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A. Genel Bilgi 

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 1/1/2013 tarihinden itibaren 

münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartları 

(TMS)’nın uygulanması öngörülmüş olup, TMS uygulama kapsamının belirlenmesi hususu 

Kurumumuzun yetkisi dahilindedir.  

Bu çerçevede, Kurulumuzun 14/11/2012 tarihli toplantısında, 6102 sayılı Kanunu’nun 

88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 660 sayılı KHK’nın 9 uncu ve Geçici 1 inci maddeleri 

uyarınca 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerine ilişkin münferit ve 

konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak düzenlemelerin belirlenmesine 

yönelik alınan “Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine 

İlişkin Karar” aşağıdaki gibidir:  

“1) 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşların, 6102 sayılı 

Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile bağımsız denetime 

tabi olacakların ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketlerin 

münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında TMS’yi uygulamasına,   

2) Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar 

yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına, 

karar verilmiştir.” 

Kurulumuzun söz konusu Kararının uygulanmasına yönelik olarak:  

1. TMS’yi uygulayan şirketlerden, başka bir şirket / şirketlerde bağlı ortaklık, iştirak 

veya iş ortaklığı yatırımı bulunanların bireysel finansal tablo hazırlayıp 

hazırlamayacakları ve  

2. TMS’yi uygulayan şirketlerin bağlı ortaklığı, iş ortaklığı ve iştiraki durumunda 

bulunan şirketlerin de TMS uyarınca bireysel ve konsolide finansal tablolarını 

hazırlamalarının zorunlu olup olmadığı, 

hususlarında tereddütlerin hasıl olduğu görülmektedir. 
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Ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesini teminen TMS’nin uygulama kapsamı 

konusunda ilgili tarafların görüşü de alınmak suretiyle söz konusu Kararda değişiklik 

yapılması öngörülmektedir. 

B. Tereddüt Yaşanan Konular 

1) Bireysel Finansal Tablo Hazırlanması Hususu  

TMS’de yer alan hükümler uyarınca, TMS 28’in 17 inci veya TFRS 10’un 4 üncü 

Paragrafında öngörülen muafiyetler söz konusu olmadığı sürece, bağlı ortaklık, iştirak veya iş 

ortaklığı yatırımları bulunan şirketlerin, bağlı ortaklıklarını tam konsolidasyon yöntemine; 

iştirak ve iş ortaklıklarındaki yatırımlarını ise özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirdikleri 

finansal tablolarını hazırlamaları zorunludur. Bununla birlikte, TMS uyarınca, söz konusu 

şirketlerin yerel mevzuatta bir düzenleme bulunmaması durumunda hazırlayacakları bu 

finansal tablolara ilave olarak bireysel finansal tablo hazırlama yükümlülüğü 

bulunmamaktadır.   

TMS 27’de bireysel finansal tablolar; bir ana ortaklık veya yatırım yapılan işletme 

üzerinde müşterek kontrolü veya önemli etkisi olan bir yatırımcı tarafından sunulan ve 

yatırımların, maliyet bedeli üzerinden ya da TFRS 9
1
 uyarınca muhasebeleştirildiği finansal 

tablolar olarak tanımlanmıştır. 

Bu kapsamda TMS 27’nin ilgili hükümleri aşağıdaki gibidir: 

“Bu Standart bir işletmenin kendi isteği ile ya da yerel mevzuat gereği bireysel 

finansal tablolar sunması durumunda, bağlı ortaklıklardaki, iş ortaklıklarındaki ve 

iştiraklerdeki yatırımlarının muhasebeleştirilmesinde uygulanır (TMS 27, 2 nci Paragraf). 

Bu Standart hangi işletmelerin bireysel finansal tablo düzenlemesi gerektiğini 

belirlemez. Bu Standart TFRS’lere uyumlu bireysel finansal tablolar hazırlanırken uygulanır 

(TMS 27, 3 üncü Paragraf).  

Bireysel finansal tablolar, 8 inci Paragrafta belirtilen durumlar dışında, konsolide 

finansal tablolara ya da iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımların özkaynak yöntemi 

ile muhasebeleştirildiği finansal tablolara ilave olarak sunulan tablolardır. Bireysel 

finansal tabloların söz konusu finansal tablolarla birlikte ya da bunlara ek olarak sunulma 

zorunlulukları yoktur (TMS 27, 6 ncı Paragraf).  

                                                           
1
 TFRS 9’u erken uygulamayan şirketler açısından TFRS 9’a yapılan atıf TMS 39’a yapılmış sayılır. 
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Özkaynak yönteminin uygulandığı finansal tablolar bireysel finansal tablo değildir. 

Benzer şekilde bağlı ortaklığı veya iştiraki olmayan ya da herhangi bir iş ortaklığında iş 

ortaklığı katılımcısı olarak yatırımı bulunmayan bir işletmenin finansal tabloları bireysel 

finansal tablo değildir (TMS 27, 7 nci Paragraf).  

TFRS 10’un 4(a) Paragrafı uyarınca konsolidasyondan ya da TMS 28’in (2011’de 

değişen şekli ile) 17 nci Paragrafı uyarınca özkaynak yönteminden muaf tutulan işletmeler, 

finansal tablolar olarak sadece bireysel finansal tablolarını sunabilir (TMS 27, 8 inci 

Paragraf).” 

Yukarıda belirtildiği üzere, TMS hükümleri çerçevesinde şirketler kendi isteği veya 

yerel mevzuat gereği bireysel finansal tablolar sunabilmektedirler. 

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Kanunun 88 inci maddesinde münferit ve konsolide 

finansal tabloların uluslararası standartlara uyumlu olacak şekilde Kurumumuz 

tarafından yayımlanan TMS’ye uygun olarak hazırlanacağı hüküm altına alınmaktadır. Söz 

konusu maddenin gerekçesinde belirtildiği üzere de, kısmen Avrupa Birliği (AB)’nin 

12/07/2002 tarihli Uluslararası Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Tüzüğü 

uyarınca, 6102 sayılı Kanunla TMS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından 

yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS’ler)’nın özdeşi olması 

zorunlu kılınmıştır. Bununla birlikte, gerekçenin devamında AB’nin söz konusu Tüzüğü 

uyarınca sadece pay senetleri bir üye devletin hukukuna tâbi ve teşkilatlanmış bir piyasada 

işlem gören anonim şirketlerin konsolide finansal tablolarının IFRS’lere göre 

düzenlenmesinin zorunlu olduğu ve diğer ticaret şirketleriyle, pay senetleri teşkilâtlanmış 

piyasalarda işlem görmeyen anonim şirketlerin yılsonu finansal tablolarına (solo/münferit 

şirket tabloları) yani konsolide olmayan tablolarına IFRS’lerin uygulanması konusunda üye 

devletlere tercih hakkı tanındığı ifade edilerek, buna paralel olarak mezkur Kanunla da 

konsolide olmayan finansal tabloların hazırlanmasında da IFRS’lerin uygulanmasının 

zorunlu hale getirildiği belirtilmektedir. 

Ayrıca, 6102 sayılı Kanunun 399 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının gerekçesinde yer 

alan aşağıdaki ifadelerden, ana şirketlerin anonim şirket olmalarından kaynaklanan 

yükümlülüklerinin devam ettiği ve bu itibarla topluluk finansal tablolarının yanı sıra kendi 

finansal tablolarını da hazırlamakla yükümlü oldukları anlaşılmaktadır:  

“Ana şirketin iki şapkası vardır. Birincisi, bir anonim şirket ile bundan doğan 

yükümüdür. Bu şapkası sebebiyle ana şirket finansal tablolar düzenler ve yönetim kurulu 

yıllık faaliyet raporu hazırlar. İkincisi ise ana şirket şapkasıdır. İkinci şapka ona, topluluk 
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finansal tablolarını çıkarmak görevini verir. Birincisi için seçilen denetçi, ayrı bir topluluk 

denetçisi seçilmemişse ikincisini de denetler…” 

Bu çerçevede, 6102 sayılı Kanunla, konsolide finansal tabloların yanı sıra, ana 

ortaklıkların grupta yer alan diğer şirketlerden bağımsız olarak, sadece kendi finansal 

bilgilerine yer veren finansal tablolarını da hazırlamalarının amaçlandığı ve ana ortaklık 

tarafından hazırlanacak bu finansal tabloların da “münferit finansal tablolar” olarak 

nitelendirildiği görülmektedir.  

TMS Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kararda, TMS’ye uygun olarak 

“bireysel finansal tablolar” ifadesi yerine 6102 sayılı Kanunla aynı şekilde “münferit finansal 

tablolar” ifadesi kullanılmıştır. Söz konusu Karar ile yukarıda belirtilen madde hükümlerinden 

hareketle, 6102 sayılı Kanuna paralel olarak konsolide finansal tablo ya da iştiraklerdeki ve iş 

ortaklıklarındaki yatırımlarının özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirildiği finansal tabloları 

sunmak zorunda olan şirketlerin, yapılacak olan düzenlemeyle, bu tablolara ilave olarak 

bireysel finansal tablolarını da sunmaları amaçlanmaktadır.  

2) Bağlı Ortaklık, İş Ortaklığı ve İştirak Durumunda Bulunan Şirketlerin 

Finansal Tablolarının Hazırlanması 

Şirketlerin finansal tablolarını hazırlarken uygulayacakları düzenlemelerin kapsamı 

Kurulumuzun TMS Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kararı çerçevesinde 

belirlenmiştir. Bu Karar kapsamında TMS’yi uygulayacak şirketlerin belirlenmesinde esas 

olarak 23/1/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak 

Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı”yla bağımsız denetime tabi olacak 

şirketlerdir. 

Söz konusu BKK’ya göre aşağıda belirtilen şirketlerin bağımsız denetime tabi olması 

zorunlu kılınmıştır:  

 Genel ölçütleri sağlayan şirketler. 

 Herhangi bir ölçüt şartı aranmaksızın Karara ekli (I) sayılı listede belirtilen 

alanlarda faaliyet gösteren şirketler. 

 Karara ekli (II) sayılı listede yer verilen ölçütler dikkate alınmak suretiyle 

belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketler. 
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Ancak dikkat edilmelidir ki, bağımsız denetime tabi şirketlerin bağlı ortaklığı, iş 

ortaklığı veya iştiraki durumunda bulunan ve bağımsız denetime tabi olma şartlarını 

kendi başlarına taşımayan şirketler, sadece ana ortaklığının BKK kapsamında bağımsız 

denetime tabi olması nedeniyle münferiden bağımsız denetime tabi olmayacaklar ve bu 

şirketler finansal tablolarını TMS’ye göre değil yürürlükteki mevzuat uyarınca 

hazırlamak zorunda olacaklardır.  

Öte yandan, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı uyarınca konsolide 

finansal tablolara dâhil olan şirketlerden birinin finansal tablolarının, benzer işlemler ve 

benzer koşullardaki diğer olaylar için farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış 

olması durumunda; grubun muhasebe politikalarıyla uyum sağlayabilmek için, konsolide 

finansal tabloların hazırlanması sırasında gruba dâhil söz konusu işletmenin finansal 

tablolarında gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Ayrıca TMS 28 İştiraklerdeki ve İş 

Ortaklarındaki Yatırımlar Standardı uyarınca özkaynak yönteminin uygulanmasında da 

benzer hükümler geçerlidir. 

Yukarıda yer alan TMS hükümleri dikkate alındığında, TMS Uygulama Kapsamının 

Belirlenmesine İlişkin Karar çerçevesinde finansal tablolarını mevcut düzenlemelere göre 

hazırlamaya devam edecek olan söz konusu şirketler, konsolide finansal tabloların 

hazırlanması amacıyla ana ortaklıklarıyla veya yatırımcılarıyla aynı muhasebe politikalarını 

uygulamak zorunda olduklarından finansal tablolarını yatırımcı işletmenin finansal 

tablolarıyla, başka bir ifadeyle TMS’ye uygun hale getireceklerdir. 

Sonuç itibarıyla, BKK’ya göre bağımsız denetime tabi olan şirketlerin bağlı 

ortaklık, iştirak veya iş ortaklığı yatırımı niteliğindeki şirketlerinin de finansal 

tablolarını TMS’ye göre hazırlamalarını zorunlu hale getirecek şekilde TMS Uygulama 

Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kararda değişiklik yapılmasının yerinde olacağı 

düşünülmektedir. 
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 Bu itibarla ilgili tarafların: 

1. TMS’yi uygulayan şirketlerin bireysel finansal tablolarını da hazırlamalarının 

gerekliliği ile  

2. BKK’ya göre bağımsız denetime tabi olan şirketlerin bağlı ortaklık, iştirak veya iş 

ortaklığı yatırımı niteliğinde olan şirketlerinin finansal tablolarını TMS uyarınca 

hazırlamalarının gerekliliği,  

hususlarındaki görüş ve önerilerini muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr e-posta 

adresine veya yazılı olarak Kurumumuza göndermesi rica olunur. 
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