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5049

2013 yılı içinde 5049 
meslek mensubu  

“Bağımsız Denetçi” 
olmaya hak kazandı.

2299

2013 yılı içerisinde 
Kurumumuza 2299 

“Bilgi Edinme 
Başvurusu” nda 

bulunuldu. 

155

2013 yılı içinde 62 
Kurul toplantısı 

yapılmış ve 155 Kurul 
Kararı alındı.

32 25 17

2013 yılı içerisinde 
Kurumumuza müracaat 

eden 32 Bağımsız 
Denetim Kuruluşu 

yetkilendirildi.

25 Üniversite ile            
iş birliği sayesinde 

meslek mensuplarına 
bulundukları illerde 
eğitim alma imkânı 

sunuldu.

2013 yılı içerisinde 17 
Çalışma komisyonu 

oluşturulmuştur. 16 adet 
BDS ve 1 adet KKS 
Resmî Gazete’de 

yayımlandı.
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Bağımsız denetim alanında, 2000’li yılların 
başından itibaren ABD’de, daha sonra ise diğer 
gelişmiş ülke ekonomilerinde karşılaşılan büyük 
şirketlerin iflasları, finansal tabloları hazırlama ve 
denetleme sürecinde yer alanların güvenilirliklerine 
büyük ölçüde zarar vermiştir. Bu skandallardan 
etkilenenlerin başında sermaye piyasası yatırımcıları 
gelmektedir. 

Başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş 
ülke, bireysel yatırımcıyı korumak ve finansal 
raporlama sürecinin güvenilirliğini tekrar sağlamak 
için daha sıkı tedbirler almak zorunda kalmıştır. 

Bu tedbirlerin en somut ve yaygın olanı, 
muhasebe ve denetim üzerindeki kontrollerin 
sıkılaştırılması ve bu alanda kamu gözetimi 
sistemlerinin kurulmasıdır. 

Gelişmiş ülke uygulamalarında, daha 
önce meslek kuruluşları tarafından muhasebe 
ve denetime ilişkin yürütülen hizmetler, devlet 
otoritesine bağlı gözetim kurumlarına verilmek 
suretiyle bağımsız denetim üzerinde kamunun 
vesayeti tesis olunmuştur.

İşte tüm bu gelişmeler ve ihtiyaçlar 
neticesinde, dünyadaki örnekleri de dikkate alınarak 

  



2011 yılı sonlarında 660 sayılı KHK ile Kurumumuz 
kurulmuştur. Böylece, bağımsız denetim konusunda 
bütüncül bir hukuki yapı oluşturulmuştur.

Kurumumuzun görev ve yetkileri özetle;

Uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde;

•	 Türkiye	Muhasebe	Standartlarını	(TMS)	
oluşturmak ve yayımlamak,

•	 Türkiye	 Denetim	 Standartlarını	 (TDS)	
oluşturmak ve yayımlamak,

•	 Bağımsız	 denetçiler	 ve	 bağımsız	
denetim kuruluşlarını yetkilendirmek,

•	 Bağımsız	 Denetim	 Resmî	 Sicili’ni	
oluşturmak, bu sicili sürekli olarak kamu erişimine 
açık tutmak, ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı ve iş birliği 
yapmak,

•	 Bağımsız	 denetim	 alanında	 kamu	
gözetimi yapmak ve böylece bağımsız denetimde 
uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi 
sağlamaktır.

Kurumumuz 2013 faaliyet yılı içerisinde; 

TMS’lerin oluşturulması ve yayımlanmasına 
ilişkin olarak Uluslararası Muhasebe Standartları 
Kurulu ile telif anlaşması yapılmıştır. Uluslararası 
Muhasebe Standartlarının tamamının Türkçe çevirileri 
bitirilmiş ve gerekli tüm değişiklikler yapılarak 
standartlar güncel hâle getirilmiştir. 

Yürürlükte bulunan standartların 
revizyonu amacıyla 17 adet çalışma komisyonu 
oluşturulmuştur. Komisyonlara, ilgili tüm tarafların 
katılımı sağlanmıştır. Bu çalışmalar tamamlandığında 
TMS’ler daha anlaşılır ve kolay uygulanabilir olacaktır.  

Yine bu kapsamda, Türk Ticaret Kanunu 
(TTK) uyarınca hazırlanacak finansal tablolara ilişkin 
olarak TMS’ler ile uyumlu finansal tablo formatları 
yayımlanmıştır.

Türkiye Denetim Standartlarının oluşturul-
ması ve yayımlanmasına ilişkin olarak uluslararası 
denetim standartlarını yayınlayan Uluslararası Mu-
hasebeciler Federasyonu (IFAC) ile telif anlaşması 
imzalanmıştır. Uluslararası Denetim Standartlarıy-
la uyumlu olarak Türkiye Denetim Standartlarının 
adaptasyon süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, 4 
adet çalışma ile 1 adet gözden geçirme komisyonu 
kurulmuştur. IFAC tarafından yayımlanan standart-
ların tamamı Türkiye Denetim Standartları ana baş-
lığı altında mevzuatımıza kazandırılacaktır. 

“Türkiye Denetim Standartları” çatısı altında; 
Kalite Kontrol Standardı (KKS), Bağımsız Denetim 
Standartları (BDS’ler), Sınırlı Bağımsız Denetim 
Standardı, Diğer Güvence Denetimleri Standartları, 
İlgili Hizmetler Standartları, Etik Kurallar (İlkeler), 
Eğitim Standartları ile bilgi sistemleri denetimine 
ilişkin uluslararası standartlar mevzuatımıza 
kazandırılacaktır. 2013 yılı içerisinde 16 adet BDS ve 
1 adet KKS Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bağımsız denetçilere yönelik yetkilendirme 
faaliyetlerine ilişkin olarak geçiş dönemi hükümleri 
çerçevesinde, geçiş dönemi eğitimleri üniversitelerle 
iş birliği hâlinde ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi 
(AKTS) ile uyumlu biçimde lisansüstü seviyede 
yürütülmüştür. 

Bu çerçevede, iş birliği yapılan 25 üniversite 
eğitim faaliyetlerini ülke çapında yürütmektedir. Bu 
tür bir uygulama, ülkemizde ilk defa yapılmıştır. Bu 
uygulama ile meslek mensupları için bulundukları 
illerde eğitim alma imkânı sağlanmıştır.

Eğitimi yürüten üniversitelerimizde bu 
güne kadar yaklaşık 6.000 meslek mensubu 
geçiş dönemi eğitimlerini tamamlamıştır. Gerek 
kamu kurumlarından alınmış Bağımsız Denetim 
Lisans Belgesi olan gerekse daha önce yapılan 
sınavlarda başarılı olan veya geçiş dönemi 
eğitimlerini tamamlayan meslek mensuplarından 
bu dönemde 5.500 kişi (Bu kişilerin 1.372’si YMM, 
4.128’i SMMM’dir.) bağımsız denetçi olmaya hak 
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kazanmıştır. Hâlen 5.049 kişi Bağımsız Denetim 
Resmî Siciline tescil edilmiştir. (Bu kişilerin 1.247’i 
YMM, 3.802’i SMMM’dir.)

Ülkemizde 80.000 civarında meslek 
mensubu bulunduğu dikkate alındığında bağımsız 
denetim alanında yeterli denetçi kapasitesinin 
kısa zamanda oluşturulacağı Kurumumuzca 
öngörülmektedir. 

Bu kapsamda, 25.08.2013 tarihinde Bağımsız 
Denetçilik Sınavı yapılmış, bu sınava 1.545 aday 
müracaat etmiştir. 18.09.2013 tarihinde de Bağımsız 
Denetçi Belgesi almaya hak kazanan 1400 meslek 
mensubuna törenle belgeleri teslim edilmiştir. 

Bunun yanında, Kurumumuz faaliyetlerinin 
elektronik ortamda, güvenli e-imza ile yürütülmesi 
konusuna hassasiyet gösterilmektedir. Yetkilendirme 
işlemleri kurumumuz tarafından hazırlanarak 
hizmete konulan Eğitim Yetkilendirme Bilgi Sistemi 
EYBİS’te üzerinde elektronik olarak 7/24 esasına 
göre yürütülmektedir. 

Bağımsız denetim kuruluşlarına yönelik 
yetkilendirme faaliyetleri ile ilgili olarak;

•	 Mevcut	 bağımsız	 denetim	 kuruluşları	
için 2013 yılı geçiş dönemi olarak öngörülmüştür. 

•	 Bu	dönemde	daha	önce	yetkilendirilmiş	
olan 92 kuruluşun denetim yetkisi kabul edilmiş ve 1 
yıl içinde uyum sağlamaları istenmiştir. 

•	 92	 bağımsız	 denetim	 kuruluşundan	
65’i Kurumumuza intibak etmek üzere müracaat 
etmiştir.

•	 Bunlardan	 30’unun	 incelemesi	
tamamlanarak bağımsız denetim kuruluşu olarak 
yetkilendirilmiş olup ilk defa yetkilendirilenlerde 
dâhil olmak üzere bu güne kadar yetkilendirilen 
bağımsız denetim kuruluşu sayısı ise 32’dir.

Kurumumuzun gözetim fonksiyonu ile 
ilgili olarak  uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin 

ilgili kurumlarıyla iş birliği çalışmaları başlatılmıştır. 
Bu kapsamda, Uluslararası Denetim Otoriteleri 
Forumu’na (IFIAR) üyelik süreci başlatılmış olup 
yakında sonuçlanması beklenmektedir. 

Diğer taraftan başta ABD olmak üzere 
IFIAR üyesi ülkelerin kamu gözetimi otoriteleriyle iş 
birliği çalışmaları başlatılmıştır. 

Gözetim ve denetim faaliyetlerine temel 
oluşturmak üzere, ABD ve diğer gelişmiş ülkelerin 
bağımsız denetim otoriteleriyle iş birliği çalışmaları 
başlatılmış, örnek bir denetim rehberi oluşturulması 
çalışmalarına da hız verilmiş olup bu çalışmaların 
neticesinde, gerek kalite güvence denetimleri 
gerekse risk esasına göre seçilmiş denetim 
dosyalarının denetimi için sistematik bir gözetim 
süreci oluşturulacaktır.

Kurumumuzun gözetim ve denetim 
fonksiyonunu, bağımsız denetim faaliyetleriyle 
eş zamanlı olarak yürütebilmesi için hizmete 
konulan “Sözleşme Bilgi Giriş Portalı” etkin bir 
yazılım oluşturma çalışmalarına ilk adım atılmıştır. 
Bu çalışmalar sona erdiğinde kapsamlı ve etkin 
bir gözetim sistemi Kurumumuz bünyesinde 
oluşturulmuş olacaktır.

Kurumumuzun kurulması ile birlikte, 
ülkemiz açısından yüksek kalitede ve güvenilir bir 
finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamının 
oluşturulması yönünde önemli bir adımın atıldığını ve 
Kurumumuzun sahip olduğu personel ve kendisine 
tahsis olunan bu bütçe ile görevlerini en iyi şekilde 
yerine getirerek, dünyanın önde gelen bağımsız 
denetim otoriteleri arasındaki yerini alma azmi ve 
çabası içerisinde olacağını belirtmek isterim.

Kamu Gözetimi Kurumu açısından, önemli 
gelişmeleri kapsayan 2013 Faaliyet Raporunu 
bilgilerinize sunuyor, gelecek dönemin ülkemiz 
ve bağımsız denetim sektörü açısından verimli 
geçmesini temenni ediyorum. 
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AB’den sağlanan fonların uluslararası denetim standartlarına uygun olarak denetiminde sorumlu Başkan 
Yardımcısı ve Denetim Otoritesi’nde denetim ekibi başkanı olarak görev yaptı. 28.11.2011 tarihinde Kamu 
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Kurul üyesi olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babası. 
İngilizce bilmektedir.
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Kurumunda 2004 -2009 yılları arasında Başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 28.11.2011 tarihinde Kamu 
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na Kurul üyesi olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babası. 
İngilizce bilmektedir.
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çalışmaları kapsamında Case Western Reserve Universitesi Weatherhead School of Management, Depart-
ment of Accountancy’da (Cleveland, Ohio) burslu olarak misafir öğretim elemanı olarak çalışmıştır. 2007 
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Faaliyet Raporu

1. Bölüm - Genel Bilgiler



1. GENEL BİLGİLER
Bilindiği üzere, dünyada muhasebe ve denetim alanında yaşanan skandallar ülkeleri finansal denetim 

alanında daha sıkı tedbirler almaya sevk etmiştir. Bu gelişmelerin en somut örneği Avrupa Birliğinin 2006/43/
EC sayılı direktifi olup söz konusu direktif üye ülkelerde denetim alanında kalite güvence ve kamu gözetim 
sisteminin oluşturulmasını öngörmektedir.

Türkiye’de belirli alanları düzenlemek ve denetlemekle görevlendirilen kurum ve kurullara kendi 
alanlarında yapılacak finansal tablo denetimini düzenleme yetkisi de verilmiştir. İlgili kurum ve kurullara 
verilen bu yetki neticesinde ülkemizde bağımsız denetim alanında parçalı bir yapı oluşmuştur. Bu durum, 
dağınık yapının giderilmesi ve kamu gözetimi alanındaki eksikliğin ortadan kaldırılması için yetkin bir 
otoritenin kurulması ihtiyacını doğurmuştur.

Bu çerçevede, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile birlikte, uluslararası 
standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) oluşturmak ve yayımlamak, denetim 
standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların 
faaliyetlerini denetlemek, bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yaparak bağımsız denetimde gerekli 
güveni ve kaliteyi sağlamak üzere Kurumumuz kurulmuştur.

1.1. Misyonumuz ve Vizyonumuz

Kurum olarak misyonumuz;

•	 Finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini 
sağlayacak standartları koymak, 

•	 Etkin bir kamu gözetimi gerçekleştirmektir. 
 
Kurum olarak vizyonumuz; 

•	 Yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmaktır. 

1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 660 sayılı KHK’da belirtilen görevleri 
yerine getirmekle görevli ve yetkili, kamu tüzel kişiliğini haiz ve idari özerkliğe sahip bir kurumdur.

Bu çerçevede, Kurumumuzun kuruluş amacı özetle;

•	 Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, 
bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak,

•	 Denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını 
yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek,

•	 Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmaktır. 

 660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinde Kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

 1. 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,

 2. 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,
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 3. 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 dâhil uluslararası standartlarla uyumlu ulusal denetim 
standartlarını oluşturmak ve yayımlamak,

 4. Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş şartlarını ve çalışma esaslarını 
belirlemek, bu şartları taşıyan kuruluşları ve bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarını yetkilendirerek 
listeler hâlinde ilan etmek, bunları oluşturacağı resmî sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde 
kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak,

 5. Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim çalışmalarının, 
kurumca yayımlanan standart ve düzenlemelere uyumunu gözetlemek ve denetlemek,

 6. İnceleme ve denetimler sonucunda aykırılıkları saptanan bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim 
kuruluşlarının faaliyet izinlerini askıya almak veya iptal etmek,

 7. Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme ve tescil yapmak, 
disiplin ve soruşturma işlemlerini yürütmek, sürekli eğitim standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, 
bunlara yönelik olarak kalite güvence sistemini oluşturmak ve bu alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi için 
gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

 8. Yabancı ülkelerin Kurulun görev alanıyla ilgili konularda yetkili birimleriyle iş birliği yapmak, 
mütekabiliyet esasına göre Türkiye’de bağımsız denetim yapmasına yetki verilen yabancı ülke denetim 
kuruluşları ve denetçilerini listeler hâlinde ilan etmek ve bunları oluşturacağı resmî sicile kaydederek Kurumun 
internet sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak,

 9. Denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına, denetime olan güven ile denetimin 
kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak,

 10. Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu alanla ilgili ikincil düzenlemeleri yapmak ve bu 
konularda gerekli kararları almak,

 11. Görev alanıyla ilgili uluslararası uygulama ve gelişmeleri izlemek, Uluslararası Muhasebe Standartları 
Kurulu ve Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu ile muhasebe ve denetim alanında çalışmalar 
yapan diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, lisans ve telif anlaşmaları akdetmek ve gerektiğinde bu 
kuruluşlara üye olmak,

 12. Muhasebe standartları ve denetim standartlarının benimsenmesi ve uygulanması ile görev alanıyla 
ilgili konularda kamu bilincinin yerleştirilmesine yönelik olarak toplantı, konferans ve benzeri etkinlikler ile 
gerekli yayınlarda bulunmak,

 13. Kurumun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını 
belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, Kurumun hizmet birimleri ve bunların 
görevleri hakkında öneride bulunmak,

 14. Kurumun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçesini görüşmek ve 
karara bağlamak,

 15. Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak,

 16. Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak,

 17. Başkanın önerisi üzerine, başkan yardımcıları ve daire başkanlarını atamak,

 18. Çalışma ve danışma komisyonlarının üyelerini belirlemek,

 19. Mevzuatla verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
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1.3.Kuruma İlişkin Bilgiler

1.3.1. Fiziksel Yapı

Kurumun merkezî Ankara’dadır. 

Kurum, faaliyetlerini Haziran 
2012 tarihinden itibaren 

Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak 
No: 4 Çankaya / ANKARA 
adresindeki hizmet binasında 
yürütmektedir.
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1.3.2.Teşkilat Yapısı

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde sayılan dokuz düzenleyici 
ve denetleyici kurumdan biri olan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 660 sayılı 
KHK’nın 3/(1) Maddesi uyarınca Başbakanlığın ilişkili kuruluşudur. 26.11.2011 tarih ve 28124 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan, 22.11.2011 tarihli ve 11349 sayılı Başbakanlık tezkeresi ve Cumhurbaşkanlığı makamının 
25.11.2011 tarihli ve 781 sayılı yazısıyla kurum, Maliye Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir.

26.11.2011 tarihinde kurum, kamu tüzel kişiliğini haiz idari özerkliğe sahip bir otorite olarak teşkil 
edilmiş olup görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi, kurumun nihai kararını etkilemek 
amacıyla emir ve talimat veremez. Kurum teşkilatı; kurul, başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Kurul; biri 
başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam 9 üyeden teşekkül etmektedir. 

Kurul üyeleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından önerilecek dörder aday 
arasından ikişer kişi, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumunun bağlı olduğu Bakanlıklar ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından önerilecek ikişer aday arasından birer kişi olmak 
üzere, Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Bakanlar Kurulu, kurul üyeleri arasından başkanı atar. Kurul, başkanın 
önerisi üzerine üyelerden birini ikinci başkan olarak seçer.

Hizmet birimleri, daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve 
yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.
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KURUM TEŞKİLAT ŞEMASI

BAŞKAN II. BAŞKANKURUL ÜYELERİ

BAŞKAN MÜŞAVİRLERİ

BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI

BASIN ve HALKLA 
İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 STANDARTLAR
 DAİRESİ (II)

GÖZETİM VE DENETİM
DAİRESİ (III)

BİLGİ SİSTEMLERİ 
YÖNETİMİ DAİRESİ

GÖZETİM VE DENETİM
DAİRESİ (II)

GÖZETİM DENETİM 
DAİRESİ (I)

İNSAN KAYNAKLARI VE 
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ

 STANDARTLAR
 DAİRESİ (I)

EĞİTİM VE YETKİLENDİRME
DAİRESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRESİ



1.3.3. Kurumumuz Hizmet Birimlerinin Görev ve Yetkileri

•	 Standartlar Daire Başkanlıkları - ( I / II ) 

Standartlar Daire Başkanlıklarının görevleri şunlardır:

a) Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS’lerin) oluşturulmasına ve yayımlanmasına ilişkin çalışmalar 
yapmak,

b) Bilgi sistemleri denetimi dâhil, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarının 
(TDS’lerin) oluşturulmasına ve yayımlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak,

c) Uluslararası standartlarla uyumlu sürekli eğitim standartları ve mesleki etik kurallarının 
belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak,

ç) Görev alanıyla ilgili ikincil düzenlemelere yönelik çalışmaları yapmak,

d) Denetimin bağımsızlığına, tarafsızlığına, denetime olan güvenin ve denetimin kalitesinin 
artırılmasına yönelik görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak,

e) Mevzuat taslaklarını standartlara uyumu açısından değerlendirmek ve diğer kamu kurumlarının 
Kurul tarafından onaylanacak düzenlemelerine ilişkin çalışmalar yapmak,

f) Ulusal ve uluslararası uygulama ve gelişmelerin izlenmesine, uluslararası kuruluşlarla ve diğer 
ülkelerin ilgili kurumlarıyla iş birliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin 
görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

•	 Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı 

Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Görev alanıyla ilgili konularda ikincil düzenlemelere yönelik çalışmaları yapmak,

b) Kurum tarafından yapılacak eğitim, sınav, yetkilendirme, mühür ve tescil işlemlerini yürütmek, 
verilen hizmetlere ilişkin ücretler ile bağımsız denetim ücret tarifelerinin belirlenmesine yönelik 
çalışmalar yapmak,

c) Bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tescil işlemlerini yapmak,

ç) Kurulca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarını ve bağımsız denetçileri listeler hâlinde ilan 
etmek ve bunları oluşturacağı resmî sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde kamuoyunun 
erişimine sürekli olarak açık tutmak,

d) Denetimin bağımsızlığına, tarafsızlığına, denetime olan güvenin ve denetimin kalitesinin 
artırılmasına yönelik görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak,

e) Yetkilendirme ve faaliyet izinlerinin askıya alınması ve iptali de dâhil olmak üzere, Kurulca karara 
bağlanan yaptırımların uygulanmasına ilişkin işlemleri yapmak,

f) Mütekabiliyet esasına göre Türkiye’de bağımsız denetim yapmasına yetki verilen   yabancı ülke 
denetim kuruluşlarını ve denetçilerini resmî sicile kaydetmek, bunlardan yetkilendirilenleri ve yetkileri 
askıya alınan veya iptal edilenleri Kurumun internet sitesi vasıtasıyla kamuoyunun erişimine sürekli 
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açık olacak şekilde listeler hâlinde ilan etmeye ilişkin çalışmalar yapmak,

g) 660 sayılı KHK’nın 24. Maddesine göre mesleki sorumluluk sigortası uygulamasına ilişkin usul ve 
esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ğ) Ulusal ve uluslararası uygulama ve gelişmelerin izlenmesine, uluslararası kuruluşlarla ve diğer 
ülkelerin ilgili kurumlarıyla iş birliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin 
görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

•	 Gözetim ve Denetim Daire Başkanlıkları - ( I / II / III ) 

Gözetim ve Denetim Daire Başkanlıklarının görevleri şunlardır:

a) Gözetim ve denetim faaliyetlerine ilişkin ikincil düzenleme çalışmalarını yürütmek,

b) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim çalışmalarının 
mevzuata uygunluğunun gözetimini ve kalite güvence sistemi incelemeleri dâhil denetimini yapmak 
veya yaptırmak,

c) Kalite güvence sisteminin oluşturulması ve kalite güvence sistemi incelemelerine ilişkin usul ve 
esasların hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak,

ç) Yıllık inceleme planının oluşturulmasına, ilgili kurumların görüşlerini de almak suretiyle gerekli 
görevlendirmelerin yapılmasına ve söz konusu kurumlarla koordinasyonun sağlanmasına ilişkin 
çalışmaları yapmak,

d) Kurumca yapılacak gözetim ve denetim faaliyetlerine ilişkin denetim rehberlerini ilgili birimlerin 
görüşlerini de alarak hazırlamak,

e) Bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilerin faaliyetlerini etkin bir şekilde izleyebilmek 
için gerekli sistemleri oluşturmak, mevzuata aykırılıkları tespit edilenlere uygulanacak idari 
yaptırımların karara bağlanmasına yönelik gerekli işlemleri yürütmek,

f) Gerektiğinde gözetim veya denetime tabi olanların yurt dışı faaliyetlerini denetlemek,

g) Yapılan denetimlerde, diğer kamu kurumlarının görev alanına giren mevzuata aykırı bir hususun 
tespiti hâlinde, durumu ilgili birimlere veya kurumlara iletmek,

ğ) Görev alanına giren konularda her türlü bilgi ve belgeyi ilgili gerçek ve tüzel kişilerden istemek,

h) Denetim ve inceleme sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasına yönelik raporu hazırlamak,

ı) Denetimin bağımsızlığına, tarafsızlığına, denetime olan güvenin ve denetimin kalitesinin artırılmasına 
yönelik görev alanıyla ilgili çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

i) Ulusal ve uluslararası uygulama ve gelişmelerin izlenmesine, uluslararası kuruluşlarla ve diğer 
ülkelerin ilgili kurumlarıyla iş birliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin 
görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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•	 Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı 

Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurum bilgi sistemlerini belirlenen politikalar çerçevesinde planlamak, geliştirmek, yönetmek; 
bunların güvenliğini sağlamak ve teknolojik gelişmelere uyumlu bir şekilde sürekliliğini, çalışabilirliğini 
ve güncelleştirilmesini takip ve temin etmek; Kurum hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin 
arttırılmasına yönelik önerilerde bulunmak,

b) İlgili hizmet birimlerinin görüş ve önerilerini dikkate alarak veri tabanı ve bilgi sistemleri oluşturmak 
ve bunları yönetmek,

c) Veri kalitesinin artırılması amacıyla verinin eksiksiz, tanımlandığı şekilde, belirlenen kapsamda ve 
zamanda alınmasına yönelik her türlü kontrol süreçlerini oluşturmak; gözetim sürecinde doğru, 
sağlıklı ve güvenilir bilginin kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla gerekli her türlü tedbirin alınmasını 
sağlamak,

ç) Elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgenin etkili, verimli ve güvenli bir şekilde tedariki ve 
paylaşımını sağlamak,

d) Kurum bilgi sistemleriyle ilgili olarak kullanıcı eğitim programları geliştirmek ve uygulanmalarını 
sağlamak amacıyla bunları ilgili birimlere göndermek,

e) Kurumun elektronik belge yönetim sistemini, internet ve intranet altyapılarını oluşturmak ve 
geliştirmek,

f) Ulusal ve uluslararası uygulama ve gelişmelerin izlenmesine, uluslararası kuruluşlarla ve diğer 
ülkelerin ilgili kurumlarıyla iş birliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin 
görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

•	 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun strateji, politika, amaç ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak, stratejik 
planını hazırlamak, uygulamayı izlemek, değerlendirmek, üst yönetime iyileştirici önerilerde 
bulunmak, ilerleme raporlarını düzenlemek ve bunları ilgililerle paylaşmak,

b) Kurumun performans ve kalite ölçütlerini oluşturmak, geliştirmek, uygulamak ve izlemek, bu 
kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

c) Kurum bütçesinin, mali tablolarının, kesin hesabının ve genel uygunluk bildiriminin hazırlanması 
çalışmalarını yapmak,

ç) Hizmet birimlerinin faaliyet raporlarını da esas alarak Kurumun faaliyet raporunu hazırlamak,

d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatla strateji 
geliştirme birimlerine verilen görevleri yerine getirmek,

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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•	 İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İnsan kaynakları politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmaları yapmak,

b) Atama, özlük, emeklilik, disiplin, kadro, yurt içi ve yurt dışı geçici ve sürekli görevlendirme onayları, 
yolluk, harcırah ve benzeri hususlara ilişkin işlemleri yürütmek,

c) Kurumda geçici olarak görevlendirileceklere ilişkin işlemleri yapmak,

ç) Kurum personelinin performansını değerlendirme kriterleri ile meslek ilkelerinin tespitine yönelik 
çalışmaları diğer birimlerle iş birliği içinde oluşturmak,

d) Kurumun hizmet içi eğitim politikalarının ve yöntemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları 
yürütmek,

e) Personelin mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yurt içi ve yurt dışı çalışma, araştırma, 
staj, etüd ve eğitim imkânlarına ilişkin araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek,

f) Kurumun ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, kiralama, bakım ve onarım, temizlik, 
taşıma, ısınma, aydınlatma, haberleşme, ulaşım, güvenlik ve benzeri hizmetlerini yürütmek,

g) Kurumun gider tahminlerini hizmet birimlerinin görüş ve önerilerini de dikkate alarak hazırlamak 
ve gider bütçesini ilgili hizmet birimine bildirmek,

ğ) Kurumun sosyal tesis ve benzeri sosyal hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

h) Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri 
yürütmek,

ı) Kurumun evrak kayıt ve arşiv işlemlerini yürütmek,

i) Kurum tarafından çıkarılan süreli ve süresiz yayınların basım, dağıtım ve satış hizmetlerini yürütmek,

j) Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

k) Kurumun iç ve dış protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Başkanlığa ait yazışmalara ilişkin işlemleri yürütmek, başkanın talimatlarını ilgililere duyurmak ve 
uygulanmasını izlemek,

m) Kurulun toplantı gündemini oluşturmak, üyelere dağıtmak, raportörlük hizmeti sunmak, tutanak 
ve kararları hazırlamak, imzalatmak ve muhafaza etmek ve bunlarla ilgili işlemleri yapmak,

n) Kurumun görev alanına giren konularda Avrupa Birliğindeki gelişmeleri takip etmek ve mevzuatın 
uyumlaştırılmasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak,

o) Kurumun faaliyet alanına giren konularda Türkiye’de düzenlenecek uluslararası toplantıların 
organizasyonunu yapmak, yurt dışında düzenlenecek toplantılara katılım için gerekli işlemleri 
yürütmek,

ö) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bu Daire Başkanlığının görevlerini yerine getirmek üzere Kurum tarafından sayısı dördü geçmemek 
üzere müdürlük kurulabilir.
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•	 Hukuk Müşavirliği 

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Kurum tarafından hazırlanacak mevzuat taslaklarını diğer birimlerle koordineli olarak hazırlamak, 
diğer birimlerce hazırlanan mevzuat taslaklarına görüş bildirmek,

b) Kuruma hukuki danışmanlık yapmak ve hizmet birimlerince tereddüt edilen ve başkanın uygun 
gördüğü konularda hukuki görüş oluşturmak,

c) Kurumun menfaatlerini koruyucu hukuki tedbirleri zamanında almak, Kurumun taraf olacağı 
anlaşma ve sözleşmelerin hazırlanmasına yardımcı olmak,

ç) Kurum aleyhine açılmış adli ve idari davalarla icra işlemlerini yürütmek ve takip etmek, Kurul 
kararlarına karşı açılan her türlü dava ile Kurumun taraf olduğu işlemlerin veya Kuruma ilişkin her 
türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi 
amacıyla Kurumun vekil sıfatıyla temsil edilmesini sağlamak ve gerektiğinde kanuni yollara 
başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

d) Dava açılmasından, icra takibi yapılmasından, itiraz, temyiz ve karar düzeltme yoluna gidilmesinden 
vazgeçme hususunda başkanlığa teklifte bulunmak,

e) Yargı kararlarına göre Kurum lehine tahsil ve takibi gereken karar hükümlerinin gereğini icra etmek,

f) Gerekli görülen hâllerde, danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini satın alma hususunda çalışmaları 
yapmak,

g) Belirli dönemler itibarıyla faaliyetleriyle ilgili olarak başkana rapor sunmak,

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

•	 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

(1) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri ile Başkana danışmanlık yapmak ve Başkanlık tarafından verilen 
diğer görevleri yerine getirmek üzere sayısı onu geçmemek üzere müşavir görevlendirilebilir.

(2) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirinin görevleri şunlardır:

a) Kurumsal amaçlar ve politikalar doğrultusunda iletişim stratejileri geliştirmek ve uygulamak.

b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı 
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre yapılacak başvuruları diğer birimlerle iş birliği 
yaparak süresinde ve etkin bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

c) Kurumun faaliyetleri hakkında medyadaki yayınları izlemek, derlemek ve değerlendirmek, Başkanın 
gerekli gördüklerine cevap ve tekzip hazırlamak.

ç) Kurumun medya ve diğer kurumlarla olan ilişkilerini yürütmek.

d) Başkanın kamuoyunu bilgilendirme açıklamalarını hazırlamak.

e) Kuruma gelen ihbar, şikâyet, başvuru ve bildirimler ile diğer talepleri değerlendirerek ilgili birimlere 
iletmek.

f) Kurumun tanıtımı ve kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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1.4 İnsan Kaynakları

660 sayılı KHK’ nın 15. Maddesi gereğince, Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve 
hizmetler, uzman ve yardımcılarından oluşan meslek personeli ve idari personel eliyle yürütülmektedir. 

Kurumun toplam kadro sayısı, 660 sayılı KHK’ya ekli (I) sayılı cetvelde 198 olarak belirlenmiş ve 
Kurumda yönetici, müşavir ve meslek personeli unvanlarını haiz olmayan personelin oranı toplam kadro 
sayısının %30’u ile sınırlandırılmıştır. 

31.12.2013 itibarıyla Kurumda yönetici, müşavir, meslek personeli ve diğer personel olmak üzere 
toplam 91 personel istihdam edilmektedir. Personelin % 67’sini meslek personeli oluşturmaktadır. 

 Kuruma ihdas edilen kadro adedi ile unvanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1.4.1 Kurum Kadro Cetveli

Tablo 1 

Unvan Kadro Adedi Dolu Boş

Başkan Yardımcısı 3 3 0

Daire Başkanı 9 6 3

I. Hukuk Müşaviri 1 1 0

Başkanlık Müşaviri 10 3 7

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 1 0 1

Hukuk Müşaviri 1 0 1

Uzman 60 25 35

Uzman Yardımcısı 50 36 14

Müdür 4 3 1

Avukat 3 2 1

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 40 12 28

Programcı 2 0 2

Çözümleyici 2 0 2

Tekniker 2 0 2

Teknisyen 3 0 3

Şoför 3 0 3

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 0 2

Hizmetli 2 0 2

TOPLAM 198 91 107

2013 yıl sonu itibarıyla Kurumun kadrolu personel sayısı 91 olup boş kadro sayısı ise 107’dir. Yüzdesel 
olarak bakıldığında toplam 198 kişilik kadronun % 46’sı dolu, % 54’ü ise boş durumdadır. Kurumun misyonu 
ve vizyonu doğrultusunda bu sayının gelecek yıllarda alınması planlanan uzman yardımcıları ile birlikte daha 
da artması öngörülmektedir.
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1.4.2 Kurum Personel Sayısının Yüzdelik Dağılımı

        Tablo 2 

2013 % Pay

Yönetici 13 14

Başkanlık Müşaviri 3 3

Meslek Personeli 61 67

Diğer Personel 14 16

Toplam 91 100

İnsan kaynağı ihtiyacının tespiti ve karşılanmasında, Kurumun misyonu ve vizyonu göz önünde 
bulundurularak yürütülecek faaliyetlerin yeterli sayıda ve nitelikli personelle gerçekleştirilmesi prensibiyle 
hareket edilmektedir. Bu çerçevede, meslek personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 24/02/2013 
tarihlerinde yazılısı, 18-19-20/03/2013 tarihinde ise sözlüsü gerçekleştirilen uzman yardımcılığı giriş sınavı 
neticesinde 15; 12-13/10/2013 tarihlerinde yazılısı, 19-20/11/2013 tarihlerinde sözlüsü gerçekleştirilen uzman 
yardımcılığı giriş sınavı neticesinde ise 15 olmak üzere 30 uzman yardımcısı alımı yapılmıştır. Ancak son 
sınavda başarılı bulunanlardan 10 uzman yardımcısının ataması 2013/Aralık ayında yapılmış olmakla birlikte, 
5 uzman yardımcısının göreve başlatılma işlemleri 2014 yılına sarkmıştır. 2013 yılında ayrıca Kurumun yönetici, 
müşavir ve diğer insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 27 personel göreve başlatılmıştır. 

Meslek personelinin 2013 yıl sonu itibarıyla kıdeme göre dağılımına bakıldığında personelin % 52’sinin 
1 ila 3 yıl arası kıdeme sahip olduğu, bunu % 32’lik pay ile 5 ila 10 yıl arası kıdem dilimindeki personel grubunun 
izlediği görülmektedir.

1.4.3 Meslek Personelinin Kıdemine Göre Yüzdelik Dağılımı

Grafik 1
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Yaş olarak dağılım incelendiğinde, 2013 yıl sonu itibarıyla personelin % 53’ünün 30 yaş ve altında 
olduğu görülmektedir.

1.4.4 Personelin Yaş Yüzdelik Dağılımı

2013 yıl sonu itibarıyla kurum personelinin %93’ü lisans ve üzeri düzeyde eğitim almıştır.

1.5.5 Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayısı

        Tablo 3

Grubu Ortaöğretim Ön lisans Lisans Master Doktora

Yönetici - - 10 5 -

Başkanlık Müşaviri - - 3 - -

Meslek Personeli - - 55 6 -

Diğer Personel 5 1 11 -

Toplam 5 1 79 11 -

% Pay 5 1 83 11 0

Ayrıca lisans derecesine sahip personelin eğitim alanları itibarıyla dağılımına bakıldığında ağırlıklı 
olarak iktisadi ve idari bilimler alanında eğitim aldıkları görülmektedir.
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2. AMAÇ VE ÖNCELİKLER
Kurumumuz; 660 sayılı KHK ile; 

•	 Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak,  

•	 Bilgi sistemleri denetimi de dâhil, uluslararası standartlarla uyumlu denetim standartlarını belirlemek, 

•	 Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, 
gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak,

•	 Bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini 
denetlemek,

amaçlarını gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Kurumumuz teşkilatlanma sürecine Ocak 2012 
itibarıyla başlanılmıştır. Bu çerçevede, Kurumumuz faaliyet amacına uygun politika ve önceliklerimiz;

•	 Kurum idari ve teknolojik kapasitesinin geliştirilmesi ve güvenli bir bilişim altyapısı oluşturulması, 

•	 Yüksek kalitede ve güvenilir finansal raporlama çerçevesinin ve bağımsız denetim ilkelerinin 
oluşturulması  

•	 Uluslararası standartlara uyumlu olarak yayımlanan muhasebe ve denetim standartlarındaki 
değişikliklerin izlenerek güncellenmesi ve bu standartların uygulanabilirliğini sağlayan 
sistemlerin geliştirilmesi, 

•	 Etkin, etkili, esnek ve kapsamlı bir gözetim sisteminin oluşturulması, 

•	 Bağımsız denetime olan güvenin tesisi ve bu güvenin artırılması, 

•	 Bağımsız denetim sektöründe rekabet ortamının sağlanması ve sektörün geliştirilmesi, 

•	 Mesleki etik ilkelerin benimsetilmesi, 

•	 Bağımsız denetçilerin mesleki becerilerinin yeterli bir seviyede tutulmasına yönelik olarak sürekli 
eğitim almalarını sağlayıcı stratejilerin oluşturulmasıdır.

Bu politika ve önceliklere paralel bir stratejik plan hazırlanmasına ilişkin çalışmalara başlanılmış olup 
bu husus 2013/1 Stratejik Plan İç Genelgesi ile de Kurumumuz çalışanlarına duyurulmuştur. 
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3. KURUMUN YILLIK FAALİYETLERİ
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Teşkilatı; Kurul, Başkanlık ve hizmet 

birimlerinden oluşmaktadır. Kurum, 660 sayılı KHK ile kendisine verilen görevleri Daire Başkanlıkları, Basın ve 
Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Hukuk Müşavirliği vasıtasıyla yürütmektedir.

3.1. Kurulun Faaliyetleri

Kurul, 2013 yılında 62 kez toplanmış ve bu toplantılarda;

•	 29 Düzenleyici Karar, 

•	 121 İdari Karar, 

•	 1 İlke Kararı, 

• 	 4  Diğer Karar 

almıştır.

660 sayılı KHK uyarınca Kurul tarafından alınan düzenleyici nitelikteki kararlar yayımlanmak üzere 
Başbakanlığa gönderilir ve en geç yedi gün içinde Resmî Gazete’de yayımlanır. Kurulun denetleyici nitelikteki 
kararları uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur. Kurul, yayımlanması ülke ekonomisi ve kamu düzeni 
açısından sakıncalı olan denetleyici nitelikteki kararların yayımlanmamasına karar verebilir.

Yaptırım öngören kararlar dâhil tüm Kurul kararları, tekemmül etmeleri ve ilgililere tebliğ edilmeleri 
veya usulüne uygun olarak duyurulmaları ile birlikte uygulanabilir ve para cezaları tahsil edilebilir hâle gelir.

2013 yılında Kurulumuz tarafından alınan 29 düzenleyici nitelikte karara ilişkin bilgiler aşağıdaki 
şekilde özetlenmiştir:

1 - 2013 Yılı Yetkilendirme Ücretleri

660 sayılı KHK 19. Maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48. Maddesi 
gereğince 2013 yılı geçiş dönemi yetkilendirilmelerinde geçerli olmak üzere;

- KAYİK denetimi yapacak bağımsız denetim kuruluşlarının Bağımsız 
Denetim Kuruluşu Belgesi için 5000 TL, diğerleri için 2500 TL olarak 
belirlenmesine,

- Bağımsız denetçi yetkilendirme işlemlerinde Bağımsız Denetçi 
Belgesi üzerinden 250 TL, Bağımsız Denetçi Kimliği üzerinden 150 TL ve 
Bağımsız Denetçilik Sınavı Her Bir Alan Ücreti olarak 150 TL ücret alınmasına, 

karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
10/01/2013 ve [01/01]
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2 - TFRS Yorum 20 Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj 
Maliyetleri

660 sayılı KHK’ nın 9. Maddesinin (a) bendi uyarınca Uluslararası Muhasebe 
Standartları Kurulu tarafından “IFRIC 20 Stripping Costs in the Production 
Phase of a Surface Mine” başlığıyla Ekim 2011’de yayımlanan standart 
çerçevesinde uluslararası standartlarla uyumun sağlanmasını teminen “TFRS 
Yorum 20 Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetleri” 
yorumu ve söz konusu yorumdan etkilenen standarda ilişkin değişiklikleri 
içeren tebliğin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
17/01/2013 ve [01/02]

3 - Finansal Araçlara İlişkin Standartlarda Değişiklikler

660 sayılı KHK’ nın 9. Maddesinin (a) bendi uyarınca Uluslararası Muhasebe 
Standartları Kurulu tarafından “ Offsetting Financial Assetsand Financial 
Liabilities” başlığıyla Aralık 2011’ de yayımlanan değişiklik çerçevesinde 
uluslararası standartlarla uyumun sağlanmasını teminen “TMS 32 Finansal 
Araçlar: Sunum”ve “TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar” standartlarına ilişkin 
değişiklikleri içeren tebliğlerin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
17/01/2013 ve [01/03]

4 - TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardının Revizyonu

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (a) bendi uyarınca Uluslararası Muhasebe 
Standartları Kurulu tarafından Haziran 2011 tarihinde yayımlanan “IAS 19 
Employee Benefits” Standardına ilişkin revizyon çerçevesinde uluslararası 
standartlarla uyumun sağlanmasını teminen “TMS 19 Çalışanlara Sağlanan 
Faydalar” Standardını ve söz konusu revizyondan etkilenen diğer standartlara 
ilişkin değişiklikleri içeren tebliğin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
21/01/2013 ve [01/04]

5 - Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar 
Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî 
Gazete’ de yayımlanan 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak 
Şirketlerin Belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı”nın 4. Maddesinin 6. 
fıkrasına dayanılarak hazırlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin 
Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 
yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
28/02/2013 ve [01/05]

6 - Bağımsız Denetim Mesleki Sorumluluk Sigortası Tebliği

660 sayılı KHK’nın 24. ve Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 33. Maddesi 
uyarınca Hazine Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle hazırlanan “Bağımsız 
Denetim Mesleki Sorumluluk Sigortası Tebliği”nin yayımlanmasına karar 
verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
06/06/2013 ve [01/20]

 3. Bölüm Kurumun Yıllık Faaliyetleri
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7 - Çeşitli Muhasebe Standartlarında Değişikliklikler

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (a) bendi uyarınca Uluslararası Muhasebe 
Standartları Kurulu tarafından IFRS 1’e ilişkin “Government Loans” başlığıyla 
Mart 2012’de, IFRS 1, IAS 1, IAS 16, IAS 32, IAS 34 ve IFRIC 2’ye ilişkin “Annual 
Improvement to IFRSs (2009-2011 Cycle)” başlığıyla Mayıs 2012’de ve IFRS 10, 
IFRS 11, IFRS 12 ve IFRS 1’e ilişkin “Consolidated Financial Statements, Joint 
Arrangements and Disclosure of Interests in Other Entities: Transition Guidance” 
başlığıyla Haziran 2012’de yayımlanan değişiklikler çerçevesinde uluslararası 
standartlarla uyumun sağlanmasını teminen TFRS 1, TFRS 10, TFRS 11, TFRS 12, 
TMS 1, TMS 16, TMS 32, TMS 34 ve TFRS Yorum 2 standartlarına ilişkin 
değişiklikleri içeren tebliğlerin yayımlanmasına karar verilmiştir. 

Karar Tarihi ve Sayısı: 
27/06/2013 ve [01/21]

8 - Kalite Kontrol Standardı 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı 
Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten 
Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler için Kalite Kontrol 
Standardı 1 (KKS 1) Hakkında Tebliğ”in yayımlanmasına karar verilmiştir. 

Karar Tarihi ve Sayısı: 
05/09/2013 ve [01/22]

9 - BDS 200 Bağımsız Denetimin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin 
Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi 

660 sayılı KHK’ nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve 
Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak 
Yürütülmesi (BDS 200) Hakkında Tebliğ” in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
12/09/2013 ve [01/23]

10 - BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya  
  Varılması 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları 
Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ”in yayımlanmasına 
karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
09/10/2013 ve [01/24]

11 - BDS 220 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol  

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde 
Kalite Kontrol  (BDS 220) H akkında Tebliğ”in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
22/10/2013 ve [01/25]

12 - BDS 230 Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi (BDS 
230) Hakkında Tebliğ”in yayımlanmasına karar verilmiştir. 

Karar Tarihi ve Sayısı: 
22/10/2013 ve [01/26]
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13 - BDS 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin 
 Hileye İlişkin Sorumlulukları 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde 
Bağımsız Denetçinin Hileye Ilişkin Sorumlulukları (BDS 240) Hakkında Tebliğ”in 
yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
14/11/2013 ve [01/27]

14 - BDS 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın  
  Dikkate Alınması 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde 
İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması (BDS 250) Hakkında Tebliğ”in yayımlanmasına 
karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
14/11/2013 ve [01/28]

15 - BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak 
İletişim (BDS 260) Hakkında Tebliğ”in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
21/11/2013 ve [01/29]

16 - BDS 265 İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve  
  Yönetime Bildirilmesi 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden 
Sorumlu Olanlara ve Yönetime Bildirilmesi (BDS 265) Hakkında Tebliğ”in 
yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
21/11/2013 ve [01/30]

17 - BDS 300 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin 
Planlanması (BDS 300) Hakkında Tebliğ”in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
28/11/2013 ve [01/31]

18 - BDS 320 Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “Bağımsız Denetim Planlaması ve 
Yürütülmesinde Önemlilik (BDS 320) Hakkında Tebliğ”in yayımlanmasına 
karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
28/11/2013 ve [01/32]

 3. Bölüm Kurumun Yıllık Faaliyetleri

KGK   Faaliyet Raporu   201344



19 - TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler Yorumu ve Çeşitli  
  Muhasebe Standartlarında Değişiklikler

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (a) bendi uyarınca Uluslararası Muhasebe 
Standartları Kurulu tarafından yayımlanan “IFRIC 21 Levies” Yorumu, IAS 39’a 
ilişkin “Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting” 
değişikliği, IAS 36’ ya ilişkin “Recoverable Amount Disclosure for Non-Financial 
Assets” değişikliği ve IFRS 10 ve ilgili diğer standartlara ilişkin “Investment 
Entities” değişikliği çerçevesinde uluslararası standartlarla uyumun 
sağlanmasını teminen “TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler” 
yorumu ile TMS 36 ve TMS 39’a ilişkin değişiklikleri içeren tebliğlerin 
yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
28/11/2013 ve [01/33]

20 - BDS 315 İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle ‘Önemli Yanlışlık’  
   Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle ‘Önemli 
Yanlışlık’ Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (BDS 315) Hakkında 
Tebliğ”in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
05/12/2013 ve [01/34]

21 - BDS 450 Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen  
  Yanlışlıkların Değerlendirilmesi 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında 
Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi (BDS 450) Hakkında Tebliğ”in 
yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
05/12/2013 ve [01/35]

22 - BDS 330 Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı  
   İşler 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere 
Karşı Yapacağı İşler (BDS 330) Hakkında Tebliğ”in yayımlanmasına karar 
verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
05/12/2013 ve [01/36]

23 - BDS 500 Bağımsız Denetim Kanıtları 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “Bağımsız Denetim Kanıtları (BDS 500) 
Hakkında Tebliğ”in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
12/12/2013 ve [01/37]

24 - BDS 402 Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde 
   Dikkate Alınacak Hususlar 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin 
Bağımsız Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar (BDS 402) Hakkında Tebliğ”in 
yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
12/12/2013 ve [01/38]
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25 - BDS 505 Dış Teyitler 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “Dış Teyitler (BDS 505) Hakkında Tebliğ”in 
yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
12/12/2013 ve [01/39]

26 - BDS 501 Bağımsız Denetim Kanıtları - Belirli Kalemler İçin Dikkate  
  Alınması Gereken Özel Hususlar 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “Bağımsız Denetim Kanıtları - Belirli Kalemler 
İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar (BDS 501) Hakkında Tebliğ”in 
yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
13/12/2013 ve [01/40]

27 - BDS 510 İlk Bağımsız Denetimler - Açılış Bakiyeleri 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “İlk Bağımsız Denetimler - Açılış Bakiyeleri 
(BDS 510) Hakkında Tebliğ”in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
19/12/2013 ve [01/41]

28 - BDS 530 Bağımsız Denetimde Örnekleme 

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinin (c) bendi uyarınca Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan “Bağımsız Denetimde Örnekleme (BDS 530) 
Hakkında Tebliğ”in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve Sayısı: 
19/12/2013 ve [01/42]

 3. Bölüm Kurumun Yıllık Faaliyetleri

* Mesleki Sorumluluk Sigortasına ilişkin 2 ayrı toplantıda karar olması dolayısıyla (2 nci toplantıda Başbakanlık tarafından 
yapılması öngörülen değişiklikler görüşülerek nihai hâli verilmiştir.) Yukarıda bunlardan sadece biri gösterilmiştir.
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3.2. Yönetim Faaliyetleri

2/11/2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 660 sayılı KHK ile kurulan ve 28/11/2011 tarihinde Kurul 
üyeleri atanan Kurum, Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 4 Çankaya / ANKARA adresinde, 3007 m² arsa 
üzerine inşa edilmiş olan toplam 11.488 m² kullanım alanlı, 2 Bodrum Kat, 1 Zemin Kat ve 15 Normal Kat 
ile çatı arası kattan oluşan binayı kiralayarak Haziran 2012 tarihinden itibaren faaliyetlerini bu adreste 
yürütmektedir.

Kurumumuz internet sitesi faaliyete geçirilmiş, Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe), 
Harcama Yönetim Sistemi (HYS), SGBnet ve Say2000 sistemleri kurulmuştur.

Kurumun 2013 mali yılı bütçesi, 5018 sayılı Kanun hükümleri ile Maliye Bakanlığınca yayımlanan Bütçe 
Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda hazırlanarak, 2012 Mali Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu 
içerisinde yasalaşmıştır. Bütçe ile Kuruma tahsis edilen mali kaynaklar, görev ve yetkilerin gerektirdiği ölçüde, 
bütçede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde serbestçe kullanılmıştır. Kuruma ait gelirler ilgili mevzuat 
çerçevesinde tahsil edilmiş, giderler ise Bütçe Kanunu ve 5018 sayılı Kanun ile buna ilişkin olarak yayımlanan 
ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenmiştir. Bütçe işlemleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü Byes programı, muhasebe işlemleri ise aynı Bakanlık Muhasebat Genel Müdürlüğü Say2000i 
programı ile yürütülmektedir.

4982 nolu Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde 2013 yılı içerisinde Kuruma yapılan başvurulara ilişkin 
tablo aşağıda sunulmaktadır.

2013 Yılında Kuruma Yapılan Bilgi Edinme Başvurularına İlişkin Bilgiler

        

Toplam 
2299
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3.3. Hizmet Birimleri Faaliyetleri

3.3.1. Muhasebe Standartları Daire Başkanlığı

 ◢ Türkiye Muhasebe Standartları

Dünyada, ihtiyaca uygun, şeffaf, tarafsız ve karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu sağlayacak 
kaliteli, yakınsanmış finansal raporlama standartlarının oluşumuna yönelik ilk adımlar 1960’lı yıllarda atılmış 
olup bu yöndeki çalışmalar günümüzde de devam etmektedir. Mevcut durumda, yüksek kaliteli karşılaştırılabilir 
finansal bilginin ve uluslararası alanda tekdüze uygulamaların sağlanması amacıyla Uluslararası Muhasebe 
Standartları Kurulu (IASB) tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) yayımlanmaktadır.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulunun yayımlamış olduğu standartlar birçok ülke tarafından 
benimsenmiş olup bazı ülkelerde de bu yöndeki uyum çalışmaları devam etmektedir. Standartlara uyum 
yönünde gerçekleşen en büyük gelişmeler AB Parlamentosu ve Konseyinin, menkul kıymetleri topluluk üyesi 
bir devletin teşkilatlanmış piyasalarında işlem gören şirketlerin 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren konsolide 
finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlamaları gerektiğine yönelik 
yaptığı düzenleme ile ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri (US GAAP) ve Uluslararası Muhasebe 
Standartları (IASs / IFRSs) arasındaki farklılıkların giderilmesi konusunda ABD Finansal Muhasebe Standartları 
Kurulu (FASB) ve Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları Kurulu arasında 2003 yılında yapılan Norwalk 
mutabakatıdır. Bu kapsamda FASB ile IASB arasındaki yakınsama süreci hâlihazırda devam etmektedir.

Türkiye Muhasebe Standartlarının uluslararası alanda geçerlilik kazanması yani IFRS’e uyumlu 
olduğunun kabul edilmesi ancak IFRS setindeki standartların tamamına uyumlu olabilmesi ile mümkün 
olabilmektedir. IASB tarafından yayımlanan Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları 
ekonomik ve finansal alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak güncellenmekte veya gerektiğinde 
yenilenmektedir.  Bu kapsamda ülkemizde de uluslararası uygulamalara ve bu doğrultuda IFRS’lere tam 
uyumu sağlayabilmek için yeni yayımlanan standartların ve standartlardaki değişikliklerin eş zamanlı olarak 
mevzuatımıza kazandırılması amaçlanmaktadır.

Çağdaş dünya uygulamalarına uyum sağlamak için Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına 
(IFRS) uyumlu standartlar üretmeyi hedef olarak belirleyen Muhasebe Standartları Daire Başkanlığı, 
Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı (IFRS Foundation) ile akdedilen telif anlaşması çerçevesinde 
Türkçeye çevrilen IFRS’leri, “TMS/TFRS ve Yorumları” adı altında Resmî Gazete’de yayımlamış bulunmaktadır. 
IFRS’lerde meydana gelen değişiklikler Muhasebe Standartları Daire Başkanlığı tarafından sürekli olarak 
izlenmekte ve bu değişiklikler eş zamanlı olarak TMS/TFRS’lere yansıtılarak güncelliği sağlanmaktadır.

Yeni Türk Ticaret Kanununda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, muhasebe 
standartlarını belirleme ve yayımlama konusunda tek otorite olarak tanımlanmış ve yayımlanan TMS/
TFRS’lerin 2013 yılı başından itibaren belli büyüklükteki işletmeler açısından uygulanması zorunlu hâle 
getirilmiştir. TMS/TFRS’ler 2005 yılından itibaren halka açık şirketlerin, bankaların ve sigorta şirketlerinin 
finansal tablolarında uygulanmaktadır. 

IASB tarafından yayımlanan Standart ve Yorumlara ilişkin güncelleme çalışmaları yürütülerek bunlarla 
ilgili olarak 2013 yılı içerisinde aşağıda belirtilen Tebliğler Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 3. Bölüm Kurumun Yıllık Faaliyetleri

KGK   Faaliyet Raporu   201348



Tebliğ Sıra 
No

Resmî Gazetede 
Yayımlanma

 Tarih ve Sayısı

Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetlerine İlişkin 
Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 20) Hakkında 
Tebliğ

6 11.02.2013 / 28556

TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama 
Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ 

7 11.02.2013 /28556

Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) 
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 40)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 8 11.02.2013 / 28556

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) 
Hakkında Tebliğ 9 12.03.2013 / 28585 

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye 
Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

10 17.07.2013 / 28710 

Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Tebliğ 11 17.07.2013 / 28710

Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Tebliğ 12 17.07.2013 / 28710 

Mevcut standartların gözden geçirilerek revize edilmesi ve bu kapsamda dillerinin sadeleştirilip 
standartlar arasında terim ve ifade birliğinin sağlanması amacıyla Kurumumuz tarafından kabul edilen 
“Çalışma ve Danışma Komisyonlarına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde muhasebe standartlarının gözden 
geçirilmesine yönelik 16 komisyon oluşturulmuştur. Söz konusu komisyonlar çalışmalarını tamamlamış olup 
sonuç raporlarını kurumumuza iletmiştir. Hâlihazırda Kurum bünyesinde yapılan çalışmalar neticesinde tüm 
standartların belirlenen amaç doğrultusunda revize edilerek Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama 
Standartlarının Resmî Gazete’de tekrar yayımlanması planlanmaktadır. 

 ◢ XBRL Türkiye Temsilciliği 

XBRL uygulamaları; 2013 yılı içerisinde kurumumuz bünyesinde “Genişletilebilir İşletme Raporlama 
Dili” olarak Türkçe’ye çevrilebilecek XBRL (eXtensible Business Reporting Language) konusunda çalışmalara 
başlanılmıştır. 

XBRL, işletme bilgilerinin oluşturulması, farklı bilgi sistemleri arasında değişimi ve analizi gibi 
süreçlerin otomatik gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile geliştirilmiş bir dildir. XBRL, işletme ve finansal 
verilerin farklı sistemler arasında alışverişine ilişkin süreçlerde birlikte işlerliğin sağlanması açısından oldukça 
önemli rol oynamaktadır. Ayrıca finansal tablolar gibi yasal otoriteler tarafından istenen bildirimlerin yanı sıra 
büyük defter bilgileri veya denetim için gerekli finansal bilgilerin oluşturulması, taraflar arasında değiştirilmesi 
ve analiz edilmesi gibi süreçlerde de kullanılmaktadır. Uluslararası bir konsorsiyum olan ve 500’ün üzerinde 
şirket, organizasyon ve devlet kurumu üyesi bulunan XBRL Uluslararası tarafından geliştirilen XBRL, tamamen 
açık bir standart olup kullanımı herhangi bir lisans gerektirmemektedir.

İşletme ve finansal raporlama ile ilgili süreçlerde yer alan bilgi sistemlerinin (kurumların) birbirine 
entegrasyonuna imkân vermesi nedeni ile XBRL, elektronik dönüşüm alanında da önemli bir rol oynamaktadır. 
İfade edilen entegrasyon yapıları, farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen mükerrer iş süreçleri ile mükerrer 
bilgi işlem sistemi yatırımlarını da ortadan kaldıracak mahiyettedir. Bahsedilen entegrasyon altyapıları 
çerçevesinde XBRL, herhangi bir raporun bir kere alındıktan sonra ihtiyaç duyan tüm kurumlar tarafından 
kullanılmasına ve bu anlamda gereksiz bürokrasinin ortadan kaldırılmasına da imkân vermektedir. 
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Doğru, şeffaf ve karşılaştırılabilir finansal verilerin tekrara gerek olmaksızın hazırlanabilmesine imkân 
sağlayan XBRL uygulamalarında geçerli olacak rapor formatları (taksonomi), geleneksel raporlama 
sistemlerinin aksine merkezî olarak belirlenmektedir. Bu ise belirlenen formata uygun raporların, farklı 
amaçlar çerçevesinde defalarca kullanılabilmesi sonucunda ciddi bir emek ve maliyet tasarrufunu ortaya 
çıkarmaktadır.

Farklı veri kaynaklarında bulunan bilginin tüm kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tek bir 
değişim formatı ile dolaşımına imkân sunan XBRL’in sağlayacağı temel faydalar aşağıdaki şekilde ifade 
edilebilir:   

•	 Geleneksel raporlama sistemlerinden farklı olarak, XBRL uygulamalarında geçerli olacak rapor 
formatları (taxonomi) merkezî olarak belirlenmektedir. Bu ise belirlenen formata uygun olarak 
üretilen raporların, farklı amaçlar çerçevesinde defalarca kullanılabilmesine imkân sağlamakta 
netice de ise ciddi bir emek ve maliyet tasarrufunu ortaya çıkarmaktadır.  

•	 XBRL doğru, şeffaf ve karşılaştırılabilir finansal verilerin tekrara gerek olmaksızın 
hazırlanabilmesine imkân sağlamaktadır. 

•	 XBRL, gerek işletme gerekse finansal raporlama süreçlerinin otomasyona alınması neticesinde 
ciddi bir zaman tasarrufunun elde edilmesi imkânını beraberinde getirmektedir. 

•	 İşletme ve finansal raporlama ile ilgili süreçlerde yer alan bilgi sistemlerinin (kurumların) 
birbirine entegrasyonuna imkân vermesi nedeni ile XBRL, elektronik dönüşüm alanında da 
önemli bir rol oynamaktadır.  

•	 Bahsedilen entegrasyon altyapıları çerçevesinde XBRL, herhangi bir raporun bir kere 
üretildikten sonra ihtiyaç duyan tüm kurumlar tarafından kullanılmasına ve bu anlamda 
tekrarlanan işlemlerin ortadan kaldırılmasına imkân vermektedir. 

XBRL Çalışma Komisyonu

XBRL konusunda gelişmelerin ve ülkemiz uygulamalarına etkilerinin değerlendirilmesini teminen 
Kurulumuz tarafından XBRL çalışma komisyonu oluşturulmuştur.  

Söz konusu komisyon 2013 yılı içinde çalışmalarını tamamlamış olup ülkemizdeki XBRL uygulamalarına 
yönelik olarak Kurumumuzun izleyeceği çalışmalara yön vermek üzere, uluslararası uygulamalar ve eğilimler 
ile ülkemizin mevcut koşulları çerçevesinde oluşturulan önerilerini çalışma raporu şeklinde Kurul’a sunulmuştur. 

Çalışma komisyonu önerileri de dikkate alındığında özellikle XBRL konusunda ilk olarak aşağıdaki 
çalışmaların yapılmasının önemli olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır:

•	 XBRL-TR Yerel Temsilciliğinin oluşturulması, 

•	 TMS taksonomilerin, ilgili kurumlar ile birlikte nihai hâle getirilmesi, 

•	 Konu ile ilgili farkındalık yaratılması, 
 
 

Bu kapsamda, XBRL konusunda ilk adımlar atılmaya başlanmış ve bu konuda uluslararası alanda 
gelinen noktayı ülkemize taşıyabilmek adına Kurumumuz bünyesinde XBRL Türkiye Temsilciliği kurulmuştur. 

Temsilcilik bünyesinde XBRL’in, ülkemizdeki raporlama süreçlerinde kullanımına yönelik teknik 
düzeyde çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmalar Kurumumuz bünyesinde ve koordinasyonunda, 
ilgili kamu kurumları ile diğer tarafların katılımıyla oluşturulacak çalışma grupları vasıtasıyla yürütülecektir.

 3. Bölüm Kurumun Yıllık Faaliyetleri
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Ayrıca XBRL formatında gerçekleştirilecek finansal raporlama ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından geliştirilen IFRS taksonomisini baz alarak TMS 
taksonomisini hazırlamak ve uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla Kurumumuz bünyesinde çalışmalar 
başlatılmıştır.
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3.3.2. Denetim Standartları Daire Başkanlığı

6102 sayılı TTK ve 660 sayılı KHK uyarınca Kurumumuza, bağımsız denetim alanında gözetim ve 
denetim faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi yetkisi verilmiştir. Bu doğrultuda,  söz konusu faaliyetlerin 
altyapısını oluşturan uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarını (TDS’leri) oluşturma ve 
yayımlama yetkisi de Kurumumuz bünyesinde toplanmıştır. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC-
International Federation of Accountants) ile Kurumumuz arasında 15 Temmuz 2013 tarihinde imzalanan telif 
anlaşmasıyla birlikte TDS’lerin resmî yayım süreci başlamıştır. IFAC, dünyada 130 ülkeden 179 üye kuruluşu ve 
2,5 milyondan fazla muhasebeciyi bünyesinde barındıran bir organizasyondur. Ayrıca birçok ülkedeki ilgili 
kuruluşlar ile telif anlaşmaları yapmak suretiyle bünyesinde oluşturduğu uluslararası denetim standartlarını 
söz konusu ülkelerin mevzuatlarına kazandırmaktadır.

 Denetim Standartları Daire Başkanlığı, 2013 yılı içerisinde TDS’leri oluşturmak amacıyla çeşitli 
kurumlardan talep edilen katılımcılardan oluşan komisyonlardan faydalanarak TDS çatısı altında bulunan bir 
adet Kalite Kontrol Standardı (KKS) ile on altı adet Bağımsız Denetim Standardını (BDS’leri) Kurul onayına 
sunmuş ve bu standartlar Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle mevzuatımıza kazandırılmıştır. 2013 yılı 
sonu itibarıyla sekiz adet BDS Resmî Gazete’ye gönderilmiş; dokuz adet BDS ise kamuoyu görüşüne açılmış 
bulunmaktadır. Kalan standartların ise kısa bir süre içerisinde mevzuatımızdaki yerini alması öngörülmektedir. 
TDS çatısı altında bulunan standartların ve etik hükümlerin yayımlanma süreci tamamlandıktan sonra 
TDS’lerin uygulamasına yönelik olarak yol gösterici nitelikte rehberler yayımlanacaktır.

TDS’lerin oluşturulması süreci kısaca aşağıdaki şekildedir:

- Yeminli tercümanlar tarafından ham çevirileri tamamlanan uluslararası denetim standartları, dairede 
faaliyet gösteren uzman personel tarafından gözden geçirilmekte ve çapraz değişimlerle birlikte bu süreç 
tekrar etmektedir. 

- Daire başkanının gözetiminde uzmanlardan kurulan iki farklı gruba dağıtılan standartlar, ilgili grup 
tarafından gözden geçirilerek daire başkanına yönlendirilmektedir. 

- İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarının görüşlerini almak üzere oluşturulan ve her 
birinde daire uzmanlarından birinin gözetmenlik yaptığı beş ayrı çalışma ve danışma komisyonu, kendilerine 
dağıtılan standartlar hakkında görüş bildirmekte ve bu görüşler kamuoyundan gelen görüşlerle birlikte yine 
uzmanlarca değerlendirilmektedir. 

- Kurula sunulmadan önce son kez uzmanlar tarafından çapraz olarak kontrol edilen metinler, nihai 
olarak daire başkanının, kurum başkan yardımcısının ve kurum başkanının gözden geçirmesi ve onayından  
geçmektedir.

- Kurul tarafından onaylanan metinlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla süreç son bulmaktadır.

Ayrıca denetim standartlarının oluşturulması sürecinde, Kurumumuz bünyesinde denetim 
standartlarıyla uyumlu terimlere ilişkin veritabanı kurulmuştur. Bu çerçevede, dünya çapında geçerliliği olan 
CAT (computer-assisted translation) programlarından “Trados” programı söz konusu veritabanının 
kurulmasında kullanılmıştır. Ayrıca uzman personel, bu programın kullanımına ilişkin gerekli eğitimleri almıştır.

2013 yıl sonu itibarıyla Resmî Gazete’de yayımlanan BDS’ler şunlardır:

•	 KKS 1 - Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer 
Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve 
Bağımsız Denetçiler için Kalite Kontrol Standardı 

KKS 1’de, denetim şirketlerinin finansal tabloların bağımsız denetim ve sınırlı bağımsız denetimleri ile 
diğer güvence denetimleri ve ilgili hizmetlere ilişkin kalite kontrol sistemleriyle ilgili sorumlulukları 
düzenlenmektedir. KKS 1, ilgili etik hükümlerle birlikte dikkate alınmaktadır.
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•	 BDS 200 - Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız 
Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi 

BDS 200’de, finansal tabloların bağımsız denetimlerinin BDS’lere uygun olarak yürütülmesi sırasında 
bağımsız denetçiye düşen genel sorumluluklar düzenlenmektedir. Bu BDS, özellikle bağımsız denetçinin 
genel amaçlarını ortaya koyar ve bağımsız denetçinin bu amaçlara ulaşmasını sağlamak için tasarlanmış bir 
bağımsız denetimin niteliğini ve kapsamını açıklar.

•	 BDS 210 - Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması 

BDS 210’da, yönetim ve -uygun hâllerde- üst yönetimden sorumlu olanlarla denetim sözleşmesinin 
şartları üzerinde anlaşmaya varılırken denetçiye düşen sorumluluklar düzenlenmektedir. Bu sorumluluk, 
denetime ilişkin olarak yönetimin ve -uygun hâllerde- üst yönetimden sorumlu olanların yükümlülüğündeki 
belirli ön şartların sağlanıp sağlanmadığının tespitini de içermektedir.

•	 BDS 220 - Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol 

BDS 220’de, finansal tabloların denetimine ilişkin kalite kontrol prosedürleri açısından denetçinin 
özel sorumlulukları ve -uygun hâllerde- denetimin kalitesini gözden geçiren kişinin sorumlulukları 
düzenlenmektedir.

•	 BDS 230 - Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi 

BDS 230’da, finansal tabloların denetiminin belgelendirilmesine (çalışma kâğıtlarının hazırlanmasına) 
ilişkin denetçinin sorumlulukları düzenlenmektedir.

•	 BDS 240 - Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye 
İlişkin Sorumlulukları 

BDS 240’ta, finansal tabloların denetiminde denetçinin hileye ilişkin sorumlulukları düzenlenmektedir. 
Bu BDS’de özellikle, hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerine ilişkin olarak BDS 315 ile BDS 330’un nasıl 
uygulanacağı ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

•	  BDS 250 - Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması 

BDS 250’de, finansal tabloların denetiminde denetçinin ilgili mevzuatı dikkate alma sorumluluğu 
düzenlenmektedir. Bu BDS, denetçinin belirli mevzuata uygunluğu test etmek ve ayrı olarak raporlamak 
üzere özellikle görevlendirildiği diğer güvence denetimleri için geçerli değildir. 

•	 BDS 260 - Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim 

BDS 260’ta, finansal tabloların denetiminde denetçinin üst yönetimden sorumlu olanlarla iletişim 
kurma sorumluluğu düzenlenmektedir. Bu BDS, yönetim yapısı veya büyüklüğüne bakılmaksızın tüm 
işletmeler için uygulanmakla birlikte, üst yönetimden sorumlu olanların tamamının işletme yönetiminde yer 
aldığı durumlar ve Kurum tarafından belirlenen işletmeler ile borsada işlem gören işletmeler için özel hususlar 
geçerlidir.

•	  BDS 265 - İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime 
Bildirilmesi 

BDS 265’te, denetçinin finansal tabloların denetimi sırasında tespit ettiği iç kontrol eksikliklerini 
uygun bir biçimde üst yönetimden sorumlu olanlara ve yönetime bildirmesine yönelik sorumluluğu 
düzenlenmektedir.
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•	 BDS 300 - Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması 

BDS 300’de, denetçinin finansal tabloların denetimini planlamasına ilişkin sorumlulukları 
düzenlenmektedir. Bu BDS yinelenen denetimler için hazırlanmıştır. İlk defa yapılan denetimlerde (ilk 
denetimlerde) dikkate alınacak ilâve hususlar ayrıca belirlenmiştir.

•	 BDS 315 - İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin 
Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

BDS 315’de, denetçinin işletmenin iç kontrolü dâhil işletme ve çevresini tanımak suretiyle, finansal 
tablolardaki “önemli yanlışlık” risklerini belirleme ve değerlendirme sorumluluğu düzenlenmektedir. 

•	 BDS 320 - Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik 

BDS 320’de, finansal tabloların denetiminin planlanmasında ve yürütülmesinde denetçinin önemlilik 
kavramını uygulama sorumluluğu düzenlenmektedir.

•	 BDS 330 - Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler 

BDS 330’da, bir finansal tablonun denetiminde, BDS 315 uyarınca denetçi tarafından belirlenen ve 
değerlendirilen “önemli yanlışlık” risklerine karşı yapılacak işlerin tasarlanması ve uygulanmasına yönelik 
denetçinin sorumlulukları düzenlenmektedir. 

•	 BDS 402 - Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate 
Alınacak Hususlar 

BDS 402’de, hizmet alan işletmenin bir veya daha fazla hizmet kuruluşu kullanması durumunda, 
hizmet alan işletme denetçisinin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etme sorumluluğu düzenlenmektedir. 
Bu BDS’de, “önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlayacak şekilde, denetimle 
ilgili iç kontrol dâhil olmak üzere hizmet alan işletmenin tanınmasında ve bu risklere karşılık vermek üzere 
müteakip denetim prosedürlerinin tasarlanması ve uygulanmasında hizmet alan işletme denetçisinin BDS 315 
ve BDS 330’u nasıl uygulayacağı düzenlenmektedir.

•	 BDS 450 - Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların 
Değerlendirilmesi 

BDS 450’de, denetçinin belirlenen yanlışlıkların denetim üzerindeki ve -varsa- düzeltilmemiş 
yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki etkisini değerlendirme sorumluluğu düzenlenmektedir.

•	 BDS 500 - Bağımsız Denetim Kanıtları 

BDS 500’de, finansal tabloların denetiminde denetim kanıtlarını nelerin oluşturduğu açıklanmakta ve 
denetçinin, görüşüne dayanak oluşturan makul sonuçlara ulaşabilmesi amacıyla yeterli ve uygun denetim 
kanıtı elde etmek için denetim prosedürlerini tasarlama ve uygulama sorumluluğu düzenlenmektedir.

•	 BDS 505 - Dış Teyitler 

BDS 505’te, denetçinin BDS 330 ve BDS 500 hükümlerine uygun olarak denetim kanıtı elde etmek 
üzere dış teyit prosedürlerini kullanması düzenlenmektedir. Bu BDS’de, BDS 501 kapsamında ele alınan hukuki 
dava ve iddialarla ilgili yapılan sorgulamalar ele alınmamaktadır.

 3. Bölüm Kurumun Yıllık Faaliyetleri
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3.3.3. Gözetim ve Denetim Daire Başkanlıkları

ABD’de Enron, Worldcom, AB’de ise Parmalat, Ahold gibi bağımsız denetçilerin de suçlandığı finansal 
skandallar, bağımsız denetimle ilgili kuralların değişmesine ve sıkı önlemler alınmasına yol açmıştır. Finansal 
raporlama sürecinde finansal bilginin güvenilirliğinin sağlanmasında bağımsız denetçinin özel bir konumu ve 
sorumluğu bulunmaktadır. Zira bağımsız denetim, kamu hizmeti niteliğine sahip bir meslek olup müşterinin 
çıkarlarını değil, toplumda finansal raporları kullanıcılarının çıkarlarını ön planda tutmaktadır. Dolayısıyla 
finansal tablo kullanıcıları, bağımsız denetim raporlarına güvenmedikleri sürece, uygulamada denetim 
hizmetinin değeri azalır ve buna bağlı olarak da denetime duyulan ihtiyaç ve talep de düşmesi ihtimal 
dâhilindedir. Son yıllarda ABD ve Avrupa’da karşılaşılan büyük şirket iflaslarında, yönetimin başarısızlığı yanın 
da finansal raporlamadaki başarısızlıkların yani güvenilir olmayan finansal raporlama ve açıklamaların yanı 
sıra bunları tespit edemeyen denetim kuruluşlarının da etkisi büyüktür.  Dolayısıyla finansal skandallar, 
finansal tabloları hazırlanması ve denetlemesi sürecinde yer alanların güvenilirliklerine önemli ölçüde zarar 
vermiştir. Sermaye piyasalarının sadece bağımsız denetime değil, genelde finansal raporlamaya olan güven 
kaybı sadece ABD de değil, çeşitli ölçeklerde diğer ülkelerde de hissedilmiştir. Finansal skandallardan 
etkilenenlerin başında sermaye piyasası yatırımcıları gelmektedir. Dolayısıyla Türkiye dâhil birçok ülkede 
kanun koyucular ve düzenleyici kurumlar, bireysel yatırımcıyı korumak, finansal raporlama sürecinin 
güvenilirliğini tekrar sağlamak için çeşitli tedbirler almışlardır. Ülkemizde bu tedbirlere başlangıç olarak 
02.11.2011 tarihinde 660 sayılı KHK ile Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurularak 
faaliyete geçmiştir.

Bu çerçevede bağımsız denetim, bir işletmenin ekonomik faaliyetleri sonucunda hazırlanan finansal 
tablo ve diğer finansal bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğu ve doğruluğunun makul güvence 
sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtları ile bağımsız denetim standartlarında öngörülen 
gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden değerlendirilmesi 
ve sonuçlarının bir rapora bağlanmasıdır. 

Bu tanımda dikkat çekilmesi gereken üç önemli unsur vardır. Bunlardan birincisi bağımsız denetimin 
önceden belirlenmiş ölçütlere dayanmasıdır. Bu ölçütler bağımsız denetçinin elde ettiği finansal bilgileri 
değerlendireceği Kurumumuzca yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarıdır. İşletmeler ekonomik 
faaliyetlerini sürdürdükleri farklı çevrelere ya da yönetim amaçlarına göre finansal tablo ve diğer bilgilerini 
TMS lere göre hazırlamakla yükümlüdürler. 

 İkinci önemli unsur bağımsızlık ilkesidir. Yapılan denetimin değeri denetim raporunu kullanan kişilerin 
denetçinin bağımsızlığına olan güvenlerine bağlıdır. Birçok farklı mali tablo okuyucusunun bağımsız denetçi 
raporu istemesinin nedeni tarafsız ve güvenilir bir bakış açısına duydukları ihtiyaçtır. Denetçi gerek kanıt 
toplarken ve gerekse topladığı kanıtları değerlendirirken ön yargıdan uzak, tarafsız ve uzman bir kişi gibi 
hareket etmelidir. İş dünyasında, finansal tablo kullanıcıları işletme mali tablo ve bilgilerine göre değerlendirme 
yapmakta, karar almakta ve uygulama yapmaktadırlar. Bu nedenle işletmenin mali tablolarının, mali durumu 
ve faaliyet sonuçlarının gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde göstermesi gerekmektedir. Öte yandan, toplum 
ve iş dünyasında pay ve menfaat sahibi taraf sayısının artması, ekonomik faaliyetlerin karmaşıklaşması, 
verilerin çokluğu ve karmaşık işlemlerin varlığı güvenilir bilgi edinilmesini zorlaştırmaktadır. Küresel dünyada 
karar vericilerin istedikleri bilgiye ilk elden ulaşmaları imkânsıza yakındır. Bilgi başka kişilerden elde edildiğinde 
ise kasten ya da kasıtsız olarak yanlış beyan edilme olasılığı yükselir. Bilgi, talep edenle amacı çelişen bir kişi 
tarafından sağlanıyorsa tarafsızlığını yitirme riski doğar. Bilgi yanlış ya da eksik aktarılabilir. Ayrıca işletmeler 
ve işlemler genişleyip karmaşıklaştıkça kontrol edilmesi güçleşir. Pay ve menfaat sahiplerinin doğru ve 
güvenilir bilgiye ulaşımının güvencesi denetçinin bağımsızlığı ile sağlanır. 

Diğer bir önemli unsur da Türkiye Denetim Standartlarına uyumdur. Bu bağlamda, Kurumumuzca 
uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Denetim Standartları yayınlanmaktadır.  Küreselleşen iş ve sermaye 
piyasaları tüm dünyada ortak kullanılan ve tam benzerlik gösteren denetim standartlarını geliştirme 
konusunda güçlü bir eğilim içindedirler. 

660 sayılı KHK’nın 25. Maddesinde Kurumumuza verilen inceleme yetkileri kapsamında; Kamu 
Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 5. 
Maddesine göre gözetim ve denetim faaliyetlerinde görevli Gözetim ve Denetim Daire Başkanlığı I, II ve III 
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kurulmuştur. Bu dairelerin ilk çalışması bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin çalışma 
olmuştur. 

Bu çerçevede, bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı, 23 Ocak 2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve 1 Ocak 2013 tarihinden 
geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir 1.

Buna göre söz konusu kararlar çerçevesinde şirketlerin bağımsız denetim kapsamında olup olmadıkları 
aşağıdaki şekilde belirlenmektedir.

Bakanlar Kurulu kararında yer alan (I) ve (II) sayılı listelerdeki şirketler dışında, aşağıda belirtilen 3 
şarttan en az ikisini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

a) Aktif toplamının 150 milyon TL ve üstünde olması 
b) Yıllık net satış hasılatının 200 milyon TL ve üstünde olması
c) Çalışan sayısının 500 ve üstünde olması.

Bakanlar Kurulu kararına göre şirketlerin denetime tabi olması için yukarıda belirtilen üç ölçütten 
ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlaması gerekir. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan iki 
ölçütün aynı ölçütler olması şart değildir. II sayılı listedeki ölçütlerin söz konusu listede belirtilen sınırlamalar 
çerçevesinde aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde de bu usul uygulanır ve belirtilen alanlarda faaliyet gösteren 
şirketler aynı listede yer verilen ölçütler dikkate alınmak suretiyle denetime tabidir. (I) sayılı listede belirtilen 
alanlarda faaliyet gösteren şirketler ise herhangi bir ölçüt şartı aranmaksızın denetime tabidir. Denetim, 
şirketin konsolide finansal tablolarının yanında münferit finansal tablolarını da içerir. Bakanlar Kurulu kararı 
uyarınca denetime tabi olma şartlarını taşımayan bir şirket,  sadece ana ortaklığının,  bağlı ortaklığının veya 
iştirakinin Bakanlar Kurulu kararı kapsamında denetime tabi olması nedeniyle denetime tabi olmaz.  Bu 
durum, topluluk denetçisinin konsolide finansal tabloların denetimine ilişkin 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu ve TDS çerçevesindeki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Kurul kararında konuya açıklık getirilmek amacıyla aşağıdaki örneğe yer verilmiştir.

 Dönemleri

Bilanço aktif 
toplamı 150 

milyon TL veya 
üzeri midir?

Yıllık net satış 
hasılatı 200 

milyon TL veya 
üzeri midir?

Çalışan sayısı 
500 veya üzeri 

midir?

Kriterlerden en 
az ikisini 

sağlıyor mu?

Denetime      
tabi midir?

1/1-31/12 2011 Evet Hayır Hayır Sağlamıyor Referans yıl

1/1-31/12 2012 Evet Evet Hayır Sağlıyor Referans yıl

1/1-31/12 2013 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabi değildir

1/1-31/12 2014 Hayır Hayır Evet Sağlamıyor Tabidir

1/1-31/12 2014 Hayır Hayır Evet Sağlamıyor Tabidir

1/1-31/12 2014 Evet Hayır Evet Sağlıyor Tabi değildir

(I) Sayılı Liste Kapsamında Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler

1) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi 
şirketlerden;

1  14/04/2014 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 2014/5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu hadlerde değişikliğe gidilmiştir.

 3. Bölüm Kurumun Yıllık Faaliyetleri

* 31/12/2014 tarihinde sona eren hesap döneminde ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında 
kalınmadığı varsayılmıştır.
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a) Yatırım kuruluşları,
b) Kolektif yatırım kuruluşları,
c) Portföy yönetim şirketleri,
ç) İpotek finansmanı kuruluşları,
d) Varlık kiralama şirketleri,
e) Merkezî takas kuruluşları,
f) Merkezî saklama kuruluşları,
g) Veri depolama kuruluşları,
ğ) Derecelendirme kuruluşları,
h) Değerleme kuruluşları,
ı) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim 

şirketler.

2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;

a) Bankalar,
b) Derecelendirme kuruluşları,
c) Finansal holding şirketleri, 
ç) Finansal kiralama şirketleri,
d) Faktoring şirketleri,
e) Finansman şirketleri,
f) Varlık yönetim şirketleri,
g) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanun’da tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip 

olan şirketler.

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) İstanbul Altın Borsasında üye olarak faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli 
madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.

5) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri uyarınca 
anonim şirket hâlinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri ile 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi 
Mağazalar Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket şeklinde kurulan şirketler.

6) Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı şirketler.

(II) Sayılı Liste Kapsamında Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler

1) Sermayesinin en az % 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, 
vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerden 
aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 125 ve üstü.

2) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini 
sağlayanlar:

a) Aktif toplamı 50 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 75 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 175 ve üstü.

3) Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı merkezî şirketleri hariç olmak 
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üzere, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 . 
Maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketlerden aşağıdaki üç 
ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 250 ve üstü.

4) Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu ve Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika 
veya yetki belgesi sahibi şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 250 ve üstü.

5) 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:

a) Aktif toplamı 15 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 50 ve üstü.

6) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana 
sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dâhil) iştirak ve 
şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar 
Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan 
şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

a) Aktif toplamı 150 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 200 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 500 ve üstü.

7) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren 
kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50’si belediyelere ait olan şirketlerden 
aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası.
b) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon ve üstü Türk Lirası.
c) Çalışan sayısı 125 ve üstü.

Bu itibarla, yaklaşık 2500 şirket bağımsız denetim kapsamına alınarak münferit ve konsolide finansal 
tablolarında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamakla yükümlüdürler. Bağımsız denetim kapsamına 
alınan şirketlerin ekonomik büyüklüğü ise aktif toplamları dikkate alındığında KOBİ’den büyük şirket aktif 
toplamlarının % 88 ini, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin aktif toplamlarının ise % 68 ini oluşturmaktadır. 

Gözetim ve Denetim Daire Başkanlıkları, bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının 
faaliyetleri ile denetim çalışmalarının mevzuata uygunluğunun gözetimini ve kalite güvence sistemi 
incelemeleri dâhil denetimini yapmak veya yaptırmakla görevlidir. Kurumumuzca yapılan gözetim ve denetim 
faaliyetleri, 660 sayılı KHK’nın Kuruma verdiği yetkilerin meslek personeli tarafından kullanılması suretiyle 
bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde gerçekleştirilen denetim ve gözetim 
faaliyetlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu faaliyetler bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşlarınca 
gerçekleştirilmiş denetim çalışmalarının Kurum standart ve düzenlemeleri çerçevesinde gözden geçirilmesini, 
bunların faaliyetlerinin Kurum düzenlemelerine uygunluğunun denetimini, bağımsız denetçiler ile bağımsız 
denetim kuruluşlarınca harcanan kaynakların nitelik ve niceliği ile alınan denetim ücretine yönelik 
değerlendirme ve bağımsız denetim kuruluşunun iç kontrol sisteminin değerlendirilmesini kapsamaktadır. 

 3. Bölüm Kurumun Yıllık Faaliyetleri
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Ayrıca bağımsız denetim kuruluşlarınca veya bağımsız denetçilerce; yönetim kurulu faaliyet raporu, iç kontrol 
sistemi ile riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi tarafından hazırlanan raporlara ilişkin olarak 
düzenlenen raporların incelenmesi de bu kapsamda değerlendirilir. 

Bu anlamda denetim kapsamına sicile kayıtlı 97 adet bağımsız denetim kuruluşu ile 2013 yılı içerisinde 
yetkilendirilmiş yaklaşık 5000 bağımsız denetçiden, fiili olarak bağımsız denetim faaliyetinde bulunanlar 
girmiştir. İnceleme ve denetimler, ihbar ve şikâyetler ya da diğer kurum ve kuruluşların bildirimleri sonucunda, 
yaptıkları denetim çalışmaları ve faaliyetleriyle, 660 sayılı KHK’ya, 6102 sayılı Kanunda yer alan denetime 
ilişkin hükümlere ve kurum düzenlemelerine aykırı hareket ettikleri tespit edilenlere, tespit edilen aykırılıkların 
mahiyetine bağlı olarak kurul kararıyla; uyarı, idari para cezası, faaliyet izninin askıya alınması ve faaliyet 
izninin iptali gibi idari yaptırımlar uygulanabilecektir.

 

2013 yılında;

•	 Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 29. Maddesine uygunluğu açısından bağımsız denetim 
kuruluşları ve bağımsız denetçilerin müşterileriyle yaptıkları sözleşmelerin inceleme çalışmaları, 

•	 660 sayılı KHK’nın 25. Maddesi üçüncü fıkrası uyarınca “2014 yılı İnceleme Planı” hazırlık 
çalışmaları, 

•	 660 sayılı KHK’nın 25. Maddesi ikinci fıkrası ve Bağımsız Denetim Yönetmeliği 38. Maddesi 
uyarınca incelemelere ilişkin usul ve esaslara yönelik çalışmalar, 

•	 Kalite Kontrol Standardı 1 kapsamında hazırlanan Bağımsız Denetim Kalite Güvence Sistemi 
İnceleme Raporu ve kontrol listeleri çalışmaları, 

•	 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 33. Maddesi, 6362 sayılı SPK Kanunun 62. Maddesi, 660 sayılı 
KHK’nın Geçici 1. Maddesi dördüncü fıkrası uyarınca SPK, BDDK ve EPDK tarafından yapılan 
denetimlerin takipleri, 

•	 KAYİK denetimi yapan Bağımsız Denetim kuruluşlarının hazırlayacağı şeffaflık raporlarına ilişkin 
çalışmalar, 

•	 Diğer ülkelerde faaliyet gösteren kamu gözetim kuruluşları ile iş birliği yapılmasına yönelik 
çalışmalar yapılmış, 

•	 Bağımsız denetçiler ile müşterileri arasında ortaya çıkan olaylara ilişkin olarak talep edilen 
görüşler hazırlanmıştır.
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3.3.4. Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

 Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığınca 2013 takvim yılı içerisinde bağımsız denetim kuruluşlarının 
ve bağımsız denetçilerin yetkilendirilmelerine, sicil kayıtlarının tutulmasına, yükümlülüklerine, sorumluluklarına, 
bunların Kurum tarafından incelenmesine, denetlenmesine ve bunlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlara 
ilişkin usul ve esasların tespitine yönelik gerekli çalışmalar özenle ve titizlikle yürütülmüştür.

 Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığının 2013 yılı faaliyetleri aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:

 ◢ Mevzuat Çalışmaları

Bağımsız Denetim Resmî Sicil Tebliği:

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 
49. Maddesine dayanılarak yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilere ilişkin 
Bağımsız Denetim Resmî Sicil kayıtlarının elektronik ortamda tam, doğru ve güvenilir bir şekilde tutulması 
amacıyla 25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de Bağımsız Denetim Resmî Sicil Tebliği 
yayımlanmıştır.

25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Resmî Sicil 
Tebliğine dayanılarak Bağımsız Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşlarına yönelik Bağımsız Denetim 
Resmî Sicil çalışmaları 2013 yılı içerisinde başlamış olup hâlen devam etmektedir.

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği: 

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 16. 
ve 49. Maddelerine dayanılarak bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları tespit etmek amacıyla 25 
Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği yayımlanmıştır.

Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği: 

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 49. 
Maddesine dayanılarak bağımsız denetçi olmak isteyen denetçi yardımcılarına verilecek uygulamalı mesleki 
eğitime, refakatinde eğitim alınabilecek denetçilere ve, eğitim alanlara dair usul ve esasları düzenlemek 
amacıyla 25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazetede Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim 
Tebliği yayımlanmıştır.

Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği:

 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 
49. Maddesine dayanılarak bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin yetkilendirme şartları, 
müracaat usulü ve işlemleri ile yetki belgeleri ve yetkinin kullanımına ilişkin usul ve esaslarını tespit etmek 
amacıyla 25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği 
yayımlanmıştır. 

 ◢ Yetkilendirme Faaliyetleri

Geçiş Dönemi Eğitimleri: 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde meslek 
mensuplarının (söz konusu madde kapsamına giren Yeminli Mali Müşavirler ile Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler) yetkilendirilmesi amacıyla Geçiş Dönemi eğitimleri kapsamında 25 üniversite ile protokol yapılarak 
yetki verilmiştir.

 3. Bölüm Kurumun Yıllık Faaliyetleri
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Bu kapsamda yetki verilen üniversiteler :

Eğitim Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS) Çalışmaları:

 Eğitim Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS), Kurumumuz tarafından oluşturulacak olan resmî sicil ve 
yetkilendirme işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli 
bir şekilde depolandığı veri tabanını da içeren bir bilgi işlem sistemini ifade eder.

Temel amacı bağımsız denetim kuruluşu ve bağımsız denetçilerin yetkilendirme başvurularının, resmî 
sicile tescil taleplerinin, tescil ve ilanı gereken yeni durum bildirimlerinin elektronik ortamda alınması, resmî 
sicil işlemlerinde esas alınacak verilerin dijital ortamda temini, muhafazası olan EYBİS, esas olarak Bağımsız 
Denetçi Paneli ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Paneli olmak üzere iki ana yapıdan oluşmaktadır.

Bu iki ana yapının Kurumumuzca tutulan resmî sicil bilgilerinin ana kaynağı olan Bağımsız Denetçi 
Paneli, kapsamlı test çalışmaları sonucunda nihai olarak 25/06/2013 tarihinde, bağımsız denetçi olarak 
yetkilendirilmek üzere Kurumumuza başvuruda bulunacak meslek mensuplarının kullanımına açılarak fiilen 
kullanıma geçirilmiştir.

Başvuruların tamamen elektronik ortamda olduğu, başvurular ve diğer tüm taleplere geri dönüşün 
SMS yoluyla yapıldığı EYBİS Bağımsız Denetçi Paneli, Kurumumuzca hızlı ve güvenli bir hizmet sunumu 
sağlamakta, bu konuda yaşanması muhtemel kaynak ve zaman israfını minimize etmektedir.

Daire Başkanlığımızda görevli meslek personeli tarafından herhangi bir hataya rastlanmadığı sürece 
hiçbir şekilde hiçbir veriye müdahale edilmeyen, devamlı olarak test edilen ve meslek mensuplarınca gelen 
talepler doğrultusunda güncellenen EYBİS Bağımsız Denetçi Paneli, bugün, bağımsız denetçi olarak 
yetkilendirilen meslek mensupları hakkında birçok konuda rapor alınabilen, Bağımsız Denetçi Belgesinde, 
Denetçi Kimlik Kartında ve Kurumumuz resmî internet sitesinde ilan edilen Bağımsız Denetçi Listelerinde 
kullanılan bilgilerin alındığı, tamamen dinamik çalışan bir yapı hâline gelmiştir.
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EYBİS’in iki ana yapısından diğeri olan EYBİS Bağımsız Denetim Kuruluşu Panelinin ise test çalışmaları 
devam etmekte olup söz konusu panelin ilerleyen aylarda kullanıma açılması planlanmaktadır.

Bağımsız Denetim Resmî Sicil Paneli Çalışmaları: 

25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Resmî Sicil 
Tebliği hükümleri uyarınca Kurulumuz tarafından yetkilendirilen tüm bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim 
kuruluşlarının her türlü sicil kayıtları ile bu kayıtlarda meydana gelebilecek her türlü değişikliğin izleneceği, 
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 25. Maddesi uyarınca bağımsız denetçilerin tabi tutulacağı sürekli eğitim 
sürecinin kontrol edileceği, bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşları üzerinde yapılacak olan her 
türlü gözetim ve denetim faaliyetlerinin takip edileceği ve bu doğrultuda elde edilecek verilerden 
Kurumumuzca uygun görülenlerin kamuya ilan edileceği bir yapı olması hedeflenen Bağımsız Denetim Resmî 
Sicil Paneli çalışmalarına başlanmış olup söz konusu Panelin 2014 yılı içerisinde hizmete açılması 
planlanmaktadır.

Yetkilendirilen Bağımsız Denetçilere Ait Bilgiler 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14. Maddesi kapsamında yetkilendirilmek amacıyla 2013 yılında 
7191 meslek mensubu başvuru da bulunmuş, bu başvurular neticesinde yönetmeliğin anılan maddesindeki 
şartları sağlayan 5499 adet meslek mensubu yetkilendirilmiştir. Yetkilendirilen meslek mensuplarından 
5049’u Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14. Maddesine istinaden bağımsız denetçi olarak tescil ve ilan 
talebinde bulunmuş ve bağımsız denetçi olarak sicile kaydedilmiştir. Bu kapsamda yetkilendirilen meslek 
mensuplarına ilişkin ayrıştırma aşağıda grafik olarak gösterilmiştir.

Kurulumuzca 2013 takvim yılında gerekli harç ve ücretleri ödeyerek yetkilendirilen 5049 adet meslek 
mensubuna Bağımsız Denetim Resmî Sicili’ne tescilin bir vesikası olarak Bağımsız Denetçi Belgeleri teslim 
edilmiştir.

 3. Bölüm Kurumun Yıllık Faaliyetleri
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Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ait Bilgiler

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 2. Maddesi kapsamında 1/1/2014 tarihinden önce başlayan 
hesap dönemleri için aşağıdaki tabloda bilgileri gösterilen 92 adet bağımsız denetim kuruluşuna 31/12/2013 
tarihine kadar intibak işlemlerini tamamlamaları amacıyla geçici süreyle yetki verilmiştir.

Sıra 
No Kuruluşun Unvanı 1 2 3 4

1 A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

2 Aac Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.    

3 Ac İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci  
Mali Müşavirlik A.Ş..  

4 Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.    

5 Ak Denetim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş      

6 Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.    

7 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş

8 Akt Bağımsız Denetim A.Ş.    

9 Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  

10 Aktif Global Uluslararası Bağımsız Revizyon ve Denetim A.Ş.  

11 Anadolu Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  

12 Analiz Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş.      

13 Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

14 Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.    

15 Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci  
Mali Müşavirlik A.Ş.    

16 Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

17 As Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  

18 Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci  
Mali Müşavirlik A.Ş.  

19 Avrasya Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  

20 Ayk Bağımsız Dış Denetim ve Danışmanlık A.Ş.    

21 Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.  

22 Ban-Den Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.    

23 Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik A.Ş.

24 Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.      

25 Baylan Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

26 Bd Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.    

27 Bdd Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.    

* 1 Sermaye Piyasası,        2 Bankacılık (Finansal Denetim),           3 Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri,          4 Enerji Piyasası
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Sıra 
No Kuruluşun Unvanı 1 2 3 4

28 Bilgi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  

29 Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş    

30 Birleşik Uzmanlar Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.  

31 Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.    

32 Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci  
Mali Müşavirlik A.Ş.  

33 Cevaplar&Çözümler Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.    

34 Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  

35 Cpa Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.      

36 Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.    

37 Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

38 Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

39 Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.

40 Detay Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.  

41 Dmf Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve  
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.    

42 Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

43 Drt Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.    

44 Dt Bağımsız Denetim A.Ş.    

45 Ege Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.    

46 Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

47 Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.  

48 Erciyes Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.    

49 Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.    

50 Erişen Bağımsız Denetim Mali Müşavirlik A.Ş.    

51 Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.    

52 Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.    

53 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

54 Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.

55 Hlb Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

56 Ihy Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

57 Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

58 İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

59 İtimat Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.    

60 Kapitalkarden Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

61 Karma Bağımsız Denetim A.Ş.    

 3. Bölüm Kurumun Yıllık Faaliyetleri

* 1 Sermaye Piyasası,        2 Bankacılık (Finansal Denetim),           3 Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri,          4 Enerji Piyasası
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Sıra 
No Kuruluşun Unvanı 1 2 3 4

62 Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  

63 Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.    

64 Legal Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.    

65 Mbk Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  

66 Med Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.  

67 Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

68 Mgı Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

69 Mod Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

70 Olgu Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  

71 Oluşum Bağımsız Dış Denetim ve Danışmanlık A.Ş.    

72 Önder Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.    

73 Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.    

74 Randıman Denetim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.    

75 Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  

76 Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.    

77 Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

78 Report Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.      

79 Sam-Den Samson Bağımsız Denetim A.Ş.    

80 Ser&Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  

81 Sun Bağımsız Dış Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.    

82 Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.      

83 Trend Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.    

84 Türkerler Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

85 Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.    

86 Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  

87 Uzman Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

88 Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.  

89 Yıldızlar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.    

90 Yky Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  

91 Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.    

92 Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.      

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 2. Maddesi kapsamında geçici olarak yetki verilen 92 adet 
bağımsız denetim kuruluşundan, intibak işlemlerini tamamlamak amacıyla 2013 takvim yılında Kurumumuza 
89’u başvuruda bulunmuş, 25’inin intibak işlemleri tamamlanarak sicile kaydedilmiş ve Bağımsız Denetim 
Kuruluşu Belgeleri teslim edilmiştir. 

* 1 Sermaye Piyasası,        2 Bankacılık (Finansal Denetim),           3 Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri,          4 Enerji Piyasası
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Ayrıca Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14. Maddesi kapsamında yetkilendirilmek amacıyla 2013 
yılında 20 bağımsız denetim kuruluşu ilk defa başvuruda bulunmuş, bu başvurular neticesinde yönetmeliğin 
anılan maddesindeki şartları sağlayan 5 bağımsız denetim kuruluşu yetkilendirilerek sicile kaydedilmiş ve 
Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi bastırılarak teslim edilmiştir. İlk defa yetkilendirilen 5 bağımsız denetim 
kuruluşuna ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

          Tablo 8

Ticaret Unvanı Sicil No Yetkili Olduğu Alanlar

Adalya Uluslar Arası Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. BDK/2013/011 KAYİK’lerin bağımsız denetimi dâhil

ADM Bağımsız Denetim A.Ş. BDK/2013/014 KAYİK’lerin bağımsız denetiminde 
sigortacılık ve özel emeklilik hariç

Denge Ankara Bağımsız Denetim Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. BDK/2013/012 KAYİK’lerin bağımsız denetiminde 

sigortacılık ve özel emeklilik hariç

Denge İzmir Bağımsız Denetim Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. BDK/2013/044 KAYİK’lerin bağımsız denetiminde 

sigortacılık ve özel emeklilik hariç

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. BDK/2013/028 KAYİK’lerin bağımsız denetiminde 
sigortacılık ve özel emeklilik hariç

2013 takvim yılında yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının iller itibariyle dağılımı

Kurumumuzca 2013 takvim yılında Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 2. Maddesi kapsamında 
geçici olarak yetki verilen ve ilk defa yetkilendirilen toplam 97 şirket olup söz konusu şirketlerin illere göre 
dağılımı aşağıdaki haritaya aktarılmıştır.

Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere, 2013 takvim yılında yetki verilen şirketlerin %94,85’i 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara, İzmir) toplanmıştır. 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yetki verilen 
meslek mensuplarına ait bilgiler

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin “Denetçiliğe ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı Geçici 1. Maddesinin 
altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde 68 Yeminli Mali Müşavir, 10 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir başvuruda 
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bulunmuş, başvuruda bulunan 62 Yeminli Mali Müşavir’e ve 4 Serbest Muhasebeci Mali Müşavire;

- Denetimin, 3568 sayılı Kanun uyarınca 2012 hesap dönemine ilişkin olarak sözleşme imzalamış 
oldukları mükellefleriyle sınırlı olması,

- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Kanun ile söz konusu Yönetmeliğin 26. Maddesinde yer verilen 
kısıtlamalara uyulması, 

- Başvuru sahiplerinin Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinin altıncı fıkrası kapsamına girip girmediğinin 
tespiti ve bağımsız denetim için izin istenen müşteri şirketleri ile 2012 hesap dönemine ilişkin 3568 sayılı 
Kanun uyarınca sözleşme imzalanmış mükellefler olup olmadığının teyit edilmesi,

- Yönetmeliğin, Geçici 1. Maddesinin fıkrasında saklı tutulan 26. Maddesi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla 
denetime tabi şirketlerin büyüklüğü dikkate alınarak denetimler için aktif olarak çalışacak en az 3 meslek 
mensubundan oluşan ekipler kurulmuş olması,

- Ekiplerde yer alacak meslek mensuplarının en az ikisinin; Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinin 1, 3 ve 
4 üncü fıkraları çerçevesinde, 16. Maddede öngörülen denetçilik sınavının Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları ve Türkiye Denetim Standartları konularından başarılı sayılan meslek mensuplarından olması 
veya denetim için kurum tarafından verilen izin tarihinden itibaren üç ay içinde, her hâlükarda hesap dönemi 
sona ermeden Geçici 1. Maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılacak eğitimlere katılacaklarının, söz 
konusu eğitimleri başarıyla tamamlayamamaları durumunda ise bunların yerine veya bunlara ek olarak 
yukarıda belirtilen şartları taşıyan başka meslek mensuplarının ekiplere dâhil edileceğinin taahhüt edilmiş 
olması,

- 2012 hesap dönemine ilişkin 3568 sayılı Kanun uyarınca sözleşme imzalamış oldukları mükelleflerinin 
2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 
kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketlerden olması (KAYİK denetimleri hariç),

- Mükellefler tarafından, 2012 hesap döneminde 3568 sayılı Kanun uyarınca sözleşme imzaladıkları 
söz konusu meslek mensubunun Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, 1.1.2014 tarihinden önce 
biten hesap dönemleri için denetçi olarak seçilmek istenmesi,

- 6102 sayılı Kanunun “Denetçi Olabilecekler” başlıklı 400 üncü maddesinde belirtilen kısıtlamalara 
uyulması şartları dâhilinde 1/1/2014 tarihinden önce biten hesap dönemleri için bağımsız denetim faaliyet izni 
verilmiştir.
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3.3.5. Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı

Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı, 2013 yılı içerisinde Kurumumuz hizmetlerinin sürekliliğini 
ve kalitesini arttırmak amacıyla yazılım, sistem, network, veri tabanı alanlarında çalışmalar yapmış ve diğer 
hizmet birimlerinden gelen talepleri karşılamıştır. 

Aynı zamanda bilgi sistemleri denetimi hususunda uluslararası standartlara uyumlu denetim 
standardını oluşturup mevzuata kazandırmak için gerekli hazırlık çalışmalarına başlamıştır.

 ◢ Yazılım Faaliyetleri

•	 Bağımsız Denetçilik için yetkilendirme başvurularının alınmasını sağlayan Eğitim Yetkilendirme 
Bilgi Sistemi (EYBİS) tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. 

•	 Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Kurumumuza iletmesi gereken evrakları yüklemelerine olanak 
sağlayan Sözleşme Bilgi Giriş Portalı (SBG) tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. 

•	 Bağımsız Denetim Kuruluşları için yetkilendirme başvurularının alınmasını sağlayacak olan 
Bağımsız Denetim Kuruluşları Bilgi Kayıt Sistemi (DENKUR) yazılım analiz çalışmaları bitirilerek 
yazılım geliştirme süreçlerine başlanmıştır. 

•	 Bağımsız Denetçilik Resmî Sicil Portalı (RESİCİL) yazılım analiz çalışmaları bitirilerek yazılım 
geliştirme süreçlerine başlanmıştır. 

•	 Geçiş Dönemi Eğitim Faaliyetleri Programı (GDEP) tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. 

•	 TÜRKSAT A.Ş. ile yapılan protokol kapsamında Kurumumuz hizmetlerinden “Bağımsız Denetçi 
Sorgulama”  hizmetinin  e-Devlet kapısı  (turkiye.gov.tr)  üzerinden  kullanıcılara  açılması için 
çalışmalar yapılmıştır. 

•	 Kurumumuz web portalı tasarımı güncellenerek güncel hâli faaliyete geçirilmiştir. 

•	 Kurumumuzda kullanılması planlanan intranet yazılımının hazırlanması için gerekli analiz 
çalışmaları başlatılmıştır. 

•	 Kurumumuzda kullanılan turnike yazılımı eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 

•	 TS 13298 Bilgi ve Dokümantasyon - Elektronik Belge Yönetimi Standardına, 16.07.2008 tarihli 
26938 sayılı 2008-16 sayılı Elektronik Belge Standartları konulu Başbakanlık Genelgesine, 
15.01.2004 tarih ve 5070 sayılı Elektronik / Mobil imza kanuna uygun olarak Kurumun iş 
süreçleri çerçevesinde kullanılmak üzere Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sisteminin tesis 
edilmesi amacıyla gerekli teknik şartname hazırlanmış ve ihale süreci başlatılmıştır.

•	 İnsan Kaynakları yazılımı için analiz çalışmaları başlatılmıştır. 

 ◢ Ağ ve Sistem Yönetim Faaliyetleri

•	 Kişisel bilgisayarların virüs ve  saldırılardan  korunabilmesi amacıyla 250 kullanıcılı  antivirüs  & 
antispam yazılımı alınmıştır.  

•	 Birim hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve bilgi  kayıplarını  en aza  indirmek için  “Felaket 
Kurtarma Merkezî” oluşturmak amacıyla çalışmalara başlanmıştır. 

•	 Sistem yedekleme merkezinin ve cluster mimarisinin oluşturulması amacıyla çalışmalara 
başlanmıştır. 
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•	 Bilgi güvenliğini oluşturulan dokümanlar ve e-postalarda sağlamaya yönelik yazılımların alımı 
tamamlanmıştır. 

 ◢ Birimlere Yönelik Faaliyetler

•	 Kurumumuz  personelinin  e-posta  adresi   taleplerini  karşılamaya, yeni   e-posta   adresi açmaya, kota 
düzenlemeleri ve güncelleme isteklerini gerçekleştirmeye  yönelik hizmetler gerçekleştirilmiştir. 

•	 Birimlerden gelen duyurular ve içerikler Kurumumuz web sitesinde yayınlanmıştır. 

•	 Kurumumuz birimleri tarafından talep edilen bilgisayar vb. donanımların teknik şartnameleri 
hazırlanmıştır. 

•	 Kurumumuz birimleri tarafından, bilişim teknolojileri alanında yaşanan teknik sorunlara 
çözümler üretilmiştir. 

 ◢ Bilgi Sistemleri Denetimi Faaliyetleri

•	 Bilgi sistemleri denetiminde kullanılacak olan standartların belirlenmesi amacıyla Bilgi 
Sistemleri Denetim Standartları Çalışma ve Danışma Komisyonu kurulmuştur. Kurulan Komisyon 
dâhilinde uluslararası standart ve çerçevelerin analizi çalışmalarına devam edilmektedir. Bu 
kapsamda, Bilgi Sistemleri Denetimine ilişkin Kurumumuz mevzuatı, uluslararası standartlar 
ve ulusal uygulamalar incelenmiştir. Bilgi Sistemleri Denetiminin ülkemizde nasıl uygulanması 
gerektiğine dair değerlendirmeler ve bu yönde izlenecek yönteme ilişkin çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

 ◢ Diğer Faaliyetler

•	 Resmî Gazete’de yayımlanan Siber Olaylara Müdahele Ekipleri’nin (SOME) Kuruluş, Görev 
ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de geçen Sektörel SOME kurmak 
yükümlülüğünde olan kurumlardan biri olmamız sebebiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
eşgüdümünde gerekli çalışmalara katılım sağlanmıştır. 
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3.3.6. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

 ◢ Sınav İşlemleri 

Kurumun meslek personeli, 660 sayılı KHK’nın 16. Maddesi ve Meslek Personeli Yönetmeliğinin 6. 
Maddesi uyarınca açılan giriş sınavı sonucuna göre açıktan atama yapılmak süratiyle istihdam edilmektedir.

2013 yılı içerisinde uzman yardımcısı olarak toplam 25 personel göreve başlamıştır.

 ◢ Diğer Kurumlardan Nakil 

657 sayılı Kanunun 74. Maddesi ile 660 sayılı KHK gereğince kuruma diğer kurumlardan naklen 
atanan personelin bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

   

 ◢ Eğitim İşlemleri 

Kurumumuz eğitim programlarının ilk aşaması, yeni işe başlayan personelin iş hayatına uyumunun 
kolaylaştırılması, Kurum kültürünün ve amaçlarının tanıtılması, güven ve aidiyet duygusu yaratılması, iş 
ortamına alışması ve çevresine uyum sağlaması amacıyla uygulanan oryantasyon programlarıdır.

Aday memurların asli memurluğa atanabilmeleri için devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili 
asgari bilgileri içeren temel eğitim programları; yeni atanan meslek personelinin görevlerine ilişkin yeterli 
bilgi ve beceriyi kazanabilmeleri amacıyla gerekli görülen konularda planlanan hazırlayıcı eğitim programları 
ile bu programlarda teorik olarak edinilen kurumsal bilgilerin uygulamaya konulması ve işleyişin öğretilmesi 
amacını taşıyan refakat çalışmaları, personelin meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerini 
sağlamaya yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programlarıdır.

Kurumumuzda, personelin bilgi, beceri, davranış ve mevzuat konularında yetiştirilmesi amacıyla 
ihtiyaç duyulan alanlarda planlanan hizmet içi eğitim programlarının yanı sıra moral ve motivasyonlarının 
artırılması, beşeri ve toplumsal ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi ile görev ve sorumluluklarına yönelik teşebbüs 
güçlerinin artırılması amacını taşıyan kişisel gelişim eğitimleri de düzenlenmektedir. 

Bu eğitimler, konularında uzman Kurumumuz üst yöneticileri, Kurum dışından ve özellikle 
üniversitelerden eğitimciler ya da danışmanlık şirketi eğitimcileri tarafından verilebilmektedir.

 ◢ Hizmet İçi Eğitim 

Personelin mesleki bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesi iş veriminin ve kalitesinin artırılması, 
yenilikçi, eleştirel ve çözüm odaklı çalışan insan kaynağı oluşturulması amaçlı olarak  2013 yılı içerisinde 
düzenlenen hizmet içi eğitimlere toplam 72 personel katılmıştır.

İlk bölümü 2012 yılının Aralık ayında tamamlanan ve naklen uzman alımı sınavı ya da daha önce 
TMSK Uzman ve Uzman Yardımcısı iken yapılan sınav sonucunda Kurum Uzman ve Uzman Yardımcısı 
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kadrolarına atanan uzman ve uzman yardımcıları için düzenlenen hizmet içi eğitim programının ikinci 
bölümü, 21/01/2013–04/02/2013 tarihleri arasında Kurumumuz üst yöneticileri tarafından,

- Ticaret Kanunu

- Bankacılık Mevzuatı

- Borçlar Kanunu

- Vergi Hukuku

- İdare Hukuku

konularında verilen eğitimlerle tamamlanmıştır.

24/02/2013 tarihinde yazılı, 18-19-20/03/2013 tarihlerinde sözlü bölümü gerçekleştirilen giriş 
sınavında başarılı olan ve atamaları yapılan uzman yardımcılarına,  katılım ve destekte bulunan başka 
kurumların üst yöneticileri ile üniversite öğretim üyeleri tarafından verilen hazırlayıcı eğitim programları 
düzenlenmiştir. Bu eğitimler:

01/07/2013-05/07/2013 tarihleri arasında;

- Bilgisayar

- Protokol Kuralları

- Etik Eğitimi

22/07/2013-07/08/2013 tarihleri arasında;

- Genel Muhasebe

- Maliyet/Yönetim Muhasebesi

- Finansal Tablolar Analizi

- Finansal Yönetim

- Türkiye Muhasebe, Finansal Raporlama Standartları

- Ticaret Kanunu 

konularında gerçekleştirilmiştir.

Üst yönetimin katılımlarıyla tüm personele yönelik planlanan ve, 

- Yoğun İş Ortamında Stresten Arınma, Motivasyon
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- Etkili İletişim ve Beden Dili

- Etkin Yönetim ve Liderlik

konularını kapsamına alan kişisel gelişim odaklı hizmet içi eğitim semineri 23-27/09/2013 ve 
30/09/2013-04/10/2013 tarihleri arasında iki dönem hâlinde Afyon ilinde gerçekleştirilmiştir.

2013 yılı içerisinde ayrıca Kurum personelinin çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, 
konferans ve toplantılara iştiraki sağlanmıştır. 
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3.3.7. Hukuk Müşavirliği

 ◢ 2013 Yılında Takibi Sağlanan Davalar ve İcra Dosyaları

Hukuk Müşavirliğimizce, çoğunluğu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 6 maddesinin 
yürürlükten kalkan hükmüne ilişkin talepler üzerine yürütülmesinin durdurulması ve/veya iptali ile diğer 
nedenlerle açılmış olan 155 dava ve 3 adet icra dosyası takip edilerek gerekli savunmalar yapılmış ve 
duruşmalara katılım sağlanmıştır. Aşağıda yer alan tabloda, dava ve icra takibi sayıları gösterilmiştir.

           Tablo 9

Dosya Durumu

İdari Davalar

Adli Davalar İcra  Takibiİdare Mahkemesi Danıştay İlk Derece 
Mahkemesi

İncelenmeksizin Red 12 - - -

Lehe Kesinleşen 77 5 - -

Aleyhe Kesinleşen - - - 1

Kısmi Lehe Kesinleşen - - 2 -

2014 Yılına Devir 42 13 4 2

TOPLAM 131 18 6 3

 ◢ İdare Mahkemelerinde Görülen Davalar

01/01/2013-31/12/2013 tarihleri arasında, Kurumumuz aleyhine açılmış olan ve İdare Mahkemelerinde 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 6 maddesinin yürürlükten kalkan hükmüne ilişkin talepler üzerine 
görülen 131 davadan; 77’si esastan, 12’si ise incelenmeksizin reddolunmak suretiyle Kurumumuz lehine 
sonuçlanmıştır. 42 adet dava ise İdare Mahkemeleri nezdinde görülmeye devam etmekte olup henüz 
sonuçlanmamıştır. 

 ◢ Danıştay İlk Derece Mahkemesinde Görülen Davalar

 01/01/2013-31/12/2013 tarihleri arasında, Kurumumuz aleyhine, Danıştay nezdinde 18 dava açılmış 
olup; bu davaların 5’i Kurumumuz lehine sonuçlanmıştır. 13 adet dava ise Danıştay nezdinde görülmeye 
devam etmekte olup henüz sonuçlanmamıştır. 

 ◢ Hukuk Davaları

01/01/2013-31/12/2013 tarihleri arasında, Kurumumuz aleyhine, Hukuk Mahkemeleri nezdinde 6 dava 
açılmış olup bu davaların 2’si kısmen kabul/kısmen red ile sonuçlanmıştır. 4 adet dava ise Hukuk Mahkemeleri 
nezdinde görülmeye devam etmekte olup henüz sonuçlanmamıştır. 

 ◢ Kurumumuz Aleyhine Başlatılan İcra Takibi 

01/01/2013-31/12/2013 tarihleri arasında, Kurumumuz aleyhine, 3 adet icra takibi başlatılmış olup bu 
takiplerden 1’i aleyhe sonuçlanmıştır. 2 adet takibe ilişkin süreç devam etmekte olup henüz sonuçlanmamıştır. 
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 ◢ Kurumumuz Tarafından Açılan Davalar

01/01/2013-31/12/2013 tarihleri arasında, Kurumumuz tarafından, Sermaye Piyasası Kurumu aleyhine 
1 dava açılmıştır. Dava Danıştay nezdinde görülmeye devam etmekte olup henüz sonuçlanmamıştır.

 ◢ Hukuk Müşavirliğince Verilen Mütalaalar

Danışma faaliyetleri kapsamında, başkan veya birim başkanlıklarınca, Hukuk Müşavirliğine intikal 
ettirilen Kurumumuzun mevzuat çalışmaları da dâhil  olmak üzere çeşitli konularda toplam 21 adet mütalaa 
verilmiştir. Bu görüşler istişari nitelikte olmakla birlikte, ilgili birimlerin iş ve işlemlerine esas teşkil etmektedir.

 ◢ 660 Sayılı KHK Değişiklik Çalışmaları

Bugüne kadar, 660 sayılı KHK’da 25/4/2012 tarihli ve 6300 sayılı Kanun, 2.7.2012 tarih ve 6352 sayılı 
Kanun,  25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanun ve 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunlar ile yapılan 
değişikliklerin yasalaşma sürecine katılım sağlanmıştır. 

 ◢ Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kurumumuz leh ve aleyhine açılan adli ve idari davaların takibinin zamanında ve hızlı bir şekilde 
sağlanması açısından Adalet Bakanlığı UYAP sisteminden yararlanılmak üzere gerek Avukat Portal ve gerekse 
Kurum Portal temin edilmiştir.

Ayrıca hukuki değerlendirmelerin daha sağlıklı olarak yerine getirilmesi bakımından Hukuk ve İçtihat 
Programları alınmış ve bunlara ilşikin kütüphane oluşturulmuştur. 

 3. Bölüm Kurumun Yıllık Faaliyetleri
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3.3.8. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

“Bağımsız Denetçi Belge Teslim Töreni” Maliye Bakanımız  Sayın Mehmet ŞİMŞEK,  Gümrük ve  Ticaret 
Bakanımız  Sayın Hayati YAZICI ile  Milletvekillerimiz, Müsteşarlarımız, Rektörlerimiz, Kamu Kurumları ile 
Meslek Örgütlerinin temsilcileri  ve Meslek Mensuplarının yoğun katılımıyla yapımıştır. 

Bağımsız Denetçi Belge Teslim Töreni
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Maliye Bakanımız  Sayın Mehmet  ŞİMŞEK  
konuşmalarında Kamu Gözetimi Kurumları 
kurulmadan önce ortaya çıkan muhasebe ve 
finans skandallarından bahisle denetim üzerinde 
kamu gözetiminin önemini vurgulamıştır.

Tören, Kurum Başkanımız Sayın Seyit 
Ahmet BAŞ’ın açılış konuşmaları ile başlamış 
ve Başkanımız, Kurumumuzun kuruluşundan 
bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve 
ileriye dönük hedeflerle ilgili bilgiler sunmuştur.

Gümrük ve Ticaret Bakanımız  Sayın 
Hayati YAZICI Türk Ticaret Kanunu açısından 
Bağımsız Denetimin önemini ve denetimde 
kalitenin artırılması bakımından Kurumumuzun 
önemini belirten bir konuşma yapmıştır.
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İnönü Üniversitesi ve Malatya Muhasebe ve Denetim Derneği (MUHAD) işbirliği ile “Muhasebe ve 
Denetimde Yeni Dönem: Yeni TTK Çerçevesinde Türkiye’de Bağımsız Denetçilik” başlıklı panel, Başkanımız ve 
Kurum Yetkililerimizin katılımı ile gerçekleşti. 

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen  “Bağımsız Denetimde Yeni Dönem: KGK” 
konulu seminer. 
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Kayseri Bağımsız Denetçi Derneği tarafından “Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim, Bağımsız 
Denetçinin Sorumlulukları” konferansına Başkanımız Seyit Ahmet BAŞ, ve Kurum yetkililerimiz konuşmacı 
olarak katılmışlardır. 

Konya Muhasebe ve Finans Eğitim Derneği (KOMFED) tarafından düzenlenen “Bağımsız Denetimde 
Yeni Dönem ve Türk Ticaret Kanununda Bağımsız Denetim” konulu bilgilendirme semineri
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   Ankara SMMM Odası “Bağımsız Denetimde Yeni Dönem” Konulu Seminer
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 ◢ 2013 Yılında Uluslararası İlişkiler

1. IFIAR ile İlişkiler

Uluslararası Bağımsız Denetim Otoriteleri Forumu 
(International Forum of Independent Audit Regulators - 
IFIAR), esas olarak bağımsız denetçi ve bağımsız denetim 
kuruluşları tarafından yürütülen bağımsız denetim 
faaliyetlerinin küresel düzeyde kalitesinin artırılarak 
yatırımcıların korunması, dünya genelinde denetim otoriteleri 
tarafından yapılan düzenlemeler açısından işbirliğinin ve 
uyumun artırılması ve denetimin kalitesini artırmayı 
hedefleyen diğer uluslararası kuruluşlarla dialog kurulmasını 
sağlayan ortak bir platform oluşturulması amaçlarıyla 2006 
yılında kurulmuştur. IFIAR’ın, kendi ülkelerinde bağımsız 
denetimi düzenleme yetkisine sahip kurumlardan oluşan 46 
üyesi bulunmaktadır. 

Ülkemizde bağımsız denetim alanında düzenleyici ve denetleyici otorite olan Kurumumuz tarafından 
2013 yılında IFIAR üyeliğine bavuru yapılmış olup, üyeliğe ilişkin müzakere sürecinin 2014 yılı içinde 
tamamlanması beklenmektedir. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte KGK, kendi alanıyla ilgili 
uluslararası ağa entegre olacaktır. 

2. XBRL Türkiye Temsilciliği

Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili olarak Türkçe’ye çevrilebilecek XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language); işletme bilgilerinin oluşturulması, farklı bilgi sistemlerinin değişimi ve analizi gibi 
süreçlerin otomatik gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir dildir. XBRL, işletme ve finansal 

verilerin farklı sistemler arasında alışverişine ilişkin süreçlerde 
birlikte işlerliğin sağlanması açısından oldukça önemli rol 
oynamaktadır. Uluslararası bir konsorsiyum olan ve 500’ün 
üzerinde şirket, organizasyon ve devlet kurumu üyesi bulunan 
XBRL Uluslararası tarafından geliştirilen XBRL, tamamen açık bir 
standart olup, kullanımı herhangi bir lisans gerektirmemektedir. 
Doğru, şeffaf ve karşılaştırılabilir finansal verilerin tekrara gerek 
olmaksızın hazırlanabilmesine imkan sağlayan XBRL 
uygulamalarında geçerli olacak rapor formatları (taksonomi), 
geleneksel raporlama sistemlerinin aksine merkezi olarak 
belirlenmektedir. 

XBRL konusundaki gelişmelerin ve ülkemiz uygulamalarına etkilerinin değerlendirilmesini teminen, 
Kurulumuz tarafından XBRL çalışma komisyonu oluşturulmuştur. Söz konusu komisyon 2013 yılı içinde 
çalışmalarını tamamlamış olup, ülkemizdeki XBRL uygulamalarına yönelik olarak Kurumumuzun izleyeceği 
çalışmalara yön vermek amacıyla, uluslararası uygulamalar ve eğilimler ile ülkemizin mevcut koşulları 
çerçevesinde oluşturulan önerilerini çalışma raporu şeklinde Kurumumuz Başkanlığına sunmuştur. Çalışma 
komisyonunun önerileri de dikkate alınarak XBRL konusunda ilk adımlar atılmış ve bu konuda uluslararası 
alanda gelinen noktayı ülkemize taşıyabilmek adına Kurumumuz bünyesinde XBRL Türkiye Temsilciliği 
kurulmuştur. Temsilcilik bünyesinde XBRL›in, ülkemizdeki raporlama süreçlerinde kullanımına yönelik teknik 
düzeyde çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmalar Kurumumuz bünyesinde ve koordinasyonunda, 
ilgili kamu kurumları ile diğer tarafların katılımıyla oluşturulacak çalışma grupları vasıtasıyla yürütülecektir.

 Ayrıca, XBRL formatında gerçekleştirilecek finansal raporlama ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından geliştirilen IFRS taksonomisini baz alarak TMS 
taksonomisini hazırlamak ve uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla Kurumumuz bünyesinde çalışmalar 
başlatılmıştır. 

81KGK   Faaliyet Raporu   2013

  



3.ISACA

ISACA, 180 ülkede uluslarası 
düzeyde faaliyet gösteren  ve 
100.000’in üzerinde üyesi bulunan 
bir kuruluş olarak bilgi sistemleri 
yönetimi ve denetiminde yöntem ve 
standartlar belirleyen kuruluş olarak 
öne çıkmaktadır. Bu çerçevede, bilgi 
sistemleri denetim standartları 
çalışmaları sırasında, bu alanda 
dünyadaki en önemli kuruluşlardan 
biri olan ISACA’nın yetkilileri 
görüşmeler yapılmıştır. ISACA 
kurucu başkanı ve Türkiye 
chapterlarının yetkilileri 
Kurumumuzu ziyaret etmiş ve 
karşılıklı görüş alış verişinde 
bulunulmuştur. Önümüzdeki 
dönemlerde ISACA ile diğer 
uluslararası kuruluşlarla benzer 
standart belirleme çalışmalarının 
yapılması öngörülmektedir.

4. Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

Kurumumuz tarafından 2013 ylında, faaliyet alanına giren konularda başta 
PCAOB, IASB ve IFAC olmak üzere ilgili ülkelerin muadil kuruluşlarıyla ilişkileri 
geliştirmek için çalışmalar yapılmış ve çeşitli toplantı ve konferanslara katılım 
sağlanmıştır. Bu çerçevede Kurumumuz tarafından 2013 yılı içinde yapılan anlaşma, 
katılım sağlanan toplantı ve konferanslar ile söz konusu toplantı ve konferanslarda 
ele alınan konular ana hatlarıyla aşağıda özetlenmiştir:

•	 Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından 
yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim 
Standartlarını yayımlama stratejisini benimseyen KGK ile IFAC arasında 
uluslararası denetim standartlarının tercümelerinin yapılarak resmi 
olarak mevzuata kazandırılması amacıyla telif anlaşmaları imzalanmıştır.  

•	 PCAOB tarafından denetimin gözetimi konusunda karşılaşılan güncel konuları 
irdelemek, farklı ülke katılımcılarının karşılıklı görüş alış verişinde bulunmalarını 
sağlamak, dünyadaki düzenleyici ve gözetim otoritelerinin temsilcilerini bir 
araya getirerek karşılıklı iş birliği geliştirmek ve etkin bir gözetim için fikir ve 
stratejileri paylaşmak amacıyla 18-20 Kasım 2013 tarihlerinde Washington D.C’de 
düzenlenen uluslararası düzenleyici otoriteler çalıştayına katılım sağlanmıştır. 

•	 27-28 Haziran 2013 tarihlerinde Amsterdam’da düzenlenen 
ve finansal raporlama konusunda özel sektör katılımcıları, düzenleyici 
otoriteler ile IASB temsilcilerinin bir araya geldiği ve IASB tarafından 
halihazırda yürütülen çalışmalar ile gelecekte yapılması planlanan projeler 
hakkında görüş alış verişinin yapıldığı konferansa katılım sağlanmıştır.  

•	 IASB’nin Gelişmekte Olan Ülkeler Grubunun sekretaryası 
tarafından 16-17 Aralıkta Malezya’da G20 ülkelerinin muhasebe standardı 
düzenleyici otoritelerinin katılımıyla gerçekleştirilen 6 ncı toplantısına 
katılım sağlanmıştır. Ülkemiz adına KGK’nın üye olduğu söz konusu 
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Grup, 2011 yılında IFRS Vakfı tarafından gelişmekte olan ekonomilerin IFRS’lerin geliştirilmesine 
katılımını artırmak üzere kurulmuş olup, IFRS’lerin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar üzerine 
odaklanmakta ve karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.  

•	 Bununla birlikte Kurumumuzun görev alanına giren konularda 
Avrupa Finansal Raporlama Tavsiye Grubu (EFRAG) ile Dünya Bankası 
tarafından düzenlenen çeşitli toplantlara da katılım sağlanmıştır. 

5. Diğer Ülkelerin Muadil Kuruluşlarıyla Yapılan Görüşmeler

Bağımsız denetim üzerinde kamu gözetimi sistematiğini ülkemizden önce oluşturmuş olan ülkelerin 
tecrübelerinden istifade etmek amacıyla, 2013 yılında diğer ülkelerin muadil kuruluşlarına yapılan ziyaretlerde, 
Kurumumuzun tanıtımı yapılmış, iyi uygulama örneklerinin tespit edilerek ülkemize aktarılması, işbirliği ve 
bilgi paylaşımı ortamı oluşturulması üzerinde durulmuştur. 

Bu çerçevede, 2013 yılı Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri Kamu Gözetimi Kuruluna (PCAOB- 
Public Company Accounting Oversight Board), 2013 yılı Temmuz ayında Almanya Kamu Gözetimi 
Komisyonuna (AuditorOversightCommission) üst düzey ziyaret gerçekleştirilerek bilgi alışverişinde 
bulunulmuştur. 
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4. GENEL DEĞERLENDİRME
2013 faaliyet yılı, Kurumumuz açısından yetkilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ve BDS’lerin  

ulusal mevzuata kazandırıldığı bir dönem niteliğindedir. Bu yılda özetle;

•	 Meslek mensuplarının geçiş dönemi eğitimlerine başlanılmış, 

•	 Yetkilendirme hizmetlerine ilişkin altyapı çalışmaları yürütülmüş, EYBİS yazılımı tamamlanarak 
meslek mensuplarının kullanımına sunulmuş, 

•	 İlk bağımsız denetçilik sınavı gerçekleştirilmiş, 

•	 Kurulumuzca yetkilendirilen meslek mensupları ile denetim kuruluşlarına belgeleri teslim 
edilmiş, 

•	 İlgili uluslararası kuruluşlarla iletişime geçilerek üyelik işlemleri tamamlanmış,   

•	 İkincil mevzuat oluşturma çalışmaları yürütülmüş, 

•	 Teknolojik altyapı oluşturma çalışmalarına hız verilmiştir.
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5. MALİ BİLGİLER

5.1. KURUM BÜTÇESİ

660 sayılı KHK’nın 19. Maddesinin birinci fıkrasında, Kurumun gelirlerinin, giderlerini karşılamasının 
esas olduğu, Kurumun bütçesinin 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 
belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanacağı ve kabul edileceği ancak genel bütçeden Kuruma Hazine 
yardımı yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

5.2. KURUM GELİRLERİ

Kurum gelirleri 660 sayılı KHK’nın 19. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Hazine yardımı, muhasebe ve 
denetim standartlarının telif hakları ve diğer gelirlerden oluşmaktadır.

5.3. BÜTÇE VE UYGULAMA SONUÇLARI

5.3.1. Gelir Bütçesi

Kurumumuzun 2013 yılında elde ettiği bütçe gelirleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

         Tablo 10

GELİR ÇEŞİTLERİ

Bağımsız Denetçi Belgesi ve Kimlik Ücreti 2.115.619,30

Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi Ücreti 182.500,00

Bağımsız Denetçilik Sınav Geliri 583.500,00

Mevduat Faizi Geliri 159.883,36

Diğer Gelirler 273.766,54

Merkezî Yönetim Bütçesine Dâhil  İdarelerden Alınan Bağış ve Yardım (Hazine Yardımı) 5.000.000,00

TOPLAM 8.315.269,21

Yukarıda yer alan Kurum 2013 
gelirlerinin yüzdelik dağılımı yandaki 
grafikte gösterilmiştir.

1,92
2,19

3,29

7,02

25,44
60,13
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Kurumumuzun, bu faaliyet dönemine ilişkin olarak, 5018 sayılı Kanunun 78. Maddesi kapsamında 
Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına 3’er aylık dönemlerde aktarılacak gelir fazlası bulunmamaktadır. 

5.3.2 Gider Bütçesi

Kurumuzun 2013 faaliyet yılı gider gerçekleşme toplamı 13.624.016,12 TL. olup söz konusu giderlerin 
ayrıntısı ve yüzdesel dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

         Tablo 11

Ekonomik Kod Adı Bütçe Ödeneği Yüzde 
Oranları

Gider 
Gerçekleşmesi

Yüzde 
Oranları

Gider 
Gerçekleşmesinin 

Yüzde Oranı

Personel Giderleri 11.061.000,00 34,65 3.960.052,79 29,07 35,80

SGK. Devlet Primi Giderleri 1.522.000,00 4,77 443.737,46 3,26 29,15

Mal ve Hizmet Alımları 12.000.000,00 37,59 8.202.334,06 60,20 68,35

Cari Transferler 338.000,00 1,06 338.000,00 2,48 100,00

Sermaye Giderleri 7.000.000,00 21,93 679.891,81 4,99 9,71

Toplam 31.921.000,00 100,00 13.624.016,12 100,00 42,68

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere;

2013 Yılında Bütçeden toplam 13.624.016,12 TL tutarında harcama yapılmıştır. Yıl içerisinde yapılan 
harcamaların toplam bütçe içindeki oranı % 42,68 olarak gerçekleşmiştir.

En çok ödenek tahsisi mal ve hizmet alımları gider kalemine ilişkindir. Gider gerçekleşmesi oranının 
en yüksek olduğu kalem mal ve hizmet alımı gider kalemidir. Kurum toplam giderinin % 60,20’lik kısmı bu 
harcama türüne ilişkindir.

İkinci sırada personel giderleri kaleminde harcama yapılmıştır. Personel giderlerinin toplam gider 
içerisindeki oranı % 29,07’dir.

Üçüncü sırada ise sermaye giderleri kaleminde harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin toplam 
gider içerisindeki oranı % 4,99’dur.

Dördüncü sırada ise Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kaleminde harcama 
yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin toplam gider içerisindeki oranı % 3,26’dır.

Beşinci sırada ise Cari Transferler kaleminde harcama yapılmıştır. Cari Transferlerin toplam gider 
içerisindeki oranı % 2,48’dir.

Kurum 2013 faaliyet yılında; Personel Gideri ödeneğinin % 35,80’ini; Sosyal Güvenlik Kurumlarına 
Devlet Primi Giderleri ödeneğinin 29,15’ini; Mal ve Hizmet Alımları ödeneğinin 68,35’ini; Cari Transferleri 
ödeneğinin 100,00’ünü Sermaye Giderleri ödeneğinin 9,71’ini harcamıştır. 
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5.4. 2013 YILI BÜTÇE KESİN HESAP DURUMU

Kurumumuzun 2013 faaliyet yılı bütçe uygulama sonuçlarını içeren “Kesin Hesap” tutarlarının yer 
aldığı tablo aşağıda gösterilmiştir.

         Tablo 12

Ekonomik 
Kod Ekonomik Kod Adı Toplam Bütçe 

Ödeneği Bütçe Gideri

Giderin 
Toplam 

Ödeneğe 
Oranı (%)

01.1 Memurlar 3.101.000,00 3.027.720,66 97,64

01.2 Sözleşmeli Personel 7.910.000,00 915.711,14 11,58

01.3 İşçiler 50.000,00 16.620,99 33,24

01 Personel Giderleri 11.061.000,00 3.960.052,79 35,80

02.1 Memurlar 395.000,00 349.140,90 88,39

02.2 Sözleşmeli Personel 1.127.000,00 94.596,56 8,39

02.3 İşçiler 0,00 0,00 0,00

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 
Giderleri 1.522.000,00 443.737,46 29,15

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı 2.547.000,00 809.188,44 31,77

03.3 Yolluklar 1.307.000,00 433.510,29 33,17

03.4 Görev Giderleri 190.000,00 17.477,62 9,20

03.5 Hizmet Alımları 6.706.000,00 6.567.396,60 97,93

03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 400.000,00 49.238,70 12,31

03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alımları 700.000,00 255.804,03 36,54

03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri 150.000,00 69.718,38 46,48

03 Mal ve Hizmet Alımları 12.000.000,00 8.202.334.06 68,35

05 Cari Transferler 338.000,00 338.000,00 100,00

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan 
Transferler 338.000,00 338.000,00 100,00

06.1 Mamul Mal Alımları 6.250.000,00 596.215,21 9,54

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 400.000,00 83.676,60 20,92

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 100.000,00 0,00 0,00

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 250.000,00 0,00 0,00

06 Sermaye Giderleri 7.000.000,00 679.891,81 9,71

Toplam 31.921.000,00 13.624.016,12 42,68

 

  

93KGK   Faaliyet Raporu   2013



Notlar Notlar 
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