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Ankara,
Sayı : 2012/
Konu: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul Kararı

YMM VE SM MM ODASı BAŞKANLIKLARı'NA
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına ilişkin olarak. Kurulun
14/11/2012 tarihli toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 88 inci ve Geçici 1
inci maddeleri ile 660 sayılı KHK'nın 9 uncu ve Geçici 1 inci maddeleri
uyarınca 1/1/2013 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin
mOnferi! ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında,
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 da:hil olmayanlar için Kururnca bir belirleme
yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına
karar verilmiş
gönderilmiştir,

ve

bu

karar

yayımlanmak

üzere

Resmi

Gazete'ye

Sözkonusu duyuruyu ilişiktedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Ülkü SÖNMEZ
Genel Başkan Yrd.
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Kamu Gözetimi

Türkiye Muhasebe Standartlarının

Uyı:ulanmasına

Ilişkin Duyuru

Türkiye Muh;ıseh" St;ındartlannı
uygulamJ kapsamına ilişkin olarak Kurulumuzun
14/11/2012 tarihli toplantısmda, Türk Titarl't Kanunu'nun 88 inci ve G,,~ici 1 inci
maddeleri ile 660 sayılı KHK'nln 9 uncu V!' Geçici ı inci maddeleri uyarınca 1/1/2013
tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinI" ilişkin munferit Vf' konsolide finansal

tabloların hazırlanmasında;
II 660 sayılı KHK'd" [wlirtikn kamu yarMını ilgiı•••ndiren kuruluşların. 6102 sayılı
Kaııunun ;:1'17nci maddesi çerçevesinde Bilkanlar Kurulu kararıyla bağımSI1- lleneliml'
tabi olacaklarırı ve aynı Kanuııun 1534 uncu maddesinın ikinci fıkrasıml" sayılan
şirketlerin
murıferi! ve konsolide finansal tablolarının
hazırlanm"smd"
Türkiye
Muhasebe ~t<ında rtlarını uygulaması na,
2) Yuk"rıdaki k"ps"ma
yürürlükteki mevzu"tın

d~hil (llm"yanlar için Kururnca bir helirleme
uygulanmasının devamına.

karar verilmiştir.
Karar Resmi Gaıetede yayımlaıımak

Duyumlur.

üzere Başbakanlık'a

gönderilmiştir.

yapılmeaya

kadar

