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SİRKÜLER        İstanbul, 05.11.2014 

Sayı: 2014/192       Ref: 4/192 

 

 

Konu: 

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULAMA KAPSAMINA DAİR 

KAMU GÖZETİMİ KURUMU KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR   

 

01.11.2014 tarih ve 29162 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Gözetimi Kurulu kararı 

ile,   Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulama kapsamını belirleyen ve 26.08.2014 tarih ve 

29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21.08.2014 tarihli ve 75935942-050.01.04 – 

[01/26] sayılı Kurul Kararının (2) numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine 

karar verilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin:  

 
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. 

 

 

 

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 (1/1/2014 tarihinden önce 

başlayan hesap dönemlerine ait olup 

hazırlanmamış veya genel kurula 

sunulmamış olanlar dahil) 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.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

Kamu Gözetimi Kurumu’nun 23.10.2014 tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/33] sayılı 

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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1 Kasım 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29162 

KURUL KARARI 
 

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 
 

Karar No : 75935942-050.01.04 – [01/33] 
 

Toplantı Tarihi : 23/10/2014 

 

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 maddelerine istinaden; Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulama 

kapsamını belirleyen ve 26/8/2014 tarih ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21/8/2014 tarihli ve 75935942-

050.01.04 – [01/26] sayılı Kurul Kararının (2) nolu bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. 
 

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

(1/1/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ait olup hazırlanmamış veya genel kurula sunulmamış olanlar dahil) 

hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceğine,” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


