çıkmasına neden olacak mevcut yükümlülüktür. 

Yönetim: İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde icrai sorumluluğa sahip kişi veya kişilerdir. Bazı 

durumlarda yönetim, yönetim kurulunun icracı üyeleri veya işletme sahibi-yönetici gibi üst 

yönetimden sorumlu olanların bazılarını veya tamamını içerir. 

Yönetimin ve -uygun hâllerde- üst yönetimden sorumlu olanların sorumluluklarıyla ilgili olarak, 

yürütülen denetime ilişkin ön kabul: Yönetimin ve -uygun hâllerde- üst yönetimden sorumlu 

olanların aşağıda yer alan ve bir denetimin BDS’lere uygun olarak yürütülmesi için esas olan 

sorumluluklarını anlamaları ve üstlenmeleridir: 

(i)  İlgili hâllerde finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu dâhil olmak üzere, finansal tabloların 

geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanması sorumluluğu, 

(ii)  Yönetim ve -uygun hâllerde- üst yönetimden sorumlu olanların, hata veya hile kaynaklı 

önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrole 

ilişkin sorumluluğu, 

(iii)  Denetçiye; 

a. Kayıtlar, dokümanlar ve diğer hususlar gibi yönetim ve -uygun hâllerde- üst yönetimden 

sorumlu olanların finansal tabloların hazırlanmasıyla ilgili tüm bilgilere erişim imkânı sağlama 

sorumluluğu, 

b.  Yürütülen denetimle ilgili olarak denetçinin, yönetim ve -uygun hâllerde- üst yönetimden 

sorumlu olanlardan talep edebileceği ilâve bilgileri sağlama sorumluluğu, 

c.  Denetim kanıtlarının toplanması için işletme içinde gerekli görülen kişilerle kısıtlama 

olmaksızın görüşme imkânı sağlama sorumluluğu. 

“Yönetimin ve -uygun hâllerde- üst yönetimden sorumlu olanların sorumluluklarıyla ilgili olarak, 

yürütülen denetime ilişkin ön kabul” kısaca “ön kabul” olarak da ifade edilebilir. 

Yöneticiler: Bir denetim hizmetinin verilmesine ilişkin olarak denetim şirketini bağlayıcı yetkiye sahip 

kişilerdir. 

Yönetim beyanları: Açık veya başka bir şekilde finansal tablolara dâhil edilen ve denetçinin meydana 

gelebilecek muhtemel farklı yanlışlık türlerini mütalaa etmek için kullandığı, yönetim tarafından 

yapılan açıklamalardır. 

Yönetimin faydalandığı uzman: Muhasebe veya denetim dışındaki bir alanda uzmanlığa sahip olan ve 

finansal tabloların hazırlanmasına yardımcı olması amacıyla, ilgili alandaki çalışmaları işletme 

tarafından kullanılan kişi veya kuruluştur. 

Yönetimin nokta tahmini: Bir muhasebe tahmini olarak finansal tablolardaki açıklama veya kayıtlar 

için yönetim tarafından seçilen tutardır. 

Yönetimin taraflılığı: Bilgilerin hazırlanmasında yönetimin tarafsız olmamasıdır. 
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Z 
Zımni kabulden doğan yükümlülük: İşletmenin aşağıda yer alan fiillerinden kaynaklanan 

yükümlülüktür: 

(a) Geçmişteki uygulamalar, yayımlanmış politikalar veya yeterince belirli cari açıklamalarla, 

işletmenin belirli sorumlulukları üstleneceğini diğer şahıslara taahhüt etmesi; ve 

(b) Bunun sonucunda, işletmenin bu sorumlulukları yerine getireceği konusunda diğer şahıslar 

nezdinde geçerli bir beklenti yaratmış olması. 
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