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Özet 
Bu çalışma, finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe Standartları / Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları ve dolayısıyla Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlayan Borsa İstanbul Pay Piyasası’na 
kayıtlı şirketlerde yönetimin uzun vadeli finansal olmayan varlıkları gerçeğe uygun 
değeri ile raporlama kararının belirleyicilerini araştırmaktadır. Çalışmada, Watts ve 
Zimmerman’ın pozitif muhasebe teorisi metodolojisi benimsenmiş ve verilerin 
analizinde Mann-Whitney U testi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz 
sonucunda, MDV’yi yeniden değerlenmiş tutarı ile raporlayan şirketlerin amorti edilmiş 
tarihi maliyet değeri ile raporlayan şirketlere göre daha fazla borçla finanse edildiği ve 
daha küçük şirketler olduğu tespit edilmiştir. Ancak sonuçlar borç sözleşmesi, politik 
maliyet ve bilgi asimetrisi etkenlerinin yönetimin uzun vadeli finansal olmayan 
varlıkları gerçeğe uygun değeri ile raporlama kararının belirleyicileri olmadığını 
gösterir. İşletme büyüklüğü, yönetimin maddi duran varlıkları yeniden değerlenmiş 
tutarı ile raporlama kararını açıklar; fakat yeniden değerleme yöntemini tahmin edilenin 
aksine küçük şirketler seçmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları (UFRS), Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Uzun Vadeli Finansal Olmayan Varlıklar, 
Gerçeğe Uygun Değer, Finansal Raporlama, Belirleyiciler 

Abstract 
This study is to examine the determinants of management’s fair value choice 

decision for reporting long term non-financial assets in companies listed on “Borsa 
Istanbul Equity Market” whose financial statements have to be prepared under 
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International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards and 
thus Turkey Accounting Standards / Turkey Financial Reporting Standards. In this 
study, Watts and Zimmerman’s Positive Accounting Theory methodology is adopted, 
and Mann-Whitney U test and logistic regression analysis have been used to analyze 
data. As a result of analysis, it has been identified that companies reporting property, 
plant and equipment at revalued amount are funded by more debt and to be smaller 
companies than companies reporting those assets at amortized historical cost. 
However, the results indicate that debt contracting, political cost and information 
asymmetry factors are not the determinants of management’s decision for reporting 
long term non-financial assets at fair value. The company size explains the 
management’s decision for reporting property, plant and equipment at revalued 
amount, but contrary to what is predicted, the revaluation method is chosen by small 
companies. 
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