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Özet
Yoğun rekabetin bir sonucu olarak, bankalar farklı kredi ürünleri
sunmaktadırlar. Ne yazık ki bu krediler sunulurken biçimleri ile özleri
birbirinden
farklı
olabilmekte
ve
biçimlerine
göre
muhasebeleştirilmeleri mali tabloların çarpıtılmasına ve bu tabloları
kullananların yanlış yönlendirilmelerine neden olmaktadır. Bankalar
sıfır faizli kredi verirken bile yüksek ücret, komisyon, sigorta primi ve
benzeri tahsilâtlar yapmak suretiyle, maliyetlerini karşıladıktan sonra
belirli bir kar elde edebilmektedirler. Bu kredilerden elde ettikleri faiz
ve komisyon gelirlerini birbirinin yerine raporlayarak faiz ve faiz dışı
gelirlerini çarpıtabilmektedirler. Bu çalışma, eşit geri ödemeli banka
kredilerinin tarafların mali tablolarında gerçeğe uygun olmayan
şekilde raporlanmasının etkilerini ortaya koymayı ve Uluslararası
Muhasebe Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
ışığında çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Abstract
As a result of intensive competition, banks offer many differentiated
loans. Unfortunately, while these loans are being offered, there may
be differences among their forms and substances; and reporting them
depending on their form distorts financial statements and misleads
users. Banks can even offer loans with zero percent interest, while
overcharging fees, commissions, and insurance premiums in advance
to compensate the cost and make a reasonable profit. They may divert
interest and commission sources of income by interchangeably
reporting them. This study aims to show the effects of
misrepresenting fixed repayment bank loans (installment loans) on
the financial reports of relating parties and propose solutions in the
light of International Accounting Standards/International Financial
Reporting Standards.
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