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         İstanbul, 02/02/2015 

 

ALFA 

GENELGE 

2015/15 

 

          

Konu : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Hadler Yeniden Belirlendi. 

 

2014/14 sayılı Genelgemizde de açıklandığı üzere; Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında 

bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2012/4213 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.  

İlgili Bakanlar Kurulu Kararında bağımsız denetime tabi olacak şirketler üç başlık altında ele 

alınmıştı: 

A. Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az 

ikisini sağlayan şirketler: 

1. Aktif toplamı 150 Milyon ve üstü Türk Lirası, 

2. Yıllık net satış hasılatı 200 Milyon ve üstü Türk Lirası, 

3. Çalışan sayısı 500 ve üstü. 

B. Karar'ın I nolu ekindeki listede yer alan şirketler.(Bu şirketler herhangi bir kritere tabi 

olmaksızın bağımsız denetime tabi tutulacaktır. Listenin güncellenmiş şekli ektedir.)  

C. Karar'ın II nolu ekindeki listede yer alan şirketler.(Bu listedeki şirketler listede belirtilen 

sınırlamalar dikkate alınarak bağımsız denetime tabi tutulacaktır. Listenin güncellenmiş şekli 

ektedir.) 

Yukarıda belirtilen bağımsız denetim kapsamına giren şirketler 1/1/2013 tarihinde veya özel 

hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, münferit ve 

konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) 

uygulamakla yükümlüydüler. Daha sonra, 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürülüğe 

giren 2014/5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yukarıda “A” bölümünde sayılan şirketler 

için 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanacak ölçütler aşağıdaki şekilde şekilde 

belirlenmişti: 

“A. Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az 

ikisini sağlayan şirketler: 

1. Aktif toplamı 75 Milyon ve üstü Türk Lirası, 
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2. Yıllık net satış hasılatı 150 Milyon ve üstü Türk Lirası, 

3. Çalışan sayısı 250 ve üstü.” 

 

1 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak 

üzere yürürlüğe giren 2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Bağımsız Denetime 

Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”nda 

değişiklikler yapılmıştır. 

Yapılan değişikliklere göre; yukarıda “A” bölümünde sayılan şirketler için 01.01.2015 

tarihinden itibaren uygulanacak ölçütler aşağıdaki şekilde olacaktır: 

“A. Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az 

ikisini sağlayan şirketler: 

1. Aktif toplamı 50 Milyon ve üstü Türk Lirası, 

2. Yıllık net satış hasılatı 100 Milyon ve üstü Türk Lirası, 

3. Çalışan sayısı 200 ve üstü.” 

 

Uygulamaya İlişkin Esaslar 

2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında uygulama usul ve esaslarını belirlemeye Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (Kurum) yetkili kılınmış olup, anılan 

Kurum “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu 

Kararına İlişkin Usul Ve Esaslar”ı belirlemiş ve bunlar 12 Mart 2013 tarihli Resmi gazetede 

yayımlanmıştı. Kurumun bu belirlemeleri de dikkate alındığında uygulama aşağıdaki gibi 

olacaktır: 

 A grubunda belirtilen Şirketler bu kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art 

arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren 

bağımsız denetime tabi olacaklardır. Birbirini takip eden yıllarda sınırları aşılan iki ölçütün 

aynı ölçüt olması şart değildir. Örneğin birinci yılda aktif toplamı ve çalışan sayısı ölçütü 

aşılmış, ikinci yıl ise net satış hasılatı ve çalışan sayısı ölçütü aşılmışsa müteakip dönemden 

itibaren bağımsız denetime tabi olunacaktır. 

Bağımsız denetime tabi olunup olunmadığının belirlenmesinde, şirketler ile bağlı ortaklıkları 

ve iştiraklerinin aktif toplamı ve net satış hasılatı hesaplanırken vergi mevzuatı çerçevesinde 

kamu idarelerine sunmak üzere hazırlanan (Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde Vergi 

Dairesine verilen) son iki yıla ilişkin bilanço ve gelir tablosu dikkate alınacaktır. Bağlı 

ortaklık ve iştirak tanımları ise yürürlükteki mevzuata göre (Tek Düzen Hesap Planındaki 

tanıma göre) belirlenecektir. Tek Düzen Hesap Planına göre; 

- İştirakler bir ortaklıktaki en fazla % 50 oranında olan sermaye payları veya oy haklarının 

izlenmesinde kullanılır. İştirak edilen ortaklıklarda iştirak ilişkisinden bahsedebilmek için 
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sermaye payı dikkate alınmaksızın sahip olunan oy hakkı veya yönetime katılma hakkının en 

az % 10 oranında bulunması gerekir.  

-Bağlı ortaklıklar ise, işletmenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 oranından fazla 

sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip 

olduğu iştiraklerin sermaye paylarının izlendiği hesaptır. 

Hesap dönemi takvim yılı olan şirketler açısından 2015 hesap dönemi finansal tablolarının 

bağımsız denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihli 

bilanço ve 2013 ve 2014 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu kullanılacaktır. (Bu tablolarda 

yer alan aktif toplamının 50 Milyon ve üstü Türk Lirasını net satış hasılatının ise 100 Milyon 

ve üstü Türk Lirasını aşıp aşmadığına bakılacaktır.) Özel hesap dönemine tabi şirketler 

açısından ise; 2015 yılı içinde başlayıp 2016 yılı içinde sona erecek hesap dönemine ilişkin 

finansal tablolarının bağımsız denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde 2015 yılı ve 

2014 yılı içinde biten hesap dönemlerine (örneğin, 01.07.2013- 30.06.2014 ve 01.07.2014-

30.06.2015 hesap dönemine) ilişkin bilanço ve gelir tabloları kullanılacaktır.  

Şirketlerin bağımsız denetime tabi olması belirlenirken, varsa şirketin bağlı ortaklıkları ve 

iştirakleri de birlikte dikkate alınacaktır. Bu durumda olanlarda “aktif toplamı” bulunurken; 

şirket kendi aktif toplamından bilançosundaki bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin kayıtlı 

değerini çıkarmak suretiyle ulaştığı tutara, bağlı ortaklıklarının aktif toplamının tamamını ve 

iştiraklerinin aktif toplamından kendi iştirak hissesi payına düşen kısmını ekleyecektir. İlgili 

yıllara ilişkin “net satış hasılatı”nın hesaplanmasında ise; şirket kendi satış hasılatına, bağlı 

ortaklıklarının net satış hasılatının tamamını ve iştiraklerinin net satış hasılatından kendi 

iştirak hissesi payına düşen kısmını ekleyecektir. Ayrıca bu belirlemeler yapılırken; grup içi 

işlemlerden doğan varlık, borç, gelir ve giderlerden,  

- bağlı ortaklıklarla olanların tamamı, 

- şirketin ve bağlı ortaklıkların doğrudan iştirakleriyle olanlarının ise hisselerine düşen 

payı 

elimine edilir. Grup içi işlemlerin kısmen veya tamamen elimine edilmesi ihtiyaridir. 

Şirketin bağlı ortaklıkları aracılığıyla dolaylı olarak sahip oldukları bağlı ortaklıklar ve 

iştirakler de şirketin bağlı ortaklığı ve iştiraki olarak değerlendirilecektir. Örneğin; A 

Şirketinin B Şirketinde %70, B Şirketinin ise C ve D Şirketlerinde sırasıyla %60 ve %15 

oranlarında oy hakkına sahip olduğu durumda, A Şirketi aktif toplamını ve yıllık net satış 

hasılatını hesaplarken, C Şirketini bağlı ortaklığı, D Şirketini de %15 oranında oy hakkına 

sahip olduğu iştiraki olarak değerlendirecektir. 

Şirketlerin veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin sahip olduğu bağlı ortaklıklar ve iştirakler, 

ilgili iştirakin finansal tablolarındaki değerleri üzerinden dikkate alınır. Bu sebeple, şirketin 

veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri eliminasyon işlemlerine 

dahil edilmeyecektir. 

Şirket aktif toplamı ve net satış hasılatı hesaplanırken, yurt dışında kurulmuş olan bağlı 

ortaklıklarının ve iştiraklerinin aktif toplamları ve net satış hasılatları da yukarıda açıklanan 

çerçevede hesaplamalara dahil edilecektir. 
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Şirketin “ortalama çalışan sayısı”nın belirlenmesinde, şirketin ilgili dönemler için verdiği 

muhtasar beyannamelerinde bildirdiği aylık çalışan sayıları toplamının yıllık ortalaması 

dikkate alınacaktır. Çıraklık ve mesleki eğitim sözleşmesi kapsamında şirkette mesleki eğitim 

gören çıraklar ve staj yapan öğrenciler çalışan sayısının hesabında dikkate alınmayacaktır. 

Ortalama çalışan sayısı belirlenirken, ana ortaklığın ve bağlı ortaklığın çalışan sayılarının 

toplamı dikkate alınacaktır. İştiraklerde çalışanlar ise, şirketin iştirakteki hissesi oranında 

dikkate alınacaktır. Keza, yurt dışında kurulmuş olan bağlı ortaklıklar ve iştiraklerde 

çalışanlar da bu çerçevede dikkate alınacaktır. 

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca denetime tabi olma şartlarını taşımayan bir şirket, sadece 

ana ortaklığının, bağlı ortaklığının veya iştirakinin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 

denetime tabi olması nedeniyle denetime tabi olmaz. Ana şirketin bağımsız denetime tabi 

olması durumunda, bağlı ortaklıklarının ve/veya iştiraklerinin ayrıca bağımsız denetime tabi 

olup olmayacağı her bir bağlı ortaklık ya da iştirak şirketi için ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

Bu durumdaki şirketlerin kendi bağlı ortaklıkları ve iştirakleri de dikkate alınarak yukarıdaki 

açıklamalar çerçevesinde belirlenecek ölçütlerin aşılması halinde, bunlar için de münferiden 

bağımsız denetim yapılacaktır.  

“Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri” yapan şirketlerde aktif 

toplamının hesabında, Tekdüzen Hesap Planında yer alan “170-177 Yıllara Yaygın İnşaat ve 

Onarım Maliyetleri” dikkate alınmayacaktır. Bu şirketlerin yıllık net hasılatının hesabında ise, 

Tekdüzen Hesap Planında yer alan “350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş 

Bedelleri” hesaplarına, sadece, ilgili dönemde kaydedilen tutar kısmı yıllık net satış hasılatına 

eklenecektir. Bu kapsamda yapılan işin bitimindeki hesap döneminde ise, 350-358 nolu 

hesaplardan dönem gelir tablosuna aktarılan kısım yıllık net hasılatın hesabında dikkate 

alınmayacaktır. 

Bağımsız Denetime Tabi Olanların Finansal Tabloları 

Bağımsız denetim kapsamına yeni girecek şirketler 1/1/2015 tarihinde veya özel hesap dönemi 

dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, münferit ve konsolide finansal 

tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) uygulayacaklardır. 

 

(Ancak,  26/08/2014 tarih ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 sayılı Kurul 

Kararıyla; 

-          Genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların (KAYİK) 1/1/2014 tarihi ve 

sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere münferit ve konsolide finansal 

tabloların hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) uygulamasına, 

-          TMS uygulama kapsamı dışında kalan kurum, kuruluş ve işletmelerin ise 660 sayılı 

KHK’nın Geçici 1 inci maddesinde yer alan “Kurum tarafından yayımlanacak standart ve 

düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin 

uygulanmasına devam edilir.” hükmü doğrultusunda (Kurumca bir belirleme yapılıncaya 

kadar) yürürlükteki mevzuatı  uygulamasına karar verilmiştir. Dolayısıyla kapsam dışında 

kalan şirketler tarafından 26/12/1992 tarih ve 21447 (M) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 

sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve ekindeki Tek Düzen Hesap Planının 

uygulanmasına devam edilecek olup bunlar isteklerine bağlı olarak TMS’leri de 

uygulayabileceklerdir.)* 

 

Bu şirketler daha sonraki yıllarda bağımsız denetim kapsamında olup olmadıklarını 

değerlendirirken, TMS’lere göre hazırladıkları finansal tabloları dikkate alacaklardır. Bu 

durumda, bağlı ortaklık ve iştirak kavramları da TMS’deki anlamlarıyla dikkate alınacak, 
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ölçütlerin belirlenmesinde bağlı ortaklıkların tam konsolidasyon yöntemine, iştiraklerin ise 

özkaynak yöntemine göre konsolide edildikleri finansal tablolar kullanılacaktır. 

 
Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar, başka bir deyişle bağımsız denetime tabi olmayan şirketler için 
ise, Kurumca yeni bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasına devam 
edilecek ve finansal tablolar TMS’ye göre hazırlanmayacaktır. 
 

 

* (Not: 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye Muhasebe 

Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı” doğrultusunda 

bağımsız denetim kapsamında olup TMS uygulamayan şirketlerce 1/1/2014 tarihi ve 

sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloların hazırlanmasında ve 

sunulmasında yürürlükteki mevzuata ilave olarak uygulanacak hususlar 29/12/2014 tarih ve 

75935942-050.01.04 – [01/41] sayılı Kurul Kararı ile açıklanmış olup bu hususlar 2 nolu 

ektedir.) 

 

 

      Saygılarımızla, 

 

ALFA YMM LTD.ŞTI. 

 

 

 

EK: 1- Denetime Tabi Şirketler Listesi 

 
1) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme 

ve denetimine tabi işletmelerden; 

a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler, 

b) Yatırım kuruluşları, 

c) Kolektif yatırım kuruluşları, 

d) Portföy yönetim şirketleri, 

e) İpotek finansmanı kuruluşları, 

f) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları, 

g) Varlık kiralama şirketleri, 

h) Merkezî takas kuruluşları, 

i) Merkezî saklama kuruluşları, 

j) Veri depolama kuruluşları, 

k) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar: 
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- Aktif toplamı onbeş milyon ve üstü Türk Lirası. 

- Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası. 

- Çalışan sayısı elli ve üstü. 

2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden; 

a) Bankalar, 

b) Finansal kiralama şirketleri, 

c) Faktöring şirketleri, 

d) Finansman şirketleri, 

e) Varlık yönetim şirketleri, 

f) Derecelendirme kuruluşları, 

g) Finansal holding şirketleri, 

h) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan 

şirketler, 

i) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları. 

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik 

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri. 

4) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı 

kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler. 

 

EK: 2- TMS Uygulamayan Şirketlerce Finansal Tabloların Hazırlanmasında 

Yürürlükteki Mevzuata İlave Olarak Uygulancak Hususlar 

 

- Bu düzenleme, bu kapsamda bulunan şirketler tarafından, 1/1/2014 tarihi ve 

sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloların hazırlanması ve 

sunulmasında uygulanır.  

 

- Aşağıda belirtilen finansal tablolar dipnotlarıyla birlikte hazırlanır ve bunlara 700 

kodlu Bağımsız Denetim Standartları çerçevesinde denetçi görüşü verilir: 

 

 - Bilanço  

- Gelir Tablosu  

- Nakit Akış Tablosu  

- Özkaynak Değişim Tablosu Reeskont İşlemleri 

 

 

- Reeskont işlemleri ihtiyari olup herhangi bir alacak (veya borç) hesap grubunun 
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reeskonta tabi tutulması durumunda buna karşılık gelen borç (veya alacak) hesap 

grubu da reeskonta tabi tutulur.  

 

- Maddi-maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için 

amortisman, itfa payı, vb. ayrılır.  

 

- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde (MSUGT) değer düşüklüğü 

(karşılıklar dahil) hesaplanması öngörülmeyen varlıklar için değer düşüklüğü 

hesaplaması ihtiyaridir.  

 

- İlgili bulunduğu hesap dönemi sonu itibarıyla şirketlerin kıdem tazminatı 

yükümlülükleri tahmin edilir ve bu tahmin nedeniyle cari dönemde ortaya çıkan 

kıdem tazminatı yükümlülük artışları hesaplanarak giderleştirilir. Kıdem 

tazminatı yükümlülüğünü ilk defa finansal tablolarına yansıtacak şirketler, bu 

yükümlülüğün doğduğu hesap döneminden önceki dönemlere ilişkin kıdem 

tazminatı tutarlarını 10 yılı geçmemek üzere eşit taksitlerle finansal tablolarına 

yansıtır. Tahmin edilen kıdem tazminatı toplam tutarı ile bu tutarın finansal 

tablolara yansıtılmayan kısmı dipnotlarda açıklanır. Finansal tablolara yansıtılan 

bu tutarlar gelir tablosuyla ilişkilendirilmeden geçmiş yıllar kârları/zararları 

altında gösterilir. Tahmin yöntemi dipnotlarda açıklanır. 

 

- Konsolide finansal tabloların hazırlanması ihtiyaridir. Bağlı ortaklıkların tam 

konsolidasyon, iştiraklerle iş ortaklıklarının ise özkaynak yöntemiyle konsolide 

edildiği finansal tablolar konsolide finansal tablolardır. Konsolide finansal 

tabloların hazırlanması halinde, konsolidasyon işlemleri TMS’lere göre yapılır. 

İlk kez konsolidasyon yapacak şirketler; bağlı ortaklıklarının ilk edinme 

tarihlerine yönelik işlemlerde, TFRS 3’ün bağlı ortaklıkların varlık ve borçlarının 

ölçüm ve değerlemesine ilişkin hükümlerini uygulamayabilirler. Bu durumda, 

bağlı ortaklıkların ilk edinme tarihindeki varlıkları ve borçları, kendi finansal 

tablolarında yer alan defter değerleri üzerinden konsolide finansal tablolara alınır. 

Ayrıca, kontrol gücü olmayan payların (azınlık paylarının) ve şerefiyenin ilk 

edinim tarihindeki ölçümünde bağlı ortaklıkların kendi finansal tablolarına göre 

hesaplanan net aktif değeri esas alınır. Benzer şekilde iştirak ve iş ortaklıklarının 

varlık ve borçları, ilk edinim tarihinde yeniden değerlemeye tabi tutulmayabilir. 

Bu durumda iştirak ve iş ortaklıklarının takip eden dönemlerdeki defter değeri 

hesaplamalarında ilk edinim tarihindeki yeniden değerlemeden kaynaklanan artış 

ya da azalışlar dikkate alınmaz. Bu tercihler dipnotlarda açıklanır. Konsolide 

finansal tabloların hazırlanması durumunda, kontrol gücüne ve önemli etkiye 

sahip olunmayan şirketler ile iş ortaklığı dışındaki yatırımlar, MSUGT uyarınca 

hisse senedi ya da bağlı menkul kıymet olarak değerlendirilerek finansal 

tablolarda gösterilir. Bu maddede geçen bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklığı 

kavramları TMS’lerdeki anlamlarıyla kullanılmıştır.  

 

- Ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde 21/7/2013 

tarihli ve 28714 sayılı Resmi Gazete’de Kurum tarafından yayımlanan Kurul 

Kararının 1 No’lu ekinde yer alan ilke kararı uygulanır.  

 

- Hazırlanması gereken finansal tabloların önceki dönemle karşılaştırmalı 

sunulması esas olup, karşılaştırmalı sunulacak önceki dönem bilançosu bu 

düzenlemede yer verilen hükümler çerçevesinde düzeltilir; diğer tabloların 
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düzeltilmesi ise ihtiyaridir. Karşılaştırmalı tablolar arasındaki farklı politika ve 

uygulamalar dipnotlarda açıklanır. Karşılaştırmalı olarak sunulan önceki dönem 

finansal tablolarının konsolide finansal tabloları içermesi zorunlu değildir.  

 

- Bu düzenlemede MSUGT'tan farklı olarak yer verilen hükümlerin ve MSUGT'ta 

belirleme yapılmayan hususların uygulanmasında (işlem, hesaplama ve 

tahminlerde) TMS hükümlerinin kullanılması önerilmekle birlikte ilgili diğer 

mevzuatın kullanılması bu düzenlemeye aykırılık teşkil etmez. Kullanılan 

mevzuat dipnotlarda açıklanır. Mahiyeti itibarıyla benzer ve ilişkili kalemler için 

tercih edilen uygulamada tutarlılık esastır. 

 

- Bu düzenleme hükümleri, 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap 

dönemlerine ilişkin finansal tablolara uygulanır. 

 

  

 

 

 


