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Öz
Bu çal›flman›n amac›, 10 no’lu Türkiye Muhasebe Standard› ile düzen-

lenmifl olan Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar’›n ve finansal tablolara etki-

lerinin belirlenmesi ve aç›klanmas›d›r. Finansal tablolar›n onaylanma tarihi
ile bu tablolarda düzeltme gerektiren ve gerektirmeyen olaylar çal›flma kapsa-

m›nda ayr›nt›l› olarak incelenmifltir. Finansal tablolarda düzeltme yap›l›p ya-

p›lmayaca¤›n›n belirlenmesi öncelikle bilançonun onaylanma tarihinin tespitine dayanmaktad›r. Finansal tablolar›n onayland›¤› tarih, ortaklar›n onay tarihi de¤il, yönetim kurulunun yay›m için karar ald›¤› tarihtir. Onaylanma ta-

rihine kadar kesinleflmifl olan düzeltme gerektiren ifllemlerin bilançoya yans›-

t›lmas› gerekir. Düzeltme gerektiren olaylar›n özellikleri; olaya neden olan
koflulun bilanço tarihinde var olmas› ve olay›n finansal tablolar için yap›lan
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tahminleri etkilemesidir. Düzeltme gerektirmeyen ifllemler ile ilgili aç›klamalar›n da bilanço dipnotlar›nda gösterilmesi gerekir. Bu tür olaylar, bilanço tarihinde hem koflulla hem de olayla ilgili bilgi ve kan›t›n bulunmad›¤› olaylar-

d›r. Bilançonun onay tarihinin ve onay›n kimin taraf›ndan yap›ld›¤›n›n kamuya aç›klanmas› gerekir. Finansal tablolar ile kamuya aç›klanan bilgilerin, finansal tablo kullan›c›lar›n›n alacaklar› kararlarda en önemli veriler oldu¤u tar-

t›flmas›zd›r. Bu nedenle bilanço tarihinden sonraki olaylar›n tespiti ve bunlar-

la ilgili olarak bilançoda gerekli düzeltmelerin yap›lmas› kamuya do¤ru bilgi
sunma aç›s›ndan önemlidir.

Anahtar Sözcükler: Bilanço, Bilançonun Düzeltilmesi, Finansal Tab-

lolarda Düzeltme Gerektiren ve Gerektirmeyen ‹fllemler, Türkiye Muhasebe
Standartlar› (TMS)
Abstract
The purpose of this study is to determine and to explain the Events Af-

ter the Balance Sheet Date and the effects to financial statements which are
organized by standard number 10 of the Turkish Accounting Standards. The

ratification date of the financial statements and the events which need to be
adjusted and not adjusted at the financial statements are analyzed in detail in
this study. The determination of whether an adjustment will be made at the fi-

nancial statements depends primarily on the determination of the ratification
date of the balance sheet. The date the financial statements are ratified is not
the date of the partners’ approval but rather the date when the board of direc-

tors has decided to publish them. The events which have become definite and

need to be adjusted until the ratification date must be reflected at the balance

sheet. The particulars of the events that require adjustments are; the presence
of the condition causing the event at the balance sheet date and for the event

to effect the estimates made for the financial statements. The explanations of
the events which don’t require adjustments are to be shown at the balance she-
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et footnotes. Such events are the ones where information and the evidence

about both the condition and the event are not available at the balance sheet

date. The ratification date of the balance sheet and the party who has made
that ratification must be made public. It is non-discussible that the informati-

on made public are the most important input data for the decisions made by

the financial statements’ users. Consequently the determination of the events

after the balance sheet date and the realization of the adjustments required in
relation to them is important for the purpose of presenting the correct information to the public.

Key Words: Balance Sheet, Adjustment of the Balance Sheet, Adjusting

Events and Non-Adjusting Events After the Reporting Period at the Financial Statements, Turkish Accounting Standards.
1.G‹R‹fi
“Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara ‹liflkin Türkiye Muhasebe Stan-

dard› – TMS 10” 20.10.2005 tarih ve 25972 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r. Bu standartta daha sonra s›ras›yla; 15.07.2007 tarih ve 26583 say›-

l› Resmi Gazete’de 52 no’lu tebli¤, 13.08.2008 tarih ve 26966 say›l› Resmi
Gazete’de 81 no’lu tebli¤ ve 28.11.2008 tarih ve 27068 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 110 no’lu tebli¤ ile de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

Sürekli olan iflletme yaflam›, sonucun ölçülebilmesi ve belirli bir anda

ulafl›lan yeni finansal durumu görebilmek amac›yla belirli aral›klarla sona ermifl gibi kabul edilir. Dönem sonu itibar›yla finansal tablolar haz›rlan›r.

Finansal tablolar›n haz›rlanmas›, onaylanmas› ve yay›mlanmas› belirli

bir süreyi gerektirir. Bu süreçte iflletme ile ilgili olaylar devam etmektedir. Bu

zaman zarf›nda gerçekleflen olaylar›n etkileri finansal tablo kullan›c›lar›n›n iflletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlar› hakk›ndaki kararlar›n› etkileyecek nitelikte olabilir.

Bu durumda bilanço tarihinden sonra ortaya ç›km›fl olsalar bile, baz›
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olaylar›n etkilerinin finansal tablolara yans›t›lmas› veya tablolar›n eklerinde
aç›klanmalar› gerekebilir.

Bu standard›n amac›;

- Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan hususlarda ilgili bir iflletmenin

finansal tablolar›n› hangi durumlarda düzeltmesi gerekti¤i ve;

- Finansal tablolar›n kesinleflti¤i tarih ve bilanço tarihinden sonra orta-

ya ç›kan baz› hususlarla ilgili olarak iflletmenin yapmas› gereken aç›klamalar› belirlemektedir.

Bu standart, bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan olaylar›n muhasebe-

lefltirilmesini ve dipnotlarda yap›lacak aç›klamalar› kapsamaktad›r (Türkiye
Muhasebe Standartlar›, 2006, 341).

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; bilanço tarihi ile finansal tablolar›n

kesinleflti¤i tarih aras›nda iflletme lehine veya aleyhine ortaya ç›kan olaylard›r.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar;
- Düzeltme gerektiren olaylar,

- Düzeltme gerektirmeyen olaylar,
olarak ikiye ayr›l›r.

2. F‹NANSAL TABLOLARIN ONAYLANMA TAR‹H‹
Bilanço sonras›ndaki olaylar bilanço tarihi ile onaylanma tarihi aras›nda-

ki süreyi kapsar.

Onaylanma tarihi, genel kurula sunulmak için yönetim kurulu taraf›ndan

yap›lan nihai onay›n verildi¤i tarihtir (Gücenme Genço¤lu, 2007, 84).

Baz› durumlarda, iflletme yönetimlerinin finansal tablolar› tamam›yla

idari olmayan flah›slardan oluflmufl bir üst kurula onaylanmak üzere sunmas›

gerekebilmektedir. Bu durumda finansal tablolar›n, yönetimin üst kurula su-

nulmas›na karar verdi¤i tarih itibariyle onayland›¤› kabul edilmektedir (Gökçen, Ataman Akgül ve Çak›c›, 2006, 94).
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‹flletme, finansal tablolar›n kesinleflti¤i tarihi ve kimin taraf›ndan kesin-

lefltirildi¤ini dipnotlarda aç›klamal›d›r.

Finansal tablo kullan›c›lar›n›n kesinlefltirme tarihini bilmesi ve bu tarih-

ten sonraki olaylar›n finansal tablolarda yer almayaca¤›n› bilmesi aç›s›ndan
önemlidir.

Örnek -01 (Türkiye Muhasebe Standartlar›, 2006, 342):

• 31.12.200X

Tarihli bilanço

• 28.02.200X

Taslak bilanço

• 19.03.200X

Finansal tablolar›n› aç›klam›fl

• 15.04.200X

Genel kurul ibra etmifl

• 18.03.200X

• 01.04.200X

Yönetim Kurulu yay›mlanmak üzere onaylam›fl
Ortaklara ve di¤er kiflilere sunumu

Örnek -02 (Türkiye Muhasebe Standartlar›, 2006, 342-343):

• 31.12.200X

Tarihli bilanço

• 18.03.200X

Yönetim Kurulu üst kurula sunmak üzere onaylam›fl

• 01.04.200X

Ortaklara ve di¤er kiflilere sunmufl

• 28.02.200X
• 26.03.200X

• 15.04.200X

Taslak bilanço

Üst kurul finansal tablolar› onaylam›fl
Genel kurul ibra etmifl

01.01.200X

31.12.200X

18.03.200X

01.04.200X

15.04.200X

Dönem Bafl›

Dönem Sonu

Onaylama
Tarihi

Kamuya
Aç›klama

Genel
Kurul

Finansal Tablo
Dönemi

Bilanço

Tarihinden

Sonraki
Olaylar
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3. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ DÜZELTME GEREKT‹REN
OLAYLAR

Afla¤›daki olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, ilgili kalemin tutar› bu-

na göre düzeltilir veya daha önce finansal tablolara al›nmam›fl olanlar finansal tablolara al›n›r.

Düzeltme gerektiren olaylar;

• Olaya yol açan koflul bilanço tarihinde var olmal›.

• Olay finansal tablolar için yap›lan tahminleri etkiler.
Örnek-03:

ABC ‹flletmesi kazanaca¤›n› tahmin etti¤i bir dava için dönem sonunda

karfl›l›k ay›rmam›flt›r. 15 Ocak 2009 tarihinde dava aleyhine sonuçlanm›fl ve
ABC ‹flletmesi 10.000,00 TL ödemeye mahkum edilmifltir.

15 Ocak 2009 tarihinde iflletmenin finansal tablolar› onaylanmad›¤› için

31 Aral›k 2008 tarihli finansal tablolar›nda düzeltme yap›lacakt›r.
659
Di¤er Gider ve Zararlar
379
Di¤er Borç ve Gider Karfl›l›klar›
Dava sonucu ödemenin kesinleflmesi

Borç
10.000

Alacak
10.000

Örnek-04:

ABC ‹flletmesi’nin 31.12.2008 tarihinde aktifinde kay›tl› olan ve net def-

ter de¤eri 50.000,00 TL olan torna tezgah› 05 fiubat 2009 tarihinde bozulmufl
ve tamir edilemeyece¤i anlafl›lm›flt›r.

Torna tezgah›n›n hurda de¤eri 10.000,00 TL’dir.

05 fiubat 2009 tarihinde finansal tablolar henüz onaylanmam›flt›r. Dola-

y›s›yla bu olay finansal tablolarda düzeltme gerektirmektedir.
Borç
730
Genel Üretim Giderleri
257
Birikmifl Amortismanlar
Amortisman Gideri (50.000 – 10.000 = 40.000)
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Örnek-05:

ABC ‹flletmesi 15 Kas›m 2008 tarihinde 750.000,00 TL’ye VYZ ‹fllet-

mesine satt›¤› mallar›n bedelini 31.12.2008 tarihinde henüz tahsil etmemifl ve
taslak bilançosunda alacak olarak gözükmektedir.

Ocak ay› içinde VYZ ‹flletmesi iflas etmifltir.

Bu olay ABC ‹flletmesi’nin 31.12.2008 tarihli finansal tablolar›na nas›l

yans›yacakt›r?

Bu olay, düzeltme gerektiren bir olayd›r.

ABC ‹flletmesi iflasa ba¤l› olarak finansal tablolar› düzeltecek ve

750.000,00 TL için karfl›l›k ay›racakt›r.

Bu olay, finansal tablolarda düzeltildi¤i için, dipnotlarda bilgi verilme-

yecektir.

654 Karfl›l›k Giderleri
129 fiüpheli Ticari Alacaklar Karfl›l›¤›
Karfl›l›k gideri

Borç
750.000

Alacak
750.000

Örnek-06:

ABC ‹flletmesi’nin 31 Aral›k 2008 tarihinde stoklar›nda modas› geçmifl

10.000,00 TL’lik ticari mal› mevcuttur. ‹flletme modas› geçen bu mallar için

7.500,00 TL karfl›l›k ay›rm›fl ve modas› geçen mallar›n net de¤eri 2.500,00
TL’dir.

25 Ocak 2009 tarihinde bu mallar 3.500,00 TL’ye sat›lm›fl ve finansal

tablolar onaylanmam›flt›r.
157 Di¤er Stoklar
153 Ticari Mallar
Modas› geçen mallar

654 Karfl›l›k Giderleri
158 Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›
Karfl›l›k giderleri

Borç
10.000

Alacak

Borç
7.500

Alacak

10.000

7.500
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158 Stok De¤er Düflüklü¤ü Karfl›l›¤›
644 Konusu Kalmayan Karfl›l›klar
Stoklar›n defter de¤erinin yükseltilmesi

Borç
1.000

Alacak
1.000

Örnek-07:

ABC ‹flletmesi 01 Ocak 2008 tarihinde ba¤l› bir flirketini 10.000,00 TL’ye

satm›flt›r.

Satt›¤› flirket dönem sonunda istenilen sonuçlara ulaflt›¤› takdirde, bu sa-

t›fltan ABC ‹flletmesi 1.000,00 TL daha tahsil edecektir. Bu tahsilat, ba¤l› or-

takl›¤› sat›n alan flirketin müflteri portföyünü koruyup, sat›fl has›lat›n› düflürmemesi durumunda kesinleflecektir.

‹stenilen sonuçlara ulafl›lmad›¤› takdirde sat›fl sadece 10.000,00 TL ola-

rak finansal tablolarda yer alacak, ulafl›ld›¤› takdirde ise afla¤›daki yevmiye
kayd› yap›lacakt›r.

127
Di¤er Ticari Alacaklar
649
Di¤er Gelir ve Karlar
Ba¤l› ortakl›¤›n istenilen sonuçlara ulaflmas›

Borç
1.000

Alacak
1.000

Örnek-08:

Çal›flanlara brüt 5.000,00 TL prim verilmesine finansal tablolar onaylan-

madan önce karar verilmifltir.

Bu durum kapanan dönem kar›n›n 5.000,00 TL azalmas› anlam›na gelir.
‹kramiye veya kardan pay›n, bilanço tarihinden sonra belirli hale gelme-

si düzeltme gerektirir. Ödemenin belirli hale gelmesi, iflletmenin yetkili yönetim organ› taraf›ndan ödemeye iliflkin karar›n al›nmas› yani ödemenin kesinleflmedir.

Çal›flanlara sa¤lanan faydalar ile ilgili düzenlemeler TMS-19’da yer al-

maktad›r.
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Borç
5.000

Alacak
5.000

Örnek-09:

Denetçi, 31 Aral›k 2008 tarihli finansal tablolar› denetlerken, finansal

tablolar onaylanmadan sat›fl has›lat›n›n sehven 20.000,00 TL eksik yaz›ld›¤›
tespit edilmifltir.

Bu durum finansal tablolarda düzeltme gerektirir.

Bilanço tarihi itibar› ile finansal tablolar›n gerçe¤e uygun olmad›¤›n›

gösteren hata ve hilelerin bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kmas› düzeltme
gerektirir.

120
Al›c›lar
600
Yurtiçi Sat›fllar
391
Hesaplanan Katma De¤er Vergisi
Sehven unutulan sat›fl›n kay›t alt›na al›nmas›

Borç
23.600

Alacak
20.000
3.600

4. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ DÜZELTME
GEREKT‹RMEYEN OLAYLAR

Bilanço tarihinde mevcut olmayan, ancak, bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan koflullar›n bulundu¤u durumlard›r.
Gerçekleflen olaylar veya elde edilen bilgiler bilançoda yer alan veya raporlanan tutarlar› etkilemedi¤i halde cari veya gelecek dönemlerin tutarlar›n›
etkileyecektir (Önce, 2008, 231).
Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar›n önemli her
bir kategorisi için dipnotlarda aç›klama yap›lmas› gerekir (Örten, Kaval ve
Karap›nar, 2007, 110-111).
• Ba¤l› bir ortakl›¤›n elden ç›kar›lmas› veya iflletme birleflmeleri (TFRS-3).
• Bir faaliyetin durdurma karar›n›n al›nmas›, varl›klar›n elden ç›kar›lmas›, borçlar›n tasfiyesi (TFRS-5).
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• Önemli varl›k al›m veya sat›lmas›, önemli varl›klar›n istimlak edilmesi.
• Bilanço tarihinden sonra önemli bir faaliyet biriminin yang›n sonucu

zarar görmesi.

• Yeni yap›lanma plan›n›n duyurulmas› veya uygulamaya konulmas›.
• Hisse senedi ifllemleri yap›lmas› (TMS-33).

• Yeni vergi düzenlemeleri yap›laca¤›n›n duyurulmas›, yap›lmas›, ver-

gi oranlar›n›n de¤iflmesi (TMS 12).

• Garantinin verilmesi, koflullu borçlara girilmesi.

• Bilanço tarihinden sonra varl›k fiyatlar›nda veya döviz kurlar›nda

önemli de¤iflikliklerin olmas›.

• Bilanço tarihinden sonra gerçekleflen olaylardan kaynaklanan bir da-

van›n aç›lmas›.

Bilanço tarihi itibariyle olan durum hakk›nda bilanço tarihinden sonra

yeni bilgiler edinilmesi durumunda; ilgili dipnotlar edinilen bilgiler do¤rultusunda güncellenir (Kepçe, 2007).
5. TEMETTÜLER
Temettüler, belirli bir dönem için kazançlar›n hissedarlara da¤›t›m›d›r.

Temettülerin da¤›t›laca¤› bilançonun onay tarihinden sonra aç›klanm›flsa;

a. TMS-32 Finansal Araçlar: Aç›klamalar ve Sunum Standard› uyar›nca

ödenece¤i ilan edilen temettüler bilançoda yükümlülük olarak kabul edilmez.
b. Dipnotlarda bilgi verilir (Bayaz›tl›, Çelik ve Üstünda¤, 2006, 126).

Temettülerin da¤›t›laca¤› bilançonun onay tarihinden önce aç›klanm›flsa;
a. TMS-37 Karfl›l›klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl›klar Standar-

d›’na göre, k›sa vadeli yabanc› kaynaklara iliflkin kriterleri tafl›mad›¤›ndan bilançoda yükümlülük olarak kabul edilmez.
b. Dipnotlarda bilgi verilir.
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Örnek-10:

ABC ‹flletmesi 05.02.2009 tarihinde 25.000,00 TL kar pay› da¤›taca¤›n›

ilan etmifltir.

31.12.2008 tarihli finansal tablolar de¤ifltirilmeyecek, fakat da¤›t›lacak

kar paylar›n›n miktarlar› dipnotlarda aç›klanacakt›r.

6. SÜREKL‹L‹K VARSAYIMININ GEÇERL‹L‹⁄‹N‹ KAYBETMES‹
TFRS’ye göre finansal tablolar›n› haz›rlayan iflletmelerin faaliyetlerinin

ömrünün sonsuz oldu¤u varsay›l›r.

Bilanço tarihinden önce veya sonra iflletmenin finansal durumu ve faali-

yet sonuçlar›nda ortaya ç›kan bozulmalar dikkate al›narak, iflletmenin sürek-

lili¤i varsay›m›n›n geçerlili¤ini koruyup korumad›¤›n›n gözden geçirilmesi
gerekir.

‹flletmelerin süreklili¤i varsay›m›n geçerlili¤ini yitirmesi halinde;

• ‹flletmenin süreklili¤i varsay›m› çerçevesinde finansal tablolara al›-

nan tutarlar›n düzeltilmesi yerine, dipnotlarda “Finansal Tablolar›n Sunumu”
standard›na uygun olarak aç›klama yap›l›r.

• ‹flletme süreklili¤inin belirsizli¤ine örnek olarak; baflka bir iflletmeye

devrolmas› veya yeni bir yap›da baflka bir iflletme ile birleflmesi gösterilebilir.
7. KAMUYA AÇIKLANACAK HUSUSLAR
7.1. Bilançonun Yay›m› ‹çin Onay Tarihine ‹liflkin Aç›klamalar
• Bilançonun yay›m› için onay tarihi ile onay›n kimin taraf›ndan yap›l-

d›¤›na iliflkin bilgiler kamuya aç›klamal›d›r (Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar› Uygulamas›, 2005, 48).

• Finansal tablolar bilanço tarihinden sonraki olaylar› yans›tmad›¤› için

bilançonun onay tarihinin bilinmesi finansal tablo kullan›c›lar› için önemlidir
(Önce, 2008,233).
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Bilanço tarihindeki koflullara iliflkin aç›klamalar;

• Bilanço tarihinden sonra elde edilen bilgiler, finansal tablolara al›nan

tutarlar› etkilemese bile finansal tablolarda yap›lan aç›klamalar›n güncellenmesi gerekir.

• TMS 37 “Karfl›l›klar, Koflullu Yükümlülükler ve Koflullu Varl›klar”

çerçevesinde karfl›l›k ayr›lmas› gerekip gerekmedi¤i de¤erlendirilir ve koflullu borçlar güncellenir.

7.2. Bilanço Tarihinden Sonraki Düzeltme Gerektirmeyen Olaylara
‹liflkin Aç›klamalar

Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar›n önemli ol-

mas› durumunda, bunlar›n aç›klanmamas› finansal tablo kullan›c›lar›n›n kararlar›n› etkileyebilir.

Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar›n dipnotlar-

da aç›klanmas› gerekir.
8. SONUÇ

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, bilanço tarihi ile bilançonun yay›m›

için onayland›¤› tarih aras›nda oluflan olaylard›r. Bu olaylar, finansal tablolarda düzeltme gerektiren ve gerektirmeyen olaylar olarak iki gruba ayr›lmakta-

d›r. Finansal tablolarda düzeltme gerektiren olaylar, bilanço tarihi itibariyle
var olan ve bilanço tarihinden sonra gerçekleflmifl durumlard›r. Finansal tablolarda düzeltme gerektirmeyen olaylar ise, bilanço tarihinde mevcut bulun-

mayan ve bilanço tarihinden sonra ortaya ç›km›fl olan durumlard›r. Düzeltme
kay›tlar›n›n ve ifllemlerinin do¤ru yap›lmas› için bilançonun onay tarihinin

öncelikle tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü finansal tablolarda düzeltme

gerektiren bir olay için ancak bilançonun onaylanma tarihine kadar düzeltme

yap›labilmektedir. Düzeltme gerektirmeyen olaylar için de finansal tablo dip-
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notlar›nda aç›klamalar yap›lmal›d›r. Finansal tablolarda sunulan bilgilerin, iflletmenin faaliyet sonuçlar›n› do¤ru yans›tabilmesi ve bilgi kullan›c›lar›na ala-

caklar› kararlarda faydal› olabilmesi için, bilanço sonras› olaylar›n düzeltme

ya da aç›klama olarak bu tablolara yans›t›lmas› gerekmektedir. Finansal tab-

lolar›n sunulmas› kadar; tüm faaliyet sonuçlar›n› yans›tacak flekilde, tam ve
do¤ru olarak sunulmas› da önemlidir.
KAYNAKÇA
• Akdo¤an, Nalan; Sevilengül, Orhan (2007). Türkiye Muhasebe Stan-

dartlar› ‹le Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamas›. 12.bs., Anka-

ra : Gazi Kitabevi.

• Bayaz›tl›, Ercan; Çelik, Orhan ve Üstünda¤, Saim (2006). Türkiye

Muhasebe Standartlar›na Genel Bak›fl. Ankara : Tesmer

• Gökçen, Gürbüz; Ataman Akgül, Baflak ve Çak›c›, Cemal(2006). Tür-

kiye Muhasebe Standartlar› Uygulamalar›. ‹stanbul : Beta Yay›nevi.

• Gücenme Genço¤lu, Ümit (2007). Türkiye Muhasebe Standartlar›

ve Uygulamalar. ‹stanbul : Türkmen Kitabevi.

• Kepçe, Nazl› (2007). “Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olay-

lar”, Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› E¤itim Program›. ‹s-

tanbul : ‹.Ü.‹flletme Fakültesi ‹flletme ‹ktisad› Enstitüsü Araflt›rma ve Yard›m

Vakf›.

• Önce, Saime (2008). “Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar” Türkiye Mu-

hasebe Standartlar› Uygulamas›. 2.bs., Ankara : Maliye ve Hukuk Yay›nlar›.

• Örten, Remzi; Kaval, Hasan ve Karap›nar, Ayd›n (2007). Türkiye Mu-

hasebe-Finansal Raporlama Standartlar›. Ankara : Gazi Kitabevi.

• Türkiye Muhasebe Standartlar› TMS/TFRS (2006). Ankara :Türkiye

Muhasebe Standartlar› Kurulu.

• Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS) Uygulama-

s› (2005) ‹stanbul : ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas›.

79

80

