
 

 

 
 

İMKB'de İşlem Gören Şirketlerde Finansal Tablo Dipnotlarında 
Açıklanan Muhasebe Politikalarının TMS 40 (Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkuller Standardı) Açısından Değerlendirilmesi 
Evaluation of Accounting Policies Released in Financial Table Footnotes 
of Entities Trading in İstanbul Stock Exchange from the Perspective of 

Turkey Accounting Standard 40 (Investment Property Standard) 
 

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT 
Gazi Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü 

Ankara/TÜRKİYE 
seyhanc@gazi.edu.tr 

 
Özet 

İMKB' de işlem gören şirketler finansal tablolarını Uluslararası 
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlamak zorundadırlar.  TMS 40 
“Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı” da İMKB' de işlem gören şirketler 
tarafından uygulanmak zorunda olunan standartlardan bir tanesidir. Bu standartta da 
diğer birçok standartta olduğu gibi şirketlerin muhasebe uygulamalarında 
seçebilecekleri alternatif yöntemler ve finansal tablo dipnotlarında açıklanması gereken 
hususlar belirtilmiştir. Bu çalışmada öncelikle TMS 40 “Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkuller Standardı” açıklanmıştır. Daha sonra İMKB'de işlem gören ve SPK' ya 
tabi 259 adet şirketin 31.12.2012 tarihli finansal tabloları ve finansal tablo dipnotları 
incelenmiştir. Bu inceleme sonucu yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin olarak seçilen 
muhasebe politikaları ve TMS 40 gereği finansal tablo dipnotlarında açıklanması 
gereken bazı önemli hususların açıklanıp açıklanmadığı sektörler itibariyle ortaya 
konulmuştur. Araştırma sonucunda, işletmelerin finansal tablo dipnotlarında 
uyguladıkları muhasebe politikalarını ve açıklanması gereken zorunlu hususları 
açıklamakta gerekli hassasiyeti göstermedikleri tespit edilmiştir. 
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Abstract 
Entities trading in Istanbul Stock Exchange have to prepare their financial 

tables according to International Accounting/Financial Reporting Standards. Turkey 
Accounting Standard 40 “Investment Property Standard” is one of these standards that 
must be executed by the entities trading in ISE. In this standard, as in some of other 
standards, alternative methods that can be selected by entities in accounting practices 
and matters that must be explained in financial table footnotes are indicated. Within the 
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study, first of all Turkey Accounting Standard 40 ‘Investment Property Standard’ is 
explained. And then, financial tables and financial table footnotes dated 31.12.2012 of 
259 entity trading in ISE and subjected to Capital Markets Board of Turkey, are 
investigated. As a result of the mentioned investigation, selected  accounting policies 
related to investment property due to Turkey Accounting Standard 40 and  if some 
important matters that must be expalined in financial table footnotes are expalined or 
not is exposured by sectors. At the end of the investigation, it is seen that, the entities do 
not show the needed sensitivity to declare the accounting policies they use and 
mandatory matters in their financial table footnotes. 
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