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SİRKÜLER                  İstanbul, 16.05.2012 

Sayı: 2012/113                Ref: 4/113 

 

Konu:  

BAZI KANUNLAR İLE KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM 

STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6300 

SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR  

 

10.05.2012 tarih ve 28288 sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Kanunlar İle Kamu Gözetimi, 

Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmıştır.  

 

6300 sayılı Kanun ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun 

oluşumuna temel teşkil eden 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de aşağıdaki 

değişiklikler yapılmıştır: 

 

“MADDE 5 – 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 

inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “altı” ibaresi “beş” şeklinde, 

ikinci cümlesinde yer alan “yeniden atanamazlar.” ibaresi “bir defalığına tekrar 

atanabilirler.” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın son cümlesinde yer alan “ve bunlardan iki 

yıl veya daha az süreyle görev yapanlar bir defalığına tekrar atanabilir” ibaresi madde 

metninden çıkarılmıştır.” 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Görev süreleri 
MADDE 5 ‒ (1) Kurul Başkan ve 

üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten 
Başkan ve üyeler yeniden atanamazlar. 
Başkanlığın veya üyeliğin görev süresi dolmadan 
herhangi bir sebeple boşalması halinde, boşalan 
yere bir ay içinde 4 üncü maddedeki esaslara 
göre atama yapılır. Bu şekilde atanan kişiler, 
yerine atandıklarının süresini tamamlar ve 
bunlardan iki yıl veya daha az süreyle görev 
yapanlar bir defalığına tekrar atanabilir. 

(2) Kurul Başkan ve üyelerinin süreleri 
dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son 
verilemez. Ancak, ciddi hastalık veya sakatlık 
nedeniyle iş göremeyecekleri, atanmaları için 
gerekli şartları kaybettikleri veya durumlarının 6 
ncı maddeye aykırı olduğu anlaşılanların 
görevleri Bakanlar Kurulu kararı ile sona 
erdirilir. 

 

Görev süreleri 
MADDE 5 ‒ (1) Kurul Başkan ve 

üyelerinin görev süresi beş yıldır. Süresi biten 
Başkan ve üyeler bir defalığına tekrar 
atanabilirler. Başkanlığın veya üyeliğin görev 
süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalması 
halinde, boşalan yere bir ay içinde 4 üncü 
maddedeki esaslara göre atama yapılır. Bu 
şekilde atanan kişiler, yerine atandıklarının 
süresini tamamlar.   

(2) Kurul Başkan ve üyelerinin süreleri 
dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son 
verilemez. Ancak, ciddi hastalık veya sakatlık 
nedeniyle iş göremeyecekleri, atanmaları için 
gerekli şartları kaybettikleri veya durumlarının 6 
ncı maddeye aykırı olduğu anlaşılanların 
görevleri Bakanlar Kurulu kararı ile sona 
erdirilir. 
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“MADDE 6 – 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesinin ikinci 

fıkrasında geçen “uluslararası muhasebe standartlarından farklı düzenlemeler yapmaya 

yetkilidir.” ibaresi “9 uncu madde uyarınca belirlenen standartlardan farklı düzenlemeler 

yapmaya, bağımsız denetimin kapsamını ve içeriğini belirlemeye yetkilidir. Bu 

düzenlemeler, ilgili standartların cüz’ü addolunur.” şeklinde değiştirilmiştir.” 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Diğer hükümler 
MADDE 26 ‒ (1) Kanuni defterlerin 

Kurulca yayımlanan Türkiye Muhasebe 
Standartlarına uygun olarak tutulması ve finansal 
tabloların bu standartlara göre düzenlenmesi 
şarttır. Ancak, 5018 sayılı Kanun kapsamındaki 
idareler ile bilanço esasında defter tutmakla 
yükümlü bulunmayanlar bu Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerine tabi değildir. 

(2) Kurul, değişik işletme büyüklükleri, 
sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için 
uluslararası muhasebe standartlarından farklı 
düzenlemeler yapmaya yetkilidir. 

 

Diğer hükümler 
MADDE 26 ‒ (1) Kanuni defterlerin 

Kurulca yayımlanan Türkiye Muhasebe 
Standartlarına uygun olarak tutulması ve finansal 
tabloların bu standartlara göre düzenlenmesi 
şarttır. Ancak, 5018 sayılı Kanun kapsamındaki 
idareler ile bilanço esasında defter tutmakla 
yükümlü bulunmayanlar bu Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerine tabi değildir. 
(2) Kurul, değişik işletme büyüklükleri, sektörler 

ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için 9 uncu 

madde uyarınca belirlenen standartlardan 

farklı düzenlemeler yapmaya, bağımsız 

denetimin kapsamını ve içeriğini belirlemeye 

yetkilidir. Bu düzenlemeler, ilgili standartların 

cüz’ü addolunur. 

 
660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9. maddesine göre  Kamu Gözetimi,  

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu,  Türkiye Muhasebe Standartları ve  Ulusal 
Denetim Standartları olmak üzere iki standardı düzenleme yetkisine sahiptir. 

  
“MADDE 9 ‒ (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:  
a) Tabi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olanlara ait finansal 

tabloların; ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, 
karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla, uluslararası standartlarla uyumlu 
Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak. 

b) Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri 
yapmak ve gerekli kararları almak, bu konuda kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi 
bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları düzenlemeler hakkında onay vermek. 

c) Finansal tabloların; işletmelerin finansal durumunu, performansını ve nakit 
akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları doğrultusunda gerçeğe uygun olarak sunumunu, 
kullanıcıların ihtiyaçlarına uygunluğunu, güvenilirliğini, şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini 
ve anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, kamu yararını da gözetmek suretiyle, bilgi sistemleri 
denetimi dahil, uluslararası standartlarla uyumlu ulusal denetim standartlarını oluşturmak 
ve yayımlamak.” 

 

Ancak yapılan değişiklikle Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu; 

 

1- İşletme büyüklükleri, 

2- Sektörler 
3- Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar 
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için farklı muhasebe ve denetim standartları ile bağımsız denetim kapsam ve içeriği 

belirleyebilecektir.  
 

“MADDE 7 – 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki 

fıkralar eklenmiştir. 

“(3) Diğer mevzuatta Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna yapılan atıflar, Kuruma 

yapılmış sayılır. 

(4) 9 uncu maddede belirtilen görev ve yetkilere ilişkin olarak 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 3/6/2007 

tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve diğer kanunlar ile bunlara istinaden yapılan 

düzenlemelerde karşılığında idari para cezası öngörülen ve 2/11/2011 tarihinden sonra 

işlenen fiiller nedeniyle ilgili mevzuata göre idari yaptırım kararı almaya Kurul yetkilidir. 

Bu tarihten sonra işlendiği tespit edilen fiiller yaptırım uygulanıp uygulanmadığı 

belirtilmek suretiyle Kuruma bildirilir. Bu madde uyarınca verilen para cezaları genel 

bütçeye gelir kaydedilir.”” 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Mevcut standartların ve diğer 

düzenlemelerin geçerliliği 
GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) Bu Kanun 

Hükmünde Kararname uyarınca Kurum 
tarafından yayımlanacak standart ve 
düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu 
hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin 
uygulanmasına devam edilir. 

(2) Denetim standartları ve bağımsız 
denetimle ilgili olarak diğer kanunlarda yer alan 
hükümlerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye 
aykırılık teşkil eden hükümleri uygulanmaz. 

 
 
 
 

Mevcut standartların ve diğer 
düzenlemelerin geçerliliği 

GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde 

Kararname uyarınca Kurum tarafından 

yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe 

girinceye kadar, bu hususlara ilişkin mevcut 

düzenlemelerin uygulanmasına devam edilir. 

 
(2) Denetim standartları ve bağımsız 

denetimle ilgili olarak diğer kanunlarda yer alan 
hükümlerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye 
aykırılık teşkil eden hükümleri uygulanmaz. 

          (3) Diğer mevzuatta Türkiye Muhasebe 

Standartları Kuruluna yapılan atıflar, 

Kuruma yapılmış sayılır. 

          (4) 9 uncu maddede belirtilen görev ve 

yetkilere ilişkin olarak 28/7/1981 tarihli ve 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 

19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı 

Sigortacılık Kanunu ve diğer kanunlar ile 

bunlara istinaden yapılan düzenlemelerde 

karşılığında idari para cezası öngörülen ve 

2/11/2011 tarihinden sonra işlenen fiiller 

nedeniyle ilgili mevzuata göre idari yaptırım 

kararı almaya Kurul yetkilidir. Bu tarihten 

sonra işlendiği tespit edilen fiiller yaptırım 

uygulanıp uygulanmadığı belirtilmek suretiyle 

Kuruma bildirilir. Bu madde uyarınca verilen 

para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir. 

 



 

4 

 

 

“MADDE 8 – 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci cümlesi madde metninden 

çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Kurul Başkanı hariç olmak üzere, ilk atanan üyelerin dörtte biri iki yılda bir kura ile 

yenilenir.” 

“(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Kurul Başkan ve üyelerinin 

üyelikleri, kura hükmü saklı kalmak kaydıyla, görev sürelerinin sonuna kadar devam eder. 

Kurul üyeliklerinde kalan süreyi tamamlamak üzere atanacak olanların üyelikte geçirdikleri 

süreler ile birinci fıkra uyarınca yapılan kura sonucu üyelikleri sona erecek olanların kura 

tarihine kadar üyelikte geçirdikleri süreler 5 inci maddenin uygulamasında görev süresi 

olarak dikkate alınmaz.”” 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
İlk atanan üyelerin yenilenmesi 
GEÇİCİ MADDE 3 ‒ (1) Kurul Başkanı 

hariç olmak üzere, ilk atanan üyelerin dörtte biri 
iki yılda bir yenilenir. İkinci yılın sonunda kura 
sonucu üyelikleri sona eren üyeler bir defalığına 
tekrar atanabilir. 
 

İlk atanan üyelerin yenilenmesi 
GEÇİCİ MADDE 3 ‒ (1)  Kurul Başkanı 

hariç olmak üzere, ilk atanan üyelerin dörtte biri 
iki yılda bir kura ile yenilenir.   
          (2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte 

görevde bulunan Kurul Başkan ve üyelerinin 

üyelikleri, kura hükmü saklı kalmak kaydıyla, 

görev sürelerinin sonuna kadar devam eder.  
Kurul üyeliklerinde kalan süreyi 

tamamlamak üzere atanacak olanların üyelikte 
geçirdikleri süreler ile birinci fıkra uyarınca 
yapılan kura sonucu üyelikleri sona erecek 
olanların kura tarihine kadar üyelikte geçirdikleri 
süreler 5 inci maddenin uygulamasında görev 
süresi olarak dikkate alınmaz. 
 

 

 

 

 

Yapılan yeni düzenlemeye göre, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve 

Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca bunlara istinaden yapılan düzenlemeler 

kapsamında, 02.11.2011 tarihinden sonra işlenene fiillere dair idari para cezası uygulama 

yetkisi üzere Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na devredilmiştir. 

Kurulun keseceği cezalar genel bütçeye gelir kaydedilecektir.   

 

Ayrıca 6300 sayılı Kanun ile 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 

401’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 

İmtiyazlı Hisse Senetleri 

Madde 401 - Esas mukavele ile bazı nevi hisse 

senetlerine kar payı veya tasfiye halindeki şirket 

mevcudunun dağıtılması ve sair hususlarda 

imtiyaz hakları tanınabilir. 

          Pay sahipleri arasında Devlet, il özel 

idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, 

sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve 

bunların üst kuruluşları bulunan anonim 

şirketlerde ve iştiraklerinde; kamu tüzel kişileri 

ile kamuya yararlı dernek ve vakıflar lehine tesis 

edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer 

pay sahiplerinden biri veya birkaçı lehine bu 

Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis 

edilemez. 

             

İkinci fıkraya aykırı esas mukaveleler, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 

yıl  içinde anılan fıkra hükmüne uygun hale 

getirilir. Gerekli esas mukavele değişikliklerinin 

ve uyarlamalarının bu süre içinde 

gerçekleştirilmemesi halinde, ilgili esas 

mukavele hükümleri bu sürenin dolduğu tarihte 

kendiliğinden geçersiz hale gelir ve esas 

mukavelede öngörülen imtiyazların tümü 

kanunen sona erer. 

İmtiyazlı Hisse Senetleri 

Madde 401 - Esas mukavele ile bazı nevi hisse 

senetlerine kar payı veya tasfiye halindeki şirket 

mevcudunun dağıtılması ve sair hususlarda 

imtiyaz hakları tanınabilir. 
Sermayesinin yarısından fazlası tek 

başına veya birlikte; Devlet, il özel idaresi, 
belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, sendikalar, 
dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst 
kuruluşlarına ait anonim şirketlerde ve bu 
şirketlerin aynı oranda sermaye payına sahip 
oldukları iştiraklerinde; bunların sahip 
oldukları paylara tesis edilebilecek imtiyazlar 
hariç olmak üzere, diğer paylara bu Kanunda 
düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez. 
Bu hüküm, payları borsada işlem gören 
anonim şirketlere, 19/10/2005 tarihli ve 5411 
sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü 
maddesinde tanımlanan kredi kuruluşlarına 
ve finansal kuruluşlara uygulanmaz. 

 
İkinci fıkraya aykırı esas mukaveleler, 

15/6/2012 tarihine kadar uygun hale getirilir. 
Gerekli esas mukavele değişikliklerinin ve 
uyarlamalarının bu tarihe kadar 
gerçekleştirilmemesi halinde, ilgili esas 
mukavele hükümleri kendiliğinden geçersiz hale 
gelir ve esas mukavelede öngörülen imtiyazların 
tümü kanunen sona erer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 2012/85 numaralı sirkülerimizde “Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden 

Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ”  kapsamında Türk Ticaret Kanunu’nun 401. 

maddenin ikinci fıkrasına aykırı esas mukavelelerin anılan fıkra hükmüne uygun hale 

getirilmesi için daha önce verilen süre 02.07.2012 tarihine kadar uzatılmıştı.  Ancak 6300 

sayılı kanunun 9. maddesi ile yapılan değişiklikle bu süre 15.06.2012 tarihine çekilmiş 

bulunmaktadır. Ayrıca; 
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- Madde metninde sayılan kamu tüzel kişileri, sendika, dernek, vakıf ve kooperatiflerin en az 

% 51 oranında  ortak oldukları anonim şirketlerle ve bu kapsamdaki  anonim şirketlerin  en az 

% 51 oranında iştirak ettiği iştiraklerde ( her türlü iştirak) diğer pay sahiplerinin lehine Türk 

Ticaret Kanunu’nda yer alan imtiyazlar tesis edilemeyecektir. Eski düzenlemede böyle bir 

sınırlama bulunmamaktaydı.  

 

- Eski metinde aleyhlerine imtiyaz tesis edilemeyecek derneklerin kamuya yararlı olmaları 

gerekmekteydi. Yeni metinde kamuya yararlı dernek statüsünde olunması şartı kaldırılmış; 

sadece dernek ifadesine yer verilmiştir.  

 

- Söz konusu düzenleme, payları borsada işlem gören şirketlere ve Bankacılık Kanunu’nun 3. 

maddesinde tanımlanan kredi kuruluşları ile finansal kuruluşlar açısından uygulanmayacaktır.  
 

- Esas sözleşmesinde maddeye aykırı hükümler olan şirketlerin gerekli değişiklik ve 

düzenlemeleri 15.06.2012 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu tarih 

sonrasında değişiklikler yapılmasa dahi esas sözleşmede yer alan Kanuna aykırı 

hükümler kendiliğinden  geçersiz hale gelecek ve imtiyazlar sona erecektir.   
 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

6300 Sayılı Kanun  

 

(*) 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 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr
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10 Mayıs 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28288 

KANUN 

BAZI KANUNLAR İLE KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM 

STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

 
 Kanun No. 6300 Kabul Tarihi: 26/4/2012 
 

MADDE 1 – 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun; 

1) 85 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “altı” ibaresi “beş” şeklinde, ikinci 

cümlesinde yer alan “yeniden atanamazlar.” ibaresi “bir defalığına tekrar atanabilirler.” şeklinde değiştirilmiş, aynı 

fıkranın son cümlesi madde metninden çıkarılmış, fıkranın sonuna “Bu şekilde atananlar, yerine atandıklarının süresini 

tamamlar.” ifadesi eklenmiş, 

2) 114 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “altı” ibaresi “beş” şeklinde, ikinci 

cümlesinde yer alan “yeniden atanamazlar.” ibaresi “bir defalığına tekrar atanabilirler.” şeklinde değiştirilmiş, aynı 

fıkranın son cümlesi madde metninden çıkarılmış, fıkranın sonuna “Bu şekilde atananlar, yerine atandıklarının süresini 

tamamlar.” ifadesi eklenmiştir. 

MADDE 2 – 5411 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Yukarıda unvanları sayılan meslek personeli, son iki yıl içinde fiilen yerinde denetim veya gözetim sürecinde ya da 

uygulama faaliyetinde bulundukları bir bankada asgari iki yıl geçmeden görev kabul edemez.” 

MADDE 3 – 5411 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde ve 126 ncı 

maddesinin son cümlesinde yer alan “bir yılı” ibareleri “iki yılı” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – 5411 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 30 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Kurul ile Fon Kurulu Başkan 

ve üyelerinin üyelikleri, görev sürelerinin sonuna kadar devam eder. 

Kurul ile Fon Kurulu üyeliklerinde kalan süreyi tamamlamak üzere atanmış olanların üyelikte geçirdikleri bu 

süreler ile mevzuatı uyarınca yapılan kura sonucu üyelikleri sona ermiş olanların kura tarihine kadar üyelikte 

geçirdikleri süreler 85 inci ve 114 üncü maddelerin uygulanmasında görev süresi olarak dikkate alınmaz. 

Bu Kanun ile 103 üncü ve 126 ncı maddelerde yapılan değişiklikler, Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce 

görev süresi sona eren Kurul başkan ve üyeleri ile Fon Kurulu başkan ve üyeleri hakkında da uygulanır. Ancak, ilgili 

değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümlere göre kendilerine bir yıl ödeme yapılmış Kurul başkan ve 

üyeleri ile Fon Kurulu başkan ve üyeleri bu uygulamadan yararlanamaz.” 

MADDE 5 – 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci 

cümlesinde yer alan “altı” ibaresi “beş” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “yeniden atanamazlar.” ibaresi “bir 

defalığına tekrar atanabilirler.” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın son cümlesinde yer alan “ve bunlardan iki yıl veya 

daha az süreyle görev yapanlar bir defalığına tekrar atanabilir” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 6 – 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen 

“uluslararası muhasebe standartlarından farklı düzenlemeler yapmaya yetkilidir.” ibaresi “9 uncu madde uyarınca 

belirlenen standartlardan farklı düzenlemeler yapmaya, bağımsız denetimin kapsamını ve içeriğini belirlemeye 

yetkilidir. Bu düzenlemeler, ilgili standartların cüz’ü addolunur.” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 7 – 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar 

eklenmiştir. 

“(3) Diğer mevzuatta Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna yapılan atıflar, Kuruma yapılmış sayılır. 

(4) 9 uncu maddede belirtilen görev ve yetkilere ilişkin olarak 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık 

Kanunu ve diğer kanunlar ile bunlara istinaden yapılan düzenlemelerde karşılığında idari para cezası öngörülen ve 

2/11/2011 tarihinden sonra işlenen fiiller nedeniyle ilgili mevzuata göre idari yaptırım kararı almaya Kurul yetkilidir. 

Bu tarihten sonra işlendiği tespit edilen fiiller yaptırım uygulanıp uygulanmadığı belirtilmek suretiyle Kuruma 

bildirilir. Bu madde uyarınca verilen para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.” 

MADDE 8 – 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci 

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

“Kurul Başkanı hariç olmak üzere, ilk atanan üyelerin dörtte biri iki yılda bir kura ile yenilenir.” 

“(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Kurul Başkan ve üyelerinin üyelikleri, kura hükmü 

saklı kalmak kaydıyla, görev sürelerinin sonuna kadar devam eder. Kurul üyeliklerinde kalan süreyi tamamlamak 
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üzere atanacak olanların üyelikte geçirdikleri süreler ile birinci fıkra uyarınca yapılan kura sonucu üyelikleri sona 

erecek olanların kura tarihine kadar üyelikte geçirdikleri süreler 5 inci maddenin uygulamasında görev süresi olarak 

dikkate alınmaz.” 

MADDE 9 – 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 401 inci maddesinin ikinci ve üçüncü 

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte; Devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel 

kişileri, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarına ait anonim şirketlerde ve bu 

şirketlerin aynı oranda sermaye payına sahip oldukları iştiraklerinde; bunların sahip oldukları paylara tesis edilebilecek 

imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer paylara bu Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez. Bu hüküm, 

payları borsada işlem gören anonim şirketlere, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü 

maddesinde tanımlanan kredi kuruluşlarına ve finansal kuruluşlara uygulanmaz. 

İkinci fıkraya aykırı esas mukaveleler, 15/6/2012 tarihine kadar uygun hale getirilir. Gerekli esas mukavele 

değişikliklerinin ve uyarlamalarının bu tarihe kadar gerçekleştirilmemesi halinde, ilgili esas mukavele hükümleri 

kendiliğinden geçersiz hale gelir ve esas mukavelede öngörülen imtiyazların tümü kanunen sona erer.” 

MADDE 10 – 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna aşağıdaki ek 

madde eklenmiştir. 

“EK MADDE 5 – Tabii afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin özelleştirme kapsam ve programındaki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye olan borçlarının vade farkı alınmaksızın ertelenmesi veya vadelendirilmesi ile 

özelleştirme uygulamaları sonucunda kuruluşların nihai devir sözleşmelerinin imzalanarak devir ve teslim işlemlerinin 

tamamlanmasından sonra özelleştirme işlemlerinin bütün sonuçlarıyla birlikte tamamlanmış bulunması, söz konusu 

kuruluşları devralanlar tarafından üretim, yatırım, modernizasyon, istihdam ve bunlara bağlı her türlü hukuki, ticari ve 

mali tasarruflarda bulunulması nedeniyle oluşacak fiili imkansızlık karşısında geri dönülemeyecek bir yapının ortaya 

çıkması halinde yargı kararlarının uygulanmasına yönelik olarak, Bakanlar Kurulu tesis edilecek iş ve işlemler 

konusunda karar almaya yetkilidir.” 

MADDE 11 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

9/5/2012 

 
 

 

 


