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SİRKÜLER                   İstanbul, 20.11.2012 

Sayı: 2012/240                 Ref: 4/240 

 

Konu:  

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASINDA 

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAMASI ZORUNLU OLAN 

KURUM VE KURULUŞLAR HAKKINDA KAMU GÖZETİMİ KURUMU KARARI 

YAYINLANMIŞTIR 

 

17.11.2012 tarih ve 28470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu kararı ile münferit ve konsolide finansal tablolarının 

hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartları’nı uygulaması zorunlu olan kurum ve 

kuruluşlar belirlenmiştir.  

 

Buna göre;  

 

 6102 sayılı Kanun’un 397. maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından bağımsız 

denetim kapsamına alınacak şirketler,  

 

 6102 sayılı Kanunun 1534. maddesinde ikinci fıkrasında sayılan aşağıdaki şirketler: 

 

 Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada 

veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, 

portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler,  

 Bankacılık Kanunu’nun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı 

ortaklıkları,  

 03.06.2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda tanımlanan sigorta ve 

reasürans şirketleri,  

 28.03.2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 

Kanunu’nda tanımlanan emeklilik şirketleri,  

 

 660 sayılı K.H.K.’da sayılan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar 

 

660 sayılı K.H.K.’nin 2. maddesinde kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar aşağıdaki şekilde 

tanımlanmıştır: 

 

“Halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktoring şirketleri, 

finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, 

ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam 

ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için 

Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşları,” 
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Yukarıdaki kapsama dâhil olmayan kurumlar ise Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu bir belirleme yapıncaya kadar yürürlükteki mevzuat kuralları 
çerçevesinde işlem yapmaya devam edeceklerdir. 
 

 

Saygılarımızla,  

 

 

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK:  

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kararı  

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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17 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28470 

KURUL KARARI 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: B.07.6.KGK.0.01.00-050.01.04 - [01/7] 

Toplantı Tarihi: 14/11/2012 

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 88 inci, Geçici 1 inci ve Geçici 6 ncı 

maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca; 

1) 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşların, 6102 sayılı Kanunun 397 

nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olacakların ve aynı Kanunun 

1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketlerin münferit ve konsolide finansal tablolarının 

hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamasına,   

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

mevzuatın uygulanmasının devamına, 

karar verilmiştir. 

 

  


