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SİRKÜLER        İstanbul, 01.09.2014 

Sayı: 2014/159       Ref: 4/159 

 

 

Konu: 

KAMU GÖZETİMİ KURUMU (KGK) 1.1.2014 TARİHİ VE SONRASINDA 

BAŞLAYAN HESAP DÖNEMLERİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARINI 

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE HAZIRLAMASI GEREKEN 

KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİ YENİDEN BELİRLEMİŞTİR 

 

Kamu Gözetimi Kurumu 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

21.08.2014 tarih ve 75935942-050.01.04 – [01/26] numaralı kararı ile, 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu’nun 88. ve Geçici 1. maddeleri ile 660 sayılı KHK’nın 9., 26. ve Geçici 1. 

maddeleri uyarınca; 

 

1) Aşağıdaki listede yer alan kurum, kuruluş ve işletmelerin 1/1/2014 tarihi ve sonrasında 

başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının 

hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) uygulanmasına, 

 

 

i- 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: 

- Aktif toplamı onbeş milyon ve üstü Türk Lirası.  

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

- Çalışan sayısı elli ve üstü. 
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ii- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 

düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden; 

 

a) Bankalar, 

b) Finansal kiralama şirketleri, 

c) Faktoring 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. 

 

iii- 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 

Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik 

şirketleri. 

 

iv- Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, 

kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden 

anonim şirketler. 

 

2-  1. maddede yer alan listede bulunmayan kurum, kuruluş ve işletmelerinde münferit veya 

konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe 

Standartlarını (TMS) uygulayabileceğine, 

 

3- Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar 

yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına, 

 

karar vermiştir.  

 

Kamu Gözetimi Kurumu tarafından “Muhasebe Standartlarının” uygulaması zorunlu olan 

kurum ve kuruluşların belirlenmesine dair 17.11.2012 tarih ve 28470 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan bir önceki kararda ise aşağıdaki düzenlemeye yer verilmişti:  

 

“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; 
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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.” 

 

Söz konusu 14.11.2012 tarihli karar için 20.11.2012 tarih ve 2012/240 sayılı sirkülerimiz 

yayınlanmıştı.  

 

İki düzenleme arasındaki farklılıklara baktığımızda bir önceki kararda yer alan “6102 sayılı 

Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi 

olacaklar” düzenlemesine yeni kararda yer verilmemesi oldukça dikkat çekicidir. Bu 

durumda, yukarıda yer verilen yeni listede yer alanlar hariç olmak üzere; Bakanlar Kurulu 

tarafından belirlenen hadler çerçevesinde TTK madde 397 kapsamında bağımsız denetime 

tabi olacak şirketlerin, 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin 

münferit ve konsolide finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlama 

zorunlulukları olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda bağımsız denetime tabi olan 

şirketlerin tercihine bağlı olarak, Vergi Usul Kanunu’na veya Türkiye Muhasebe 

Standartlarına göre çıkarılacak finansal tablolar bağımsız denetçi tarafından denetlenecektir. 

 

 

Saygılarımızla,  

    

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/870.pdf
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EK: 

Kamu Gözetimi Kurumu’nun 21.08.2014 tarih ve 75935942-050.01.04 – [01/26] numaralı 

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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26 Ağustos 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 29100 

KURUL KARARI 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/26] 

Toplantı Tarihi: 21/8/2014 

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 26/9/2011 

tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca; 

1- Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine 

ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasına, 

2- Ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide finansal tablolarının 

hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceğine, 

3- Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın 

uygulanmasının devamına, 

karar verilmiştir. 

 

EKLİ LİSTE 

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: 

- 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. 

 
 

 
 


