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Özet                  
Kültürel farklılıklar, muhasebe alt kültürü özellikleri üzerinde 
belirleyici rol oynamaktadır. Bu sebeple, muhasebe uygulama ve 
yaklaşımları ülkeden ülkeye bazı farklılıklar göstermektedir. Bu 
ülkelerdeki işletmelerin hazırladıkları finansal raporlar, söz konusu 
farklılıklar sebebiyle birbirleri ile karşılaştırılamamaktadır. Finansal 
tablo kullanıcıları açısından oldukça önemli olan bu problemin 
aşılabilmesi amacıyla, özellikle Avrupa Birliği normlarına göre 
hareket eden ülkeler, uluslararası muhasebe ve finansal raporlama 
standartlarına uygun raporlama yapmaya başlamışlardır. Ancak bu 
dönüşüm, muhasebe alt kültürü özellikleri sebebiyle, az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda henüz tamamlanamamıştır. Bu 
bağlamda; bu çalışma içerisinde, tarihi maliyet temelli yaklaşımlar ile 
uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarınca önerilen 
cari maliyet temelli yaklaşımlar karşılaştırılarak, cari maliyete dayalı 
yaklaşımlara olan yöneliş kültürel bir perspektifte tartışılmıştır.
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Abstract 
Cultural differences play a decisive role in the accounting sub-culture 
properties. Therefore, the accounting practices and approaches show 
some differences from country to country. Prepared financial reports 
in diverse countries cannot be compared with each other due to these 
differences.  In order to overcome this problem which is very 
important for users of financial statements, countries that especially 
acting in accordance with Europa Union norms have begun to 
reporting in accordance with international accounting and financial 
reporting standards. However, this transformation has not yet been 
completed due to the accounting sub-culture features in many 
underdeveloped and developing countries. In this context; in this 
study, by comparing the historical cost based approaches and the 
current cost based approaches that are proposed in the international 
accounting and financial reporting standards, switching to the current 
cost based approaches is discussed in a cultural perspective. 

 

 


