
TASLAK METİN HAKKINDA GENEL BİLGİ 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından 2014 yılında 

özellikle finansal tablo kullanıcıları tarafından, işletmelerin finansal performansının 

raporlanmasının geliştirilmesine yönelik taleplere cevap verilmesi amacıyla bir 

araştırma projesi başlatılmıştır. Bu araştırma projesi kapsamında aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

• Finansal performansı gösteren tabloların içerik ve biçiminin, aynı sektördeki 

işletmeler için bile farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu durum finansal tablo 

kullanıcılarının, işletmelerin finansal performanslarını karşılaştırma olanağını 

azaltmaktadır. Bu nedenle, çoğu finansal tablo kullanıcısı söz konusu tablolarda 

daha fazla kalemin ve alt toplamın tanımlanarak sunulması konusunda görüş 

bildirmiştir. 

• Finansal tablo kullanıcıları tarafından temel finansal tablolarda daha fazla alt 

kalemin sunulması talep edilmiştir. 

• Finansal tablo kullanıcılarına göre, yönetim tarafından tanımlanan ve finansal 

tablolarda doğrudan sunulmayan performans ölçütleri (non-GAAP measures) 

işletmenin gelecekteki performansına ilişkin yapılan analiz ve öngörüler açısından 

faydalı bilgiler sağlamaktadır. Ancak, işletmelerin bu ölçütleri, yeterli tanım veya 

açıklama olmadan sunması bu ölçütlerden elde edilecek faydayı azaltmaktadır. 

IASB, finansal tablo kullanıcıları tarafından dile getirilen bu taleplere cevap 

vermek amacıyla özellikle finansal performansın sunumuna ilişkin hükümlere yönelik 

iyileştirme projesine başlamıştır. Bu projeyle, özellikle kâr veya zarar tablosunda 

sunulan ve işletme performansının kullanıcılar açısından daha iyi analiz edilmesini 

sağlayacak kalemlere ve bu kalemlerin uygun şekilde sunulmasına odaklanılmıştır. Bu 

proje sonucunda IASB tarafından “Genel Sunum ve Açıklamalara İlişkin Taslak Metin” 

(Taslak Metin) oluşturulmuş ve paydaşların görüşlerinin alınması amacıyla Aralık 

2019’da kamuoyuyla paylaşılmıştır. IASB tarafından, söz konusu Taslak Metin’e 

paydaşlardan gelen görüşler sonucunda nihai halinin verilmesi ve oluşturulacak metnin 

“UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu”nun (UMS 1) yerini alacak yeni bir UFRS 

şeklinde yayımlanması planlanmaktadır. 

  



TASLAK METİN’İN İÇERİĞİ 

Kâr veya Zarar Tablosuna İlişkin Hükümler 

Taslak Metin’le amaçlanan, UMS 1’de yer alan ve özellikle işletme 

performansına ilişkin sunulan bilgilerin, finansal tablo kullanıcılarının daha faydalı bilgi 

edinmesi amacıyla geliştirilmesidir. UMS 1’in mevcut hâlinde kâr veya zarar 

tablosunda yer alması gereken asgari gelir ve gider kalemleri öngörülmekle birlikte, bu 

kalemler için herhangi bir alt toplam ya da sınıflandırma öngörülmemektedir. Bu durum 

ise, aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin dahi kâr veya zarar tablolarının biçim 

ve içeriğinin farklı olmasına yol açmakta, dolayısıyla kullanıcıların işletmelerin finansal 

performanslarını karşılaştırmaları zorlaşmaktadır. Bu nedenle Taslak Metin’le kâr veya 

zarar tablosunda finansal tablo kullanıcılarının bu tablodan daha fazla bilgi sağlamasını 

teminen aşağıdaki kalemlerin eklenmesi önerilmektedir: 

• Faaliyet kârı veya zararı, 

• Faaliyet kârı veya zararı ve ayrılamaz nitelikteki iştirak ve iş ortaklıklarından gelir 

veya giderler, 

• Finansman ve vergi öncesi kâr veya zarar. 

 

Yukarıdaki kalemlerin sunulması kapsamında, işletmelerin kâr veya zarar 

tablosunda gelir ve giderlerini Taslak Metin’de tanımlanmış olan aşağıdaki sınıflara 

ayırarak sunmaları öngörülmektedir: 

• Esas faaliyetler, 

• Ayrılamaz nitelikteki iştirak ve bağlı ortaklıklardan gelir ve giderler, 

• Yatırım faaliyetleri, 

• Finansman faaliyetleri. 

Esas faaliyetler sınıfına ana işletme faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan tüm 

gelir ve giderler dâhil edilmektedir. Bununla birlikte, aşağıdaki gelir ve gider 

unsurlarının da esas faaliyetler sınıfında yer alması öngörülmektedir: 

a) Ana işletme faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında yapılan yatırımlardan elde 

edilen gelir ve giderler, 



b) Ana işletme faaliyeti olarak müşterilere finansman sağlanması durumunda, bu 

faaliyetten ortaya çıkan gelir ve giderler ile nakit ve nakit benzerlerinden 

kaynaklanan gelir ve giderlerin, finansman faaliyetiyle ilgili olan kısmı. 

Yatırım faaliyetleri sınıfı, yapılan yatırımlardan elde edilen gelir ve giderleri 

içermektedir. Bu gelir ve giderler ise, işletme tarafından elde tutulan varlıklardan ayrı 

ve büyük ölçüde bağımsız olarak bir getiri sağlayan varlıklara yapılan yatırımlardan 

kaynaklanan gelir ve giderleri ifade etmektedir.  

Finansman faaliyetleri sınıfında ise aşağıdaki gelir ve gider kalemleri yer 

almaktadır:  

a) Nakit ve nakit benzerlerinden kaynaklanan gelir ve giderler, 

b) Finansman faaliyetinden kaynaklanan gelir ve giderler, 

c) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanmayan yükümlülüklere ilişkin faiz gelir ve 

giderleri. Örneğin, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin yükümlülüklerden ve 

diğer uzun vadeli karşılıklardan kaynaklanan faiz gideri. 

Bununla birlikte Taslak Metin, işletmelerin finansal tablolarında özkaynak 

yöntemiyle muhasebeleştirilen iştirak ve iş ortaklıklarını, yürütülen ana işletme 

faaliyetleri bakımından “ayrılamaz” ve “ayrılabilir” şeklinde sınıflandırmalarını 

öngörerek, ayrılamaz nitelikteki iştirak ve iş ortaklıkları hakkındaki bilgileri, ayrılabilir 

nitelikte olanlardan ayrı bir şekilde sunmalarını öngörmektedir. Bu ayrım kapsamında 

işletmelerin kâr veya zarar tablosunda, ayrılamaz nitelikteki iştirak ve iş ortaklıklarından 

kaynaklanan gelir ve giderleri ayrı bir kalemde sunmaları gerekmektedir. 

Diğer Hükümler 

Taslak Metin’de işletmelerin ayrılamaz ve ayrılabilir nitelikte iştirak ve iş 

ortaklıklarına ilişkin bilgilerin sunumuna yönelik aşağıdaki hükümler yer almaktadır: 

• Ayrılamaz ve ayrılabilir nitelikteki iştirak ve iş ortaklıklarından kaynaklanan nakit 

akışları, nakit akış tablosunda yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 

sınıfında ayrı ayrı sunulacaktır. 

• Finansal durum tablosunda ayrılamaz nitelikteki iştirak ve iş ortaklıklarına 

yapılan yatırımlar ayrı bir şekilde sunulacaktır. 



• Ayrılamaz nitelikteki iştirak ve iş ortaklıkları hakkındaki bilgiler, ayrılabilir nitelikte 

olanlar hakkındaki bilgilerden ayrı bir şekilde dipnotlarda açıklanacaktır. 

Diğer taraftan işletmelerin, hangi bilgilerin finansal tablolara, hangi bilgilerin 

dipnotlara dâhil edilmesini belirlemeleri konusunda kolaylık sağlamak amacıyla Taslak 

Metin’de, temel finansal tablolar ile dipnotların görevleri açıklanmıştır. 

Ayrıca, Taslak Metin’de işletmeler tarafından finansal tablolar dışında sunulan 

ancak finansal tablolardaki gelir ve giderler kullanılarak oluşturulan Yönetimin 

Performans Ölçütleri’nin (YPÖ) (örneğin yıllık faaliyet raporunda sunulan FVÖK veya 

düzeltilmiş faaliyet kârı gibi) finansal tablo kullanıcıları tarafından daha iyi analiz 

edilmesi amacıyla YPÖ’lerin finansal tablolarda ayrı bir dipnotta açıklanması 

öngörülmektedir. 

 


