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GENEL AMAÇLI FI NANSAL TABLOLARIN 
HAZIRLANMASI VE SUNUMUNA I LI ŞKI N KARARDA 
DEG I ŞI KLI K YAPILDI 

I. GİRİŞ 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 88 ve Geçici 1. Maddesiyle 660 sayılı KHK’nın 9, 26 ve Geçici 

1. Maddelerinin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na (KGK) verdiği yetkiye 

istinaden yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin 161 sayılı 

Kurul Kararı 19/09/2018 tarih ve 30540 numaralı Resmi Gazete’de yayımlandı.  

 Yeni karar ile KGK tarafından oluşturulan BOBİ FRS yürürlüğe girmiş; bunun yerine uygulanan 

MSUGT + ilaveler yürürlükten kalkmıştır.  

II. KİMLER TMS/TFRS STANDARTLARINA UYGUN FİNANSAL TABLO 

HAZIRLAMAK ZORUNDA? 

Yukarıda belirtilen karar ekinde listelenen SPK, BDDK kapsamında bulunan şirketler, sigorta, 

reasürans ve emeklilik şirketleri ile Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen yetkili 

müesseseler, kıymetli maden aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden anonim 

şirketler, genel amaçlı finansal tablolarını (münferit veya konsolide) TMS/TFRS standartlarına göre 

hazırlayıp sunacaklardır.  

Karar ekinde yayımlanan liste aşağıdaki gibi olup daha önce yayımlanan karardaki listeden 

herhangi bir farkı bulunmamaktadır. 

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, 
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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. 

III. KİMLER BOBİ FRS STANDARTLARINA UYGUN FİNANSAL TABLO 

HAZIRLAMAK ZORUNDA? 

Yukarıda sayılanlar dışında kalıp bağımsız denetime tabi olan şirketler ise 29/07/2017 tarih ve 

30138 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak ve 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap 

dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe giren BOBİ FRS kuralarına göre genel amaçlı finansal tablo 

hazırlayıp sunacaklardır.  

IV. KİMLER VUK HÜKÜMLERİNE GÖRE FİNANSAL TABLO 

HAZIRLAMAK ZORUNDA? 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna tabi şirketlerin tümü, ticari defterlerini VUK ve buna ilişkin 

olarak yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde belirtilen kurallara göre tutacak ve 

aynı kurallara göre finansal tablo hazırlayacaklardır. Ancak yukarıda sınıflandırılan şirketler, VUK 
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hükümlerine göre hazırladıkları finansal tabloları sadece vergi dairesine vergi tarhına esas olmak üzere 

sunacaklar; diğer bilgi ihtiyacı sahiplerine ise TFRS veya BOBİ FRS kurallarına göre hazırladıkları 

finansal tabloları sunacaklardır. Bu şirketlerin olağan genel kurullarında kar dağıtımına esas alınacak olan 

finansal tablolar TFRS/BOBİ FRS kurallarına göre hazırlanmış finansal tablolar olacaktır. 

KGK’nın 161 sayılı Kararı ekindeki şirketler ile bağımsız denetime tabi şirketler dışındaki 

şirketler ise VUK hükümlerine göre hazırlanmış finansal tabloları sunabileceklerdir. Bu şirketler 

dilerlerse TFRS veya BOBİ FRS kurallarına göre hazırlanmış finansal tablo oluşturup sunabilirler. Ancak 

bağımsız denetimden geçmemiş bu finansal tabloların güvenirliği konusunda şüpheci yaklaşım 

gösterilmelidir. 

Genel amaçlı finansal tablo sunumuna ilişkin özet şema aşağıda olduğu gibidir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

Aktif YMM A.Ş. 
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