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BAŞKANIN SUNUŞU

Toplumların gelişmesi ve ekonomik yapıların karmaşıklık derecesinin artması, 
kaynakların optimum dağılımını sağlamak açısından güvenilir bilgi elde etmenin 
önemini büyük ölçüde artırmıştır. Gelişmiş ülke ekonomilerindeki büyük şirketlerin 
iflasları sonrasında birçok gelişmiş ülke tarafından, bireysel yatırımcıyı korumak 
ve finansal raporların güvenilirliğini arttırmak üzere muhasebe, finansal raporlama 
ve denetim üzerindeki kontrollerin sıkılaştırılması amacıyla meslekten bağımsız, 
düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkilerini haiz kamu gözetimi kurumları 
kurulmuştur.

Tüm bu gelişmeler ve ihtiyaçlar çerçevesinde, dünyadaki örnekleri de dikkate 
alınarak, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile finansal raporlama ve bağımsız 
denetim alanında düzenleyici ve denetleyici kuruluş olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumu kurularak, finansal raporlama ve bağımsız denetim 
konusunda bütüncül bir hukuki yapı oluşturulmuştur. 

Kamu Gözetimi Kurumunun vizyonu, finansal tablo kullanıcılarına sunulacak 
doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilginin üretilmesini sağlamak üzere 
“yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı 
oluşturmak”; misyonu ise “Finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu 
olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartlar koymak, etkin bir 
kamu gözetimini gerçekleştirmek” olarak belirlenmiştir.

Kurumumuz 2015 yılı içerisinde faaliyetlerini bu misyon ve vizyon ile sahip 
olunan kaynaklar çerçevesinde yürütmüştür.

Uluslararası standartlarla uyumlu muhasebe ve denetim standartları koyma 
hedefi çerçevesinde, 2015 yılında 1 muhasebe standardı (TFRS 14) ve 3 denetim 
standardı (Etik Kurallar, GDS 3402, GDS 3000), yayımlanmış olup, 31/12/2015 
itibarıyla toplam 66 muhasebe standardı ve 44 denetim standardı mevzuatımıza 
kazandırılmıştır.

Ayrıca, 2015 yılında yetkilendirilen meslek mensubu sayısı 3826 olup, 
31/12/2015 itibarıyla bu sayı toplamda 14.826’ya ulaşmıştır. Bunların 13.280’i 
bağımsız denetçi olarak Bağımsız Denetim Resmi Siciline kaydedilmiştir. 2015’te 
yetkilendirme başvurusu yapan 58 bağımsız denetim şirketinin 52 tanesi Kurul 
tarafından yetkilendirilmiş, 31/12/2015 tarihi itibarıyla yetkilendirilen şirket sayısı 
203’e ulaşmıştır. Bu şirketlerin 196’sının sicile kaydı yapılmıştır.

Etkin bir kamu gözetimini gerçekleştirilerek bağımsız denetimin kalitesini 
artırmak üzere, bağımsız denetim standartlarının tamamını kapsayacak şekilde 



inceleme rehberleri oluşturulmuş, 48 bağımsız denetim kuruluşu nezdinde kalite 
güvence incelemesi ve 3 bağımsız denetim kuruluşu nezdinde de seçilmiş dosya 
incelemesi yapılmış, KAYİK denetimi yapan 63 bağımsız denetim kuruluşunun da 
şeffaflık raporu incelenmiştir. 

Temel görev alanlarına ilişkin olarak 2016 yılında; uluslararası ve yerel 
finansal raporlama çerçevelerine ilişkin uygulamaların hazırlanması ve iyileştirilmesi, 
zorunlu bağımsız denetim alanının genişletilmesi, yeni yetkilendirmelerle denetim 
kapasitesinin artırılması, gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılarak 
bağımsız denetimin kalitesinin artırılması, uluslararası işbirliğine ilişkin yeni 
imkânların araştırılması yönünde faaliyetlerin yürütülmesi ve kurumsal kapasitemizi 
arttıracak çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

2015 yılı faaliyetlerinin yürütülmesinde gayretli ve ciddi bir anlayışla çalışan 
ve emeği geçen bütün çalışanlarımıza, bilgi ve tecrübeleriyle katkıda bulunan 
paydaşlarımıza teşekkür ediyor; 2015 yılı Faaliyet Raporunu kamuoyunun takdirine 
sunuyorum.

Dr. Genç Osman YARAŞLI
Başkan
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BÖLÜM-I GENEL BİLGİLER

Bilindiği üzere, 1990’lı yılların sonlarına doğru ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde 
çok sayıda şirketin üst yönetimlerinin de içinde yer aldığı finansal bilgi manipülasyonu 
ortaya çıkmış ve bu olaylar başta Enron olmak üzere, bağımsız denetçilerin de 
sorumlu tutulduğu finansal skandallara sebep olmuştur. 

Bu kapsamda bağımsız denetim alanında değişiklik ve düzenlemeler yapılması 
ve sıkı önlemler alınması yoluna gidilmiştir. Muhasebe altyapısının geliştirilmesi 
için düzenleyiciler tarafından teknik kuralların değiştirilmesi, finansal raporlama 
sürecinde bağımsız dış denetimin geliştirilmesi, denetim komitesi sürecinin 
güçlendirilmesi, finansal kamuoyunda ve şirket yönetiminde kültürel değişimin 
gerçekleştirilmesi girişimlerinde bulunulmuştur.

Dünyada muhasebe ve denetim alanında yaşanan skandallar ülkeleri finansal 
denetim alanında daha sıkı tedbirler almaya yöneltmiştir. Bu gelişmelerin en somut 
örneği 2006/43/EC sayılı Avrupa Birliği direktifidir. Söz konusu direktif, üye ülkelerde 
bağımsız denetim alanında mesleki alandan bağımsız, düzenleme, denetleme ve 
yaptırım yetkileri olan kamu gözetim sisteminin oluşturulmasını öngörmektedir.

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

İhtiyaçlardan kaynaklanan bu gelişmeler neticesinde 2011 yılı sonlarında, 
dünyadaki örnekleri de dikkate alınarak, 660 sayılı KHK ile finansal raporlama ve 
bağımsız denetim alanında düzenleyici ve denetleyici kuruluş olarak, Kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuştur. Böylece, finansal raporlama 
ve bağımsız denetim konusunda bütüncül bir hukuki yapı oluşturulmuştur. 
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A) MİSYON

Kurum olarak misyonumuz;

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

• Etkin bir kamu gözetimi gerçekleştirmektir.

B) VİZYON

Kurum olarak vizyonumuz;

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

C) TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

• Bağımsızlık 

• Hukuka bağlılık

• Etkinlik

• Katılımcılık

• Mesleki uzmanlık

• Şeffaflık ve hesap verebilirlik

• Sürekli gelişim

• Küresel kimlik

• Sorumluluk

• Vizyoner yaklaşım ve yönetim anlayışı

• Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu
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D) YETKİ 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, 

• Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Denetim standartlarını 
oluşturmak,

• Bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve 
kamuya açık sicilde ilan etmek,

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

• Alanına ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, işbirliği ve bilgi 
paylaşımı yapmaktır.

660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesinde kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki 
şekilde sıralanmıştır:

a) Tabi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olanlara ait 
finansal tabloların ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, 
anlaşılabilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla, 
uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını 
oluşturmak ve yayımlamak.

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

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

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

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

f) 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.

g) Yabancı ülkelerin kurulun görev alanıyla ilgili konularda yetkili birimleriyle 
işbirliği 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.

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

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

ı) 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 işbirliği yapmak, lisans ve telif 
anlaşmaları akdetmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak.

i) 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.
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j) 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.

k) Kurumun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan 
bütçesini görüşmek ve karara bağlamak.

l)  Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak.

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

n) Çalışma ve danışma komisyonlarının üyelerini belirlemek.

o) Mevzuatla verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

E) KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1) FİZİKSEL YAPI

Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurum, faaliyetlerini Haziran 2012 tarihinden 
itibaren Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 4 Çankaya/ ANKARA adresindeki hizmet 
binasında yürütmektedir.

2) TEŞKİLAT YAPISI

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 kuruluşu olup, 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 
Maliye Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir.

Kurumumuz, 26/11/2011 tarihinde, 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.
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Şekil 1- Kurum Teşkilat Şeması

GÖZETİM VE DENETİM 
DAİRE BAŞKANLIĞI  ( I )

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

BAŞKAN YARDIMCILARI (3)

KURUL ÜYELERİ BAŞKAN II. BAŞKAN

BASIN VE HALKLA
İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

BAŞKANLIK MÜŞAVİRLERİ

İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK 
HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STANDARTLAR (I)
(MUHASEBE STANDARTLARI)

DAİRE BAŞKANLIĞI

STANDARTLAR (II)
(DENETİM STANDARTLARI )

DAİRE BAŞKANLIĞI

EĞİTİM VE YETKİLENDİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAŞTIRMA VE ANALİZ 
DAİRE BAŞKANLIĞI

GÖZETİM VE DENETİM 
DAİRE BAŞKANLIĞI  ( II )

BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ 
DAİRE BAŞKANLIĞI 

GÖZETİM VE DENETİM 
DAİRE BAŞKANLIĞI  ( III )

STRATEJİ GELİŞTİRME 
DAİRE BAŞKANLIĞI

a) Kurul

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.

b) Başkanlık

Başkanlık; Başkan, Başkan Yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur. 
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Kurul başkanı aynı zamanda kurumun da başkanı olup genel yönetim ve temsilden 
sorumludur. Bu sorumluluk, kurum çalışmalarının yürütülmesi, denetlenmesi, 
değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya duyurulması görev ve yetkilerini kapsar.

Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları 
idare etmek, gündeme alınmayan başvurular hakkında gerekli işlemleri 
yapmak ve bunlara ilişkin olarak Kurula bilgi vermek. 

b) Kurul kararlarının yayımlanmasını veya tebliğini sağlamak, bu kararların 
gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek.

c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak. 

ç) Kurulun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak, Kurumun 
yıllık bütçesi ile mali tablolarını hazırlamak. 

d) Kurul ile hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir 
biçimde çalışmasını sağlamak, hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev 
ve yetki sorunlarını çözmek. 

e) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Kurumun faaliyet gösterdiği alanda 
strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile Kurum ve çalışanların performans 
ölçütleri hakkında çalışma ve değerlendirme yapmak ve bunları Kurula 
sunmak. 

f) Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve Kurumu temsil etmek. 

g) Bakan tarafından atananlar dışındaki Kurum personelini atamak.

ğ) Kurumun yönetimi ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek. 

Başkan, Kurula ilişkin olmayan görev ve yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını 
açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, alt kademelere devredebilir.

Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Başkanın önerisi üzerine Bakan 
tarafından üç başkan yardımcısı atanır. Başkan yardımcıları kendisine bağlanan 
hizmet birimlerinin iş ve işlemlerini yürütmekle görevlidirler.

c) Hizmet Birimleri

Kurumun hizmet birimleri, daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmıştır.

Kurumumuz hizmet birimlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

(1) Standartlar Daire Başkanlıkları

Standartlar Daire Başkanlıklarının görevleri şunlardır:
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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 işbirliği yapılmasına ve 
gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin görev alanıyla ilgili iş 
ve işlemleri yürütmek.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) 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.
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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 açık olacak şekilde listeler hâlinde ilan etmeye ilişkin çalışmalar 
yapmak.

g) 660 sayılı KHK’nın 24’üncü 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 işbirliği yapılmasına ve 
gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin görev alanıyla ilgili iş 
ve işlemleri yürütmek.

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Gözetim ve Denetim Daire Başkanlıkları

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.
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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 işbirliği yapılmasına ve 
gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin görev alanıyla ilgili iş 
ve işlemleri yürütmek.

j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(4) 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.
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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 işbirliği yapılmasına ve 
gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin görev alanıyla ilgili iş 
ve işlemleri yürütmek.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(5) Araştırma ve Analiz Daire Başkanlığı 

Araştırma ve Analiz Dairesinin görevleri şunlardır:

a) Bağımsız denetimin kalitesini artırmaya yönelik araştırma ve analizler 
yapmak.

b) Kurum tarafından yürütülecek gözetim ve denetim faaliyetlerine yönelik 
iyileştirmeye, gelişime ve değişime açık olduğu düşünülen alanların 
belirlenmesi ve bu alanların iyileştirilmesine yönelik araştırma ve analizler 
yapmak.

c) Bağımsız denetim alanına ilişkin güncel gelişmeler ışığında gözetim ve 
denetim faaliyetlerine katkı sağlayacak araştırma ve analizler yapmak.

ç) Yapılan gözetim ve denetim faaliyetlerinin sonuçlarını analiz etmek 
suretiyle daha riskli denetim alanlarının belirlenmesi noktasında gözetim 
ve denetim dairelerine önerilerde bulunmak, bu suretle yıllık denetim 
planının hazırlanmasına katkı sağlamak.

d) Yukarıda belirtilen alanlara ilişkin olarak uluslararası gelişim ve değişimleri, 
akademik çalışmalar ve uygulamaları takip etmek, diğer ülkelerin iyi 
uygulama örneklerini araştırmak.

e) Kurum mevzuatının geliştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmak ve bu 
konuda diğer birimlere önerilerde bulunmak.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(6) 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, 
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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.

(7) 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 işbirliği 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.
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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.

(8) 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.
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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.

(9) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

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

b) 09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 
01/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 
Kanuna göre yapılacak başvuruları diğer birimlerle işbirliği 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.

d) Genel Kadro Durumu

660 sayılı KHK’nın 15’inci maddesi gereğince, kuruma verilen görev ve 
hizmetler, uzman ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ile idari 
personel tarafından yürütülmektedir. 

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

31/12/2015 tarihi itibariyle Kurumda yönetici, müşavir, meslek personeli 
ve diğer personelden oluşan 119 adet kadrolu, personel ihtiyacı nedeniyle başka 
kurum ve kuruluşların kadrolu personelinden kurumlarının muvafakatleri dahilinde 
görevlendirilen 32 adet geçici statüde ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1’inci maddesi kapsamında istihdam edilen 1 
adet şahsa bağlı kadrolu personel statüsünde olmak üzere toplam 157 çalışan görev 
yapmaktadır.

Kurul ve Başkanlıktan oluşan Kurumda görevli personel durumu Tablo 1’de 
gösterilmiştir.

Tablo 1- Kurum Çalışanları (31/12/2015 tarihi itibariyle)
UNVAN KADROLU GEÇİCİ GÖREVLİ TOPLAM

Kurul ve Kurum Başkanı - - 1

Kurul Üyeleri - - 4

Başkan Yardımcısı 3 - 3

Daire Başkanı 8 - 8

I. Hukuk Müşaviri 1 - 1

Başkanlık Müşaviri 2 - 2

Uzman 27 - 27

Uzman Yardımcısı 51 - 51

Müdür 3 - 3

Avukat 2 - 2

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 20 9 29

Teknisyen - 3 3

Şoför 2 - 2

Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 1 1

Hizmetli - 2 2

Hizmetli (Şahsa Bağlı Kadro) - - 1

Diğer Geçici Görevli Personel - 17 17

TOPLAM 119 32 157

2015 yılı sonu itibarıyla dolu, boş kadro durumu Şekil 2’de, personelin unvan 
ve görevlere göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir. Buna göre kurumun kadrolu 
personel sayısı 119 olup, boş kadro sayısı ise 79’dur. Yüzde olarak ifade edilecek 
olursa toplam kadronun %60’ı dolu, %40’ı ise boş durumdadır.
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Şekil 2- Genel Kadro Durumu
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Kuruma ihdas edilen 198 kadronun 119’u dolu, 79’u boştur. Yani toplam 
kadronun %60’ı kullanılmış, %40’ı ise kullanılmamış durumdadır.

Tablo 2- Kurum Çalışan Sayısının Yüzdelik Dağılımı

Kurum Çalışanları 2015 Pay 
(%)

Yönetici (Kurul) 17 11

Başkanlık Müşaviri 2 1

Meslek Personeli 78 50

Diğer Personel 28 18

Geçici Görevli Personel 32 20

Toplam 157 100

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 22/02/2015 tarihinde yazılı, 30/03/2015 
tarihinde sözlü bölümü gerçekleştirilen uzman yardımcılığı giriş sınavı neticesinde 
bilişim alanında çalıştırılmak üzere 5 uzman yardımcısı, 3-4/10/2015 tarihinde 
yazılı, 24-25/11/2015 tarihinde sözlü bölümü gerçekleştirilen uzman yardımcılığı 
giriş sınavı neticesinde idari alanda çalıştırılmak üzere 8 uzman yardımcısı istihdam 
edilmiştir. 2015 yılında ayrıca kurumun yönetici, müşavir ve diğer insan kaynağı 
ihtiyacının karşılanması amacıyla 6 personel kadrolu olarak göreve başlatılmıştır. 

Yaş itibarıyla dağılım incelendiğinde, 2015 yılında Kurum personelinin 
%35’inin 31 yaşın altında olduğu görülmektedir.
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Şekil 3- Personelin Yaş Yüzdelik Dağılımı
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Eğitim durumuna göre dağılım incelendiğinde 2015 yılı sonu itibarıyla kurum 
personelinin %92’sinin lisans ve üzeri düzeyde eğitim aldığı Tablo 3’te görülmektedir.

Tablo 3- Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayısı

Grubu Ortaöğretim Önlisans Lisans Yüksek 
Lisans Doktora

Yönetici - - 10 6 1

Başkanlık Müşaviri - - 2 - -

Meslek Personeli - - 70 8 -

Diğer Personel 6 3 17 2 -

Geçici Görevli Personel 5 3 22 2 -

Toplam 11 6 121 18 1

% Pay 7 4 77 11 1

Tablo 4- Çalışanların Cinsiyete Göre Dağılımı 

Grubu Erkek Kadın
Yönetici 16 1

Başkanlık Müşaviri 2 -

Meslek Personeli 58 20

Diğer Personel 18 10

Geçici Görevli Personel 20 12

Toplam 114 43

Kurum çalışanlarının cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, personelin 
yaklaşık % 73’ünün erkek, %27’sinin kadın olduğu görülmektedir.
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BÖLÜM-II AMAÇ VE HEDEFLER

A) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Sınırlı kaynaklar karşısında ihtiyaçların sonsuz olması, sınırlı kaynaklarla 
bireysel ve toplumsal ihtiyaçların optimum şekilde karşılanma arayışlarını doğurmuş 
olup, iktisat ilminin de konusunu oluşturmaktadır. İhtiyaçları karşılamak üzere 
kaynakların optimum dağılımına karar verilebilmesi, finansal bilginin doğru ve 
güvenilir bir şekilde elde edilmesine bağlıdır. Ekonomik yapıların karmaşıklık 
derecesinin artması doğru ve güvenilir bilgi elde etmenin önemini büyük ölçüde 
artırmıştır. Dünyada yaşanan küreselleşme eğilimleri ve iktisadi hareketlenmeler, 
hem işletme yöneticileri, hem yatırımcılar hem de süreçten etkilenen diğer kişiler 
için, işletmelerin mali durumu ve faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tabloların 
genel geçerli raporlama standartları doğrultusunda tüm önemli yönleriyle gerçeğe 
uygunluğunu önemli hale getirmiştir. Özellikle son on yılda Amerika’da yaşanmış 
olan Enron, World com, Tyco ile AB’de yaşanan Parmalat, Ahold gibi muhasebe 
skandalları ile birlikte finansal bilginin şekillendirdiği finansal mimarinin de önemi 
artmıştır. Söz konusu muhasebe skandallarıyla süreçten etkilenen taraflar başta 
olmak üzere finansal tablo kullanıcılarının finansal raporlamaya ve denetime olan 
güven kaybı sadece ABD’de değil birçok ülkede çeşitli ölçülerde gerçekleşmiştir.

Günümüzde, finansal raporlama alanında gerçekliğin, karşılaştırılabilirliğin, 
şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve güvenilebilirliğin eskisinden daha fazla aranması 
nedeniyle bağımsız denetim ve bağımsız denetçilik olgusu sadece, halka açık ve 
kamusal sorumluluğu olan şirketler için değil, tüm finansal tablo kullanıcıları için 
önemli hale gelmiştir. Finansal tablo kullanıcılarının finansal raporlara olan güveninin 
artırılması, denetim kalitesinin artırılmasına ve yapılan denetim faaliyetlerine ilişkin 
olarak kamu güvencesinin sağlanmasına bağlıdır. Bu yüzden, bağımsız denetimin 
etkin bir gözetiminin gerçekleştirilmesi, bağımsız denetim olgusunun var olabilmesi 
söz konusu güven mekanizmasının inşasının olmazsa olmazıdır. 

Nitekim yukarıda bahsedilen olumsuz örneklerin tekerrürünü engellemek 
için, başta ABD olmak üzere birçok ülkede kanun koyucular ve düzenleyici otoriteler, 
finansal raporlamaya ve denetime olan güven kaybını gidermek ve güveni yeniden 
tesis edebilmek amacıyla, daha önce meslek örgütleri tarafından düzenlenen bu 
alanlarda daha sıkı tedbirler almışlardır. Bağımsız denetime ilişkin standartların 
yeniden gözden geçirilerek yapılan daha sıkı düzenlemeler ile meslek örgütleri 
tarafından yürütülen meslektaş gözetimi yerine kamu gözetiminin ikame edilmesi söz 
konusu tedbirlerdendir. Yeni oluşturulan kamu gözetimi sistematiğinin meslekten 
bağımsız olması, düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkilerinin bulunması 
temel özelliklerindendir.
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Doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilginin oluşturulması ve 
sunulması söz konusu bilginin uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmasına 
ve bağımsız bir göz tarafından denetlenmesine bağlıdır. Buna yönelik olarak, ulusal 
ve uluslararası düzenleyici otoriteler ve standart koyucu kurullar bu kapsamdaki 
düzenlemelerini ve standartlarını eskisinden daha özenli bir şekilde değerlendirmekte 
ve içinde bulunan ekonomik konjonktüre göre de revize etmektedir. Bu standartlar 
ve düzenlemeler başta finansal raporlama standartları ve denetim standartları 
olmak üzere, finansal raporlama ve denetim süreçlerine ilişkin tüm standartları ve 
düzenlemeleri kapsamaktadır. Finansal raporlama ve bağımsız denetim faaliyetlerinin 
kalitesi ile bunlara olan güvenin artırılması açısından bu faaliyetlerin meslekten 
bağımsız, düzenleme, denetim ve yaptırım yetkileriyle donatılmış kamu gözetimi 
sistematiği altında yürütülmesi önem arz etmektedir. 

1) AMAÇ 1- FİNANSAL RAPORLAMAYI GELİŞTİRMEK VE KALİTESİNİ ARTIRMAK

Ülkelerin, uluslararası finansal piyasaların bir parçası olabilmesi, rekabetçi 
dünya pazarından pay alabilmesi ve finansal tablo kullanıcılarının rasyonel yatırım 
kararları alabilmeleri için dünya genelinde yüksek kaliteli ve ortak bir finansal 
raporlama diline ihtiyaç olmuştur. Bu ihtiyaçları karşılamak üzere UMS/UFRS’ler 
(Uluslararası Muhasebe Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) 
oluşturulmuş ve ülkemizde de bu standartlarla tam uyumlu TMS/TFRS’ler (Türkiye 
Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları) yayımlanmıştır. 
Hâlihazırda TMS/TFRS’ler ülkemizde kamu yararını ilgilendiren işletmeler tarafından 
uygulanmaktadır. Öte yandan TMS uygulamayan ancak bağımsız denetime tabi olan 
işletmeler için TMS’lere göre basitleştirilmiş muhasebe ilkeleri getirmekle birlikte, 
ihtiyaca ve gerçeğe uygun sunum sağlayan ve AB mevzuatıyla tam olarak uyumlu 
olan bir Finansal Raporlama Çerçevesi oluşturulacaktır. Ayrıca, şeffaflık, kamuyu 
aydınlatma ve karşılaştırılabilirlik açısından TMS’lerin kalitesinin de arttırılması 
hedeflenmektedir.

Günümüzde finansal raporlar artık bir kısım muhasebe bilgilerinin derlenmesi, 
toplanması veya çıkarılmasından ibaret olmayıp, finansal tablo hazırlayıcılarının 
sübjektif yargılarını da içerebilmektedir. Bu bakımdan özel amaçlı finansal tablolar, 
genel amaçlı finansal tablo kullanıcısına beklentisine uygun bilgiler sunmayacağı gibi 
yanlış yönlendirilmesine de neden olabilecektir. Bu itibarla, finansal raporlamadan 
beklenen faydanın sağlanabilmesine yönelik olarak finansal raporlama amacının 
önemi konusunda farkındalığın artırılması ve genel amaçlı finansal raporlama 
uygulamalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca uluslararası standartlarla 
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uyumun sürdürülebilirliği açısından meydana gelen değişiklik ve yeni düzenlemelerin 
hızlı bir şekilde mevzuatımıza kazandırılması önem arz etmektedir. Diğer taraftan, 
ülkemiz uygulamaları ve edinilen tecrübelerden hareketle uluslararası kuruluşların 
standart oluşturma sürecine katkı sağlamak hedeflerimiz arasındadır.

Ülkemizde TMS’ye uygun finansal tabloların XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language-Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili) formatında raporlanması 
ve analiz edilebilmesi amacıyla TMS Taksonomileri geliştirilecek olup TMS 
Taksonomisinin içeriği, finansal tabloların TMS’lere uyumlu olarak sunulmasını 
sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. Taksonomiler aracılığıyla; finansal bilgilerin 
raporlama ve analiz maliyetleri azaltılacak, daha doğru, güvenilir ve hızlı bilgi 
sağlanacak ve finansal tabloların karşılaştırılabilirliği artacaktır.

Bu amaca yönelik hedeflerimize aşağıda yer verilmiştir:

• Türkiye muhasebe standartlarını gözden geçirip güncellemek

• Yerel finansal raporlama çerçevesini oluşturmak

• Finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek 

• Bilgi sistemleri kullanılarak standart raporlama uygulamalarını geliştirmek

2) AMAÇ 2- BAĞIMSIZ DENETİMİ GELİŞTİRMEK VE KALİTESİNİ ARTIRMAK 

Yakın geçmişte yaşanan finansal skandallar, finansal raporlama ve bağımsız 
denetim alanlarında daha önce meslek örgütlerince yapılan düzenlemelerin ve Peer-
Review (meslektaş gözetimi) uygulamalarının, bağımsız denetimden beklenen faydayı 
sağlamadığını ortaya koymuştur. Finansal raporlamaya ve bağımsız denetime olan 
güvenin artırılması bağımsız denetimin kalitesinin artırılmasıyla mümkün olacaktır. 
Denetimin kalitesinin artırılmasında en önemli araç etkin bir gözetimdir. Etkin bir 
gözetim için en başta; yetkilendirme ve Türkiye Denetim Standartlarının mevzuatımıza 
kazandırılması ile devamlı suretle güncelliğinin korunması olmak üzere, bağımsız 
denetim faaliyetlerinin yerinde ve uzaktan sürekli gözetimi, yönlendirilmesi ve 
gerektiğinde yaptırım uygulanması gerekmektedir. Yerinde gözetim ve denetim 
faaliyetlerine ilişkin olarak inceleme rehberlerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yıllık 
inceleme planı çerçevesinde yerinde inceleme yapılması; uzaktan gözetim fonksiyonu 
ile ilgili olarak ise bilgi sistemleri alt yapısının kullanılması ve geliştirilmesi etkili bir 
kalite güvence sisteminin önemli unsurları olacaktır.

Bu amaca yönelik hedeflerimize aşağıda yer verilmiştir:

• Türkiye denetim standartlarını oluşturmak ve geliştirmek

• Etkin bir kamu gözetimi sistemini kurmak

• Bağımsız denetimin kalitesini artırmak
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3) AMAÇ 3- YETKİN BİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURMAK

Konumu itibarıyla düzenleyici otorite olan Kurumumuzda, kurumsal 
faaliyetlerin etkin olarak devamlılığını, birimlerin iş süreçleri ile tüm işlevlerinin 
kaliteli bir şekilde işleyişini sağlayabilecek yönetim ve organizasyon alanında uzman 
ve yenilikçi bir yapı oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda; Kurumumuzun tabi olduğu düzenlemeler, diğer ülkelerin iyi 
uygulama örnekleri, işbirliği yapılacak ulusal ve uluslararası kurumlar ve ilgili ülkelerin 
muadil kuruluşlarının durumları, yönetim stratejileri dikkate alınarak belirlenen 
stratejik hedeflerimiz doğrultusunda en uygun kurumsal yapının oluşturulması 
ve bu yapının işletilebilmesi için gerekli altyapı ve süreçlerin kurulması yönünde 
çalışmalar sürdürülmektedir.

Kurumun hiyerarşik yapısı dikkate alınarak çalışanların yetki, sorumluluk 
ve temel performans kriterlerinin belirlendiği, iş süreçlerinin gereksiz aşamalardan 
arındırılarak bürokrasinin azaltıldığı, sonuç odaklı, aktif, dinamik ve geliştirilebilir bir 
kurumsal yapı, Kurumumuza tevdi edilen görevlerin yerine getirilmesi aşamasında 
yürütülen faaliyetlerin her durumda yönetilebilir ve kontrol altında tutulmasını 
sağlayacaktır. Yüksek performans ile hizmet kalitesini beraberinde getirecek olan bu 
yapı içerisinde kurum kaynakları da en verimli şekilde kullanılmış olacaktır.

Kurumsal alanda, personelin davranış ve görünümü, renklerimiz, logomuz ile 
kullanacağımız her türlü iletişim biçimine kadar görevlerimiz ve işleyişimiz hakkında 
farkındalığı artırmayı, sosyal alanda güçlü ve olumlu bir imaj oluşturmayı, saygınlık 
algısı yüksek ve itibarlı bir Kurum olarak hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. 

Bu amaca yönelik hedeflerimize aşağıda yer verilmiştir:

• Kurumsal kapasiteyi ve işleyişini geliştirmek

• İnsan kaynağı kapasitesini geliştirmek

• Kurumsal algıyı güçlendirmek

Bu amaç ve hedeflere ilişkin stratejik plan hazırlık çalışmaları bitirilmiş olup, 
Kurumumuz 2016-2020 Stratejik Planı tamamlanma aşamasına gelinmiştir.
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BÖLÜM-II FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A) MALİ BİLGİLER

1) KURUM BÜTÇESİ

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

2) KURUM GELİRLERİ

660 sayılı KHK’nın 19’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Kurum gelirleri; 
hazine yardımı, muhasebe ve denetim standartlarının telif hakları ve diğer gelirlerden 
oluşmaktadır.

3) BÜTÇE VE UYGULAMA SONUÇLARI

a) Gelir Bütçesi

Kurumumuzun 2015 yılında elde ettiği bütçe gelirleri Tablo 5’te, yıllar itibariyle 
bütçe gelirlerinin karşılaştırılması Tablo 6’da sunulmaktadır.

Tablo 5- Gelir Çeşitleri

Ekonomik Kod Adı Toplam 
Tahsilat

Mal ve Hizmet Satış Geliri

-Şartname, Basılı Evrak, Form Geliri

-Kitap, Yayın vb. Satış Geliri

-Bağımsız Denetçi Belgesi ve Kimlik Ücretleri

-Sınav, Kayıt Ücret Gelirleri

-Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri

-Diğer Hizmet Gelirleri

 1.926.659,0

540,0

----

890.737,0

1.000.350,0

31.600,0

3.432,0
Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri

-Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Belge Ücret Gelirleri

938.665,0

938.665,0
Alınan Bağış ve Yardımlar Özel Gelirler

-Hazine Yardımı

20.360.000,0

20.360.000,0
Diğer Gelirler

-Mevduat Faizleri

-Kişilerden Alınacak Faizler

224.184,0

224.058,0

126,0
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Para Cezaları

-Diğer Para Cezaları

7.079,0

7.079,0
Diğer Çeşitli Gelirler

-İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları

-Kişilerden Alacaklar

-Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler

433.673,0

24.750,0

16.105,0

392.818,0
TOPLAM 23.890.260,0

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; Kurumumuzun 2015 faaliyet 
dönemindeki en büyük gelir kalemi Hazineden aktarılan paydan oluşmuştur. 

Kurumumuzun, bu faaliyet dönemine ilişkin olarak, 5018 sayılı Kanunun 
78’inci maddesi kapsamında Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına 3’er aylık 
dönemlerde aktarılacak gelir fazlası bulunmamaktadır. 



Tablo 6- Yıllar İtibarıyla Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması

Gelirler

2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı

Bütçe Gelir 
Tahmini

Net 
Tahsilat

Net 
Tahs. 
Gelir 

Tahm. 
Oranı 

(%) 

Net 
Tahs. 

Toplam 
Net 

Gelire 
Oranı 

(%) 

Bütçe Gelir 
Tahmini

Net 
Tahsilat

Net 
Tahs. 
Gelir 

Tahm. 
Oranı 

(%) 

Net 
Tahs. 

Toplam 
Net 

Gelire 
Oranı 

(%) 

Bütçe Gelir 
Tahmini

Net 
Tahsilat

Net 
Tahs. 
Gelir 

Tahm. 
Oranı 

(%) 

Net 
Tahs. 

Toplam 
Net 

Gelire 
Oranı 

(%) 

Mal Ve Hizmet Satış 
Gelirleri 10.030.000,0 2.723.438,6 27,2 32,8 10.647.000,0 4.385.666,4 41,2 29,9 11.900.000,0 1.926.658,5 16,2 8,1

Malların Kullanma 
Veya Faaliyette 
Bulunma İzni 
Gelirleri

300.000,0 182.500,0 60,8 2,2 50.000,0 492.428,0 984,9 3,4 1.000.000,0 938.665,4 93,9 3,9

Diğer Teşebbüs Ve 
Mülkiyet Gelirleri 0,0 246.364,0 0,0 3,0 150.000,0 0,0 0,0 0,0 300.000,0 0,0 0,0 0,0

Teşebbüs Ve 
Mülkiyet Gelirleri 10.330.000,0 3.152.302,7 30,5 37,9 10.847.000,0 4.878.094,4 45,0 33,2 13.200.000,0 2.865.323,9 21,7 12,0

Merkezi Yönetim 
Bütçesine Dahil 
İdarelerden Alınan

21.591.000,0 5.000.000,0 23,2 60,1 19.658.000,0 9.561.340,0 48,6 65,1 20.360.000,0 20.360.000,0 100,0 85,2

Alınan Bağ. ve 
Yard. İle Özel 
Gelirler

21.591.000,0 5.000.000,0 23,2 60,1 19.658.000,0 9.561.340,0 48,6 65,1 20.360.000,0 20.360.000,0 100,0 85,2

Faiz Gelirleri 0,0 159.883,3 0,0 1,9 0,0 195.970,7 0,0 1,3 0,0 224.184,4 0,0 0,9

Para Cezaları 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.888,4 0,0 0,0 0,0 7.079,3 0,0 0,0

Diğer Çeşitli Gelirler 0,0 3.083,1 0,0 0,0 0,0 47.600,2 0,0 0,3 0,0 433.672,8 0,0 1,8

Diğer Gelirler 0,0 162.966,5 0,0 2,0 0,0 246.459,4 0,0 1,7 0,0 664.936,6 0,0 2,8

Genel Toplam 31.921.000,0 8.315.269,2 26,0 100,0 30.505.000,0 14.685.893,8 48,1 100,0 33.560.000,0 23.890.260,5 71,2 100,0
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b) Gider Bütçesi

Kurumuzun 2015 faaliyet yılı gider gerçekleşme toplamı 20.976.174,75 TL 
olup, söz konusu giderlerin ayrıntısı ve yüzdelik dağılımları Tablo 7’de, yıllar itibariyle 
bütçe ödenekleri ve harcamalarının karşılaştırılması Tablo 8’de gösterilmiştir.

Tablo 7- Bütçe Detayları ve Gider Yüzde Dağılımı

Ekonomik Kod Adı Bütçe Ödeneği
Yüzde 

Oranları 
(%)

Gider 
Gerçekleşmesi

Yüzde 
Oranları 

(%)

Gider 
Gerçekleşmesinin 

Yüzde Oranı 
(%)

Personel Giderleri 11.048.000 32,9 7.536.108 35,9 68,2

SGK. Devlet Primi 
Giderleri 1.270.000 3,8 820.552 3,9 64,6

Mal ve Hizmet 
Alımları 15.603.000 46,5 11.077.995 52,8 71,0

Cari Transferler 1.250.000 3,7 270.662 1,3 21,7

Sermaye Giderleri 4.389.000 13,1 1.270.858 6,1 29,0

Toplam 33.560.000 100,0 20.976.175 100,0 62,5



Tablo 8- Yıllar İtibarıyla Bütçe Ödenekleri ve Harcamaların Karşılaştırılması

Giderler

2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI

Bütçe Ödeneği Bütçe Gider-
leri

Giderin Büt-
çe Ödeneğine 
Göre Harca-
ma Oranı 

(%) 

Bütçe Ödeneği Bütçe 
Giderleri

Giderin Bütçe 
Ödeneğine 

Göre Harcama 
Oranı 
(%) 

Bütçe Ödeneği Bütçe 
Giderleri

Giderin 
Bütçe 

Ödeneği-
ne Göre 
Harcama 

Oranı 
(%) 

Memurlar 3.101.000,0 3.027.720,6 97,6 8.539.000,0 4.838.823,7 56,7 8.338.000 6.164.516 73,9

Sözleşmeli Personel 7.910.000,0 915.711,1 11,6 1.034.000,0 852.070,7 82,4 1.245.000 671.561 53,9

İşçiler 50.000,0 16.620,9 33,2 317.000,0 0 0,0 153.000 486.782 318,2

Diğer Personel 0,0 0,0 0,0 1.250.000,0 55.434,4 4,4 1.312.000 213.249 16,3

Personel Giderleri 11.061.000,0 3.960.052,7 35,8 11.140.000,0 5.746.329,1 51,6 11.048.000,00 7.536.107,85 68,2

Memurlar 395.000,0 349.140,9 88,4 1.120.000,0 577.307,8 51,6 1.100.000 749.787 68,2

Sözleşmeli Personel 1.127.000,0 94.596,5 8,4 108.000,0 90.596,4 83,9 170.000 70.765 41,6

İşçiler 0,0 0,0 0,0 132.000,0 0 0,0 0,00 0,00 0,0

SGK Devlet Primi 
Giderleri 1.522.000,0 443.737,4 29,2 1.360.000,0 667.904,3 49,1 1.270.000,00 820.551,26 64,6

Tüketime Yön. Mal Ve 
Malzeme Alımları 2.547.000,0 809.188,4 31,8 2.106.000,0 757.800,7 36,0 1.692.000 900.414 53,2

Yolluklar 1.307.000,0 433.510,2 33,2 1.770.000,0 869.886,5 49,2 2.042.000 691.399 33,9

Görev Giderleri 190.000,0 17.477,6 9,2 199.000,0 76.396,2 38,4 87.000 74.356 85,5

Hizmet Alımları 6.706.000,0 6.567.396,6 97,9 8.803.000,0 7.295.103,4 82,9 10.255.000 8.416.953 82,1

Temsil Ve Tanıtma 
Giderleri 400.000,0 49.238,7 12,3 415.000,0 37.547,4 9,1 539.176 538.242 99,8

Menkul Mal, Gayri maddi 
Hak Alım, Bakım Ve 
Onarım Giderleri

700.000,0 255.804,0 36,5 1.050.000,0 395.691,4 37,7 814.824 358.385 44,0

Gayrimenkul Mal Bakım 
Ve Onarım Giderleri 150.000,0 69.718,3 46,5 150.000,0 56.018,1 37,4 173.000 98.246 56,8



Mal ve Hizmet Alımları 12.000.000,0 8.202.334,0 68,4 14.493.000,0 9.488.444,01 65,5 15.603.000,00 11.077.995,70 71,0

Görev Zararları 0,0 0,0 0,0 392.000,0 342.000,0 87,2 1.087.000 150.000 13,8

Kar Amacı Gütmeyen 
Kuruluşlara Yapılan 
Transferler

338.000,0 338.000,0 100,0 113.000,0 72.946,6 64,6 110.000 95.075 86,4

Yurtdışına Yapılan 
Transferler 0,0 0,0 0,0 50.000,0 0 0,0 53.000 25.587 48,3

Cari Transferler 338.000,0 338.000,0 100,0 555.000,0 414.946,6 74,8 1.250.000,00 270.662,41 21,7

Mamul Mal Alımları 6.250.000,0 596.215,2 9,5 2.170.000,0 535.097,9 24,7 3.563.000 680.332 19,1

Gayri Maddi Hak Alımları 400.000,0 83.676,6 20,9 535.000,0 533.581,4 99,7 581.000 578.903 99,6

Menkul Malların Büyük 
Onarım Giderleri 100.000,0 0,0 0,0 90.000,0 0 0,0 75.000 0 0,0

Gayrimenkul Büyük 
Onarım Giderleri 250.000,0 0,0 0,0 162.000,0 151.661,8 93,6 170.000 11.623 6,8

Sermaye Giderleri 7.000.000,0 679.891,8 9,7 2.957.000,0 1.220.341,1 41,3 4.389.000,0 1.270.857,5 29,0

Genel Toplam 31.921.000,0 13.624.016,1 42,7 30.505.000,0 17.537.965,2 57,5 33.560.000,0 20.976.174,7 62,5

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 2015 yılında bütçeden toplam 20.976.174,75 TL tutarında harcama yapılmıştır. 

Kurumumuzun yapılanma süreci devam ettiğinden en yüksek ödenek tahsisi mal ve hizmet alımları gider kalemine ilişkin olup, Kurum toplam 
giderinin %52,8’lik kısmı bu harcama türüne ilişkindir. Personel Giderlerinin toplam giderler içindeki oranı ise %35,9 olup, kalan % 11,3’ü ise diğer 
giderlerden oluşmaktadır.
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c) 2015 Yılı Bütçe Kesin Hesap Durumu

Kurumumuzun 2015 faaliyet yılı bütçe uygulama sonuçlarını içeren “Kesin 
Hesap” tutarları Tablo 9’da belirtilmiştir. 

Tablo 9- Kesin Hesap Tablosu

Ekonomik Kod Adı 2015 Yılı 
Ödeneği

Gider 
Gerçekleşmesi

2015 Yılı 
Ödeneğine 

Göre 
Gerçekleşme 

(%)

Toplam 
Harcama 

İçerisindeki 
Gerçekleşme 

(%)
Personel Giderleri 11.048.000,0 7.536.107,8 68,2 35,9

Sosyal Güvenlik 
Kur. Devlet Primi 
Giderleri

1.270.000,0 820.551,2 64,6 3,9

Mal ve Hizmet 
Alımları 15.603.000,0 11.077.995,7 71,0 52,8

Cari Transferler 1.250.000,0 270.662,4 21,7 1,3
Sermaye Giderleri 4.389.000,0 1.270.857,5 29,0 6,1
Toplam 33.560.000,00 20.976.174,75 62,5 100,0

B) PERFORMANS BİLGİLERİ

1) 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, Hukuk Müşavirliği ve Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği vasıtasıyla yürütmektedir.

a) Kurulun Faaliyetleri

Kurul, 2015 yılında yapmış olduğu toplantılarda;

• 13 Düzenleyici Karar,

• 112 İdari Karar,

• 4 İlke Kararı 

Olmak üzere toplam 129 karar almıştır.

660 sayılı KHK uyarınca Kurul tarafından alınan düzenleyici nitelikteki 
kararlar yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilerek en geç yedi gün içinde Resmî 
Gazetede yayımlanmaktadır. 

40
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b) Yönetim Faaliyetleri

2015 yılında Resmi Yazışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik kapsamında 
Kurumda kullanılan Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi güncellenmiş, Kurum 
İnsan Kaynakları Programı analiz çalışmaları yapılıp yazılım geliştirme süreçleri 
tamamlanarak faaliyete hazır hale gelmiştir. Bilgi edinme amaçlı başvuruların 
elektronik ortamda alınmasına yönelik hazırlanan yeni bir Bilgi Edinme Sistemi için 
tüm yazılım geliştirme süreçleri tamamlanmıştır.

Kurumun 2015 mali yılı bütçesi, 5018 sayılı Kanun hükümleri ile Maliye 
Bakanlığınca yayımlanan Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda 
hazırlanarak, 2015 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu içerisinde yasalaşmıştır. 
Bütçe ile Kuruma tahsis edilen mali kaynaklar, görev ve yetkilerin gerektirdiği ölçüde, 
bütçede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 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.

Bilgi Edinme Başvuruları

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde 2015 yılı içerisinde Kuruma 
yapılan başvurular aşağıda belirtilmektedir.

Şekil 4- 2015 Yılında Yapılan Bilgi Edinme Başvuruları
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Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular.

Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular.

*Reddedilen başvurular toplamı.

Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular.

Diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilen başvurular.

Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı.
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2) HİZMET BİRİMLERİ FAALİYETLERİ

a) Muhasebe Standartları Daire Başkanlığı

(1) Genel Değerlendirme

Ülkemizde, küreselleşme ve teknolojik gelişmelere koşut şekilde 2000’li yılların 
başından itibaren uyum süreci başlatılmış ve 2005 yılından itibaren halka açık 
şirketlerin, bankaların ve sigorta şirketlerinin finansal tablolarında IFRS’lere tam 
uyumlu olarak yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS’ler) uygulanmaya 
başlanmıştır.

Öte yandan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumu, muhasebe standartlarını belirleme ve yayımlama 
konusunda tek otorite olarak tanımlanmıştır. IFRS’lere uyumlu standartlar üretmeyi 
hedef olarak belirleyen Muhasebe Standartları Daire Başkanlığı, Uluslararası Muhasebe 
Standartları Vakfı (IFRS Foundation) ile imzalanan telif anlaşması çerçevesinde 
IASB tarafından yayımlanan IFRS’lerin Türkçe tercümesini gerçekleştirerek “TMS, 
TFRS, TMS Yorum ve TFRS Yorum” adı altında bu standartları mevzuatımıza 
kazandırmaktadır. Ayrıca ekonomik ve finansal alanda yaşanan gelişmelere paralel 
olarak IASB tarafından güncellenen veya gerektiğinde yenilenen IFRS’ler, Muhasebe 
Standartları Dairesi Başkanlığı tarafından sürekli olarak izlenmekte ve belirli 
süreçler takip edilmek suretiyle TMS’lere yansıtılarak bu Standartların güncelliği 
sağlanmaktadır. 

(2) 2015 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler, Yürütülen Projeler

Muhasebe Standartları Daire Başkanlığınca 2015 yılında gerçekleştirilen 
faaliyetler şunlardır.

i. TMS’lerin Yayımlanması ve Güncellenmesi Çalışmaları

IASB tarafından tarife düzenlemesi kapsamında belirlenen bir fiyattan veya 
tarifeden müşterilere mal veya hizmet sunan işletmeler için 2015 yılında yayımlanan 
“TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları” Standardının çeviri çalışmaları 
tamamlanmıştır. 

Kurul onayının ardından 29/07/2015 tarih ve 29429 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan söz konusu standardın amacı, bir işletmenin, tabi olduğu tarife 
düzenlemesine göre belirlenen bir fiyattan veya tarifeden müşterilere mal veya hizmet 
sunduğunda ortaya çıkan düzenlemeye dayalı erteleme hesap bakiyelerine ilişkin 
finansal raporlama hükümlerini belirlemektir. 
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TFRS 14, TMS’leri ilk kez uygulayacak işletmelerin, hâlihazırda genel kabul 
görmüş muhasebe prensiplerine göre muhasebeleştirdikleri düzenlemeye dayalı 
erteleme hesap bakiyelerini TMS’ye geçişte aynı şekilde muhasebeleştirmesine izin 
vermekte olup bu Standardın zorunlu uygulamasına 01/01/2016 tarihinde veya 
sonrasında başlayan ilk yıllık hesap dönemi itibarıyla başlanacaktır. 

2015 yılında yayımlanan TFRS 14 ile diğer standart ve yorumlara ilişkin 
güncellemelerin yer aldığı tebliğlere ilişkin bilgiler Tablo 10’da gösterilmiştir.

Tablo 10- 2015 Yılında Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğler

Tebliğ Adı
Resmi Gazete 
Tarih ve Sayısı

Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe 
Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 66)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 40)

09/04/2015 - 29321

TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal 
Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 41)

09/04/2015 - 29321

Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe 
Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 19)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 42)

09/04/2015 - 29321

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Rapor-
lama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 216)’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 43)

09/04/2015 - 29321

Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye 
Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra 
No:218)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 44)

09/04/2015 - 29321

İştiraklerdeki Ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye 
Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 215)’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 45)

09/04/2015 - 29321

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Fa-
aliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 
5) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (Sıra No: 46)

09/04/2015 - 29321

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına 
İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hak-
kında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Teb-
liğ (Sıra No: 47)

09/04/2015 - 29321
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Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe 
Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 48)

09/04/2015 - 29321

Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standar-
dı (TMS 27) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 214)de Değişiklik Yapıl-
masına Dair Tebliğ (Sıra No: 49)

09/04/2015 - 29321

Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standar-
dı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)de Değişiklik Yapıl-
masına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 50)

07/04/2015 - 29319

Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standar-
dı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’De Değişiklik Yapıl-
masına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 51)

07/04/2015 - 29319

Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Fi-
nansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra 
No: 52)

29/07/2015 - 29429

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına 
İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hak-
kında Tebliğ(SIRA NO:146)de Değişiklik Yapılmasına Dair Teb-
liğ (Sıra No: 53)

29/07/2015 - 29429

IASB tarafından yayımlanmasının ardından gerekli çalışmalar yapılarak 
mevzuatımıza kazandırılan yukarıdaki standart ve güncellemelerin yanı sıra, 
“IFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat” Standardı ile IFRS 9 Finansal Araçlar 
Standardının 2013 ve 2014 versiyonlarının mevzuatımıza kazandırılmasına yönelik 
çalışmalar devam etmektedir. Bu Standartların 2016 yılı içerisinde yayımlanması 
planlanmaktadır.

ii. “Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi” Hazırlama Çalışmaları

Kurumumuz, 2014 yılında TMS uygulama kapsamını bağımsız denetim 
kapsamından ayrıştırarak diğer ülke uygulamaları gibi TMS uygulama kapsamını 
genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlarla (KAYİK’ler) sınırlandırmıştır. 
Bunun yanı sıra, KAYİK’ler dışında kalan işletmelerin de isteğe bağlı olarak TMS 
uygulamalarına izin verilmiştir. TMS’leri uygulamayan işletmelerin ise Kurum 
tarafından bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatı uygulamalarına 
karar verilmiştir. Bu çerçevede TMS’leri uygulamayan işletmelerin finansal 
tablolarında uygulayacakları geçerli finansal raporlama çerçevesi Maliye Bakanlığı 
tarafından yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) olarak 
belirlenmiştir.
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Her ne kadar 1 Seri No.lu MSUGT’larda, söz konusu düzenlemenin amacının 
“vergi mevzuatına uygun finansal tablolar üretilmesini sağlamak” olmayıp, bilakis 
“bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin 
faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali 
tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik 
niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasını sağlamaktır.” şeklinde ifade edilmiş 
olmasına rağmen, bu düzenlemenin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 175 
inci ve 257 nci maddelerine dayanılarak hazırlanması sebebiyle düzenlenen finansal 
tabloların münhasıran vergi kanunlarına uygun tablolar olması gerektiği şeklinde 
bazı tereddütlerin oluştuğu görülmüştür. Ayrıca, MSUGT’larda bazı kalemlere ilişkin 
değerleme hükümlerine yer verilmemiş olması, değerleme hükümlerinin ihtiyari 
bırakılmış olması veya öngörülen değerleme hükümlerinin uygulanma şekline ilişkin 
esasların açıklanmamış olması sebebiyle finansal tabloların karşılaştırılabilir, gerçeğe 
ve ihtiyaca uygun sunum sağlama amacından uzaklaştığı görülmüştür. Bu sebeple, 
Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) yürürlüğe girinceye kadar yukarıdaki 
paragraflarda ifade edilen aksaklıkların geçici bir süre için giderilebilmesi amacıyla 
bağımsız denetime tabi olup TMS’leri uygulamayan işletmelerin finansal tablolarının 
hazırlanmasında MSUGT’lara ek olarak 29/12/2014 tarihli ve 41 sayılı Kurul 
Kararıyla “TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında 
Uygulanacak İlave Hususlar” yayımlanmıştır. “İlave Hususlar”, YFRÇ yürürlüğe 
girinceye kadar Kurumumuz tarafından geçici bir çözüm olarak tasarlanmış, 
bu çerçevede ayrıntılı düzenlemelere yer verilmesinden ziyade MSUGT’larda yer 
almayan veya ihtiyari bırakılan hususlarla ilgili temel düzenlemelerin (amortisman 
ve kıdem tazminatı karşılığı ayılmasının zorunlu hale gelmesi gibi) yapılması uygun 
görülmüştür. 

YFRÇ, bağımsız denetime tabi olup tam set TMS’leri uygulamayan işletmelerin 
finansal tablolarının hazırlanmasında geçerli olacak finansal raporlama çerçevesi 
olacaktır. Bu itibarla, yürürlüğe girmesiyle birlikte YFRÇ, bağımsız denetime tabi olup 
TMS’leri uygulamayan işletmelerin genel kurullarına sundukları finansal tablolar 
açısından MSUGT’lar ve İlave Hususların yerine ülkemizde uygulanacak olan geçerli 
finansal raporlama çerçevesi hâline gelecektir. YFRÇ’nin oluşturulmasında güdülen 
amaç, işletmelerin büyüklüğü ile finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun 
olarak, gerçeğe uygun sunum sağlayan kaliteli ve anlaşılabilir finansal tabloların 
oluşturulmasıdır. Ayrıca, YFRÇ’nin genel olarak KAYİK’ler dışındaki bağımsız 
denetime tabi tüm işletmelerin bağımsız denetimlerinde kıstas oluşturacak olması; 
uluslararası standartlarda ve kaliteli bir finansal raporlama ile bağımsız denetimin 
sağlanması açısından ülkemiz adına büyük ve önemli bir adım olacaktır.
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Diğer taraftan, Mart 2002’de Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan ve 
Eylül 2002’de yayımlanan 1606/2002 sayılı Tüzük uyarınca; Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinde payları borsada işlem gören işletmelerin konsolide finansal tablolarının 
IFRS’lere göre hazırlanması zorunludur. Diğer işletmelerin finansal tablolarını 
IFRS’lere uygun olarak hazırlayıp hazırlamamaları ise üye ülke tercihine bırakılmıştır. 
Üye ülke tercihine bağlı olarak IFRS’leri uygulamayan işletmeler finansal tablolarını 
AB Muhasebe Direktiflerine uygun olarak hazırlamaktadır. Bununla birlikte, AB 
Komisyonu 2013 yılında mevcut direktiflerinde bir revizyona giderek 2013/34/EU 
sayılı Muhasebe Direktifini yayımlamıştır. 

Bu çerçevede, Ülkemizde AB müktesebatına uyum sürecinin getirdiği bir 
gereklilik olarak YFRÇ’nin 2013/34/EU sayılı AB Direktifiyle tam uyumlu olarak 
hazırlanması öngörülmektedir. 

Bağımsız Denetim Standartları denetime kıstas teşkil edecek finansal 
raporlama çerçevesinin; “kabul edilebilir” bir finansal raporlama çerçevesi olmasını 
denetimin ön şartı olarak öngörmektedir. Ayrıca söz konusu Standartta, bir finansal 
raporlama çerçevesinin kabul edilebilir olarak nitelendirilebilmesi için raporlama 
çerçevesinin standart yayımlamaya yetkili kuruluşlar tarafından geniş bir paydaş 
kitlesinin görüşlerinin dikkate alınarak, prosedüre bağlı ve şeffaf bir süreç sonucu 
oluşturulması gerektiği ifade edilmektedir. 

YFRÇ’nin oluşturulmasında bu tür bir sürecin izlenmesi amacıyla 
akademisyenlerden, ilgili kamu kurum ve kuruluşu uzmanlarından, bağımsız 
denetçilerden, meslek örgütleri temsilcilerinden ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 
bir Çalışma ve Danışma Komisyonu kurulmuştur. 

YFRÇ’nin hazırlanmasında; AB Direktifi, İngiltere’nin UFRS uygulamayan 
işletmeler açısından yürürlükte olan standardı FRS 102 ve ülkemizde daha 
önceden uygulanmış muhasebe düzenlemelerinin yanı sıra diğer ülkelerin yerel 
finansal raporlama çerçevelerinden faydalanılmıştır.  Bu sürecin bir parçası olarak 
“Çalışma ve Danışma Komisyonu” vasıtasıyla ilgili paydaşların görüşleri alınmıştır. 
Komisyonun çalışmalarını tamamlaması üzerine; kamu kurum, kuruluşları ile ilgili 
meslek örgütleri ile kapsamına dahil olan işletmelerin görüşlerin alınması amacıyla 
13/11/2015 tarihinde kamuoyu görüşüne açılmıştır. 2015 yılı sonu itibariyle 
Kurumumuza iletilen görüşlerin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Söz 
konusu raporlama çerçevesinin 2016 yılı içerisinde Kurul Kararının alınmasının 
ardından Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. 
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iii. Revizyon Projesi Kapsamında Yürütülen Faaliyetler

Revizyon projesi kapsamında mevcut standartların gözden geçirilerek revize 
edilmesi ve bu kapsamda dillerinin sadeleştirilerek standartlar arasındaki terim ve 
ifade tekdüzeliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda Kurumumuz tarafından oluşturulan komisyonların 
tamamladığı çalışmalar, revize edilen terimler sözlüğü ile birlikte gözden geçirilmekte 
olup söz konusu çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda TMS 1 Finansal 
Tabloların Sunuluşu, TMS 2 Stoklar, TMS 7 Nakit Akış Tabloları, TMS 8 Muhasebe 
Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar ile TMS 10 Raporlama 
Döneminden Sonraki Olaylar’ın revize edilme çalışmaları tamamlanmıştır. Anılan 
standartların, Kurul Kararının alınmasının ardından 2016 yılında Resmi Gazetede 
yayımlanması planlanmaktadır. Diğer taraftan, söz konusu standartlara ilave olarak 
çalışmalarına başlanılan 5 standardın revizyonu çalışmaları ise devam etmektedir. 

iv. TMS Taksonomisi Oluşturma Çalışmaları

Birimimizin XBRL çalışmaları 2015 yılında da devam etmiştir. Genişletilebilir 
İşletme Raporlama Dili olarak Türkçe’ ye çevrilebilecek XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language) işletme bilgilerinin oluşturulması, farklı bilgi sistemleri arasında 
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. 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 imkan vermesi nedeniyle 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 imkan vermektedir. 

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 
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belirlenmektedir. Bu ise belirlenen formata uygun raporların, farklı amaçlar 
çerçevesinde defalarca kullanılabilmesi sonucunda ciddi bir emek ve maliyet 
tasarrufunu ortaya çıkarmaktadır.

Ülkemizde XBRL formatında gerçekleştirilecek finansal raporlama ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere, Kurumumuz bünyesinde 2013 yılında çalışmalara başlanmıştır. 
Bu kapsamda ilk olarak XBRL konusunda gelişmelerin ve Ülkemiz uygulamalarına 
etkilerinin değerlendirilmesini teminen 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 
Kurumumuz Başkanlığına sunmuştur.

Çalışma komisyonu önerileri de dikkate alındığında özellikle Ülkemizde 
TMS’ye göre raporlama yapan işletmelerin XBRL formatında gerçekleştirilecekleri 
raporlamalarda kullanabilecekleri TMS Taksonomisinin oluşturulmasının önemli 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır:

Bu kapsamda, XBRL konusunda ilk adımlar atılmaya başlanmış ve Uluslararası 
Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından geliştirilen IFRS taksonomisini 
esas alarak TMS taksonomisinin hazırlanması çalışmalarını yürütmek üzere ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden oluşturulan bir çalışma 
komisyonu oluşturulmuştur. Bu çerçevede, IASB tarafından geliştirilen IFRS 
Taksonomisinin Kurumumuz bünyesinde başlatılan çalışmalarda kullanılmak üzere 
resmi çevirisinin yapılmasını teminen IASB ile IFRS Taksonomisinin çevirisiyle ilgili 
lisans anlaşması yapılmıştır. 

IFRS Taksonomileri IFRS’lerde açıklanması zorunlu kılınan, Uygulama 
Rehberi ve Açıklayıcı Örnekler gibi IFRS’lerin ana metinlerine ilave olarak yayımlanan 
kısımlarda öngörülen veya şirketler tarafından yaygın bir şekilde raporlanan finansal 
tablo kalemlerine ve dipnotlara ilişkin etiketleri içerecek şekilde tasarlanmaktadır. 
Kurumumuz IASB ile yaptığı lisans anlaşması çerçevesinde IFRS 2013 Taksonomisinin 
Türkçe Çevirisini tamamlamıştır. IASB internet sitesi üzerinden kullanıcılarla 
paylaşılan bu Taksonomi, IASB tarafından geliştirilen taksonominin bire bir çevirisi 
niteliğindedir. Önümüzdeki yıllarda da IFRS Taksonomilerinin yeni versiyonlarının 
çeviri çalışmalarına devam edilecektir.

Kurumumuz tarafından IFRS Taksonomisine tam uyumlu taksonomilerin 
oluşturulmasının yanı sıra, Ülkemizde finansal tablo hazırlayanların ve kullanıcılarının 
ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ve bu çerçevede IFRS Taksonomilerinde yer alan 
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finansal tablo kalemlerinin yanı sıra ilave kalemlere (extension’lara) yer veren bir 
Taksonomi geliştirme çalışması yürütülmektedir. Bu kapsamda TMS’nin güncel 
halleri ve şirketlerce yayınlanan finansal tablolar dikkate alınarak finansal tablo 
kullanıcılarının ihtiyaç duyabilecekleri tüm kalemlere oluşturulacak bu taksonomide 
yer verilmesi amaçlanmaktadır. Mevcut durumda, ilgili kurum ve kuruluşlarının da 
görüşleri alınarak IASB tarafından geliştirilen ve birebir Türkçeye çevirisi yapılan 
taksonomiye ilave edilecek ek finansal tablo kalemleri tespit edilmiş durumdadır. 
Belirlenen ilave finansal tablo kalemlerini de içeren TMS taksonomisine 2016 
yılı içerisinde son şekli verilerek kamuoyuyla paylaşılması planlanmaktadır. Bu 
çalışmanın ardından oluşturulan Taksonominin, ilgili Kurumların da desteğiyle 
bankalar ve sigorta şirketleri hariç olmak üzere halka açık şirketler tarafından 
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na yapılacak finansal tablo bildirimlerinde 
(dipnotlar hariç) kullanılarak bu şirketlerin XBRL formatında raporlama yapmalarının 
sağlanması amaçlanmaktadır.

v. Yürütülen Diğer Çalışmalar

Uluslararası uygulama ve gelişmelerin izlenmesi kapsamında, IASB’nin ev 
sahipliğinde 2002 yılından itibaren düzenli olarak yapılmakta olan Dünya Standard 
Koyucular (World Standard-setters) 2015 yılı toplantısına katılım sağlanmıştır. 
Toplantı, Uluslararası Muhasebe Standartlarına ilişkin gelişmeler ve güncellemeler 
konusunda katılımcılara bilgi sağlanması ve ülke uygulamaları konusunda IASB’ye 
geri bildirim sağlanması amacıyla her yıl Eylül ayında Londra’da gerçekleştirilmektedir. 

Benzer şekilde, uluslararası kuruluşlarla ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılması 
kapsamında IFRS Vakfı tarafından 2011 yılında kurulan Gelişen Ülkeler Grubu 
(The Emerging Economies Group -EEG-) toplantılarına katılım sağlanmıştır. Grup, 
gelişmekte olan ülkelerin IFRS’lerin oluşumuna katılımını artırmak amacıyla kurulmuş 
olup üye ülkelerdeki IFRS uygulaması ve bu uygulama sonucu ortaya çıkan özellikli 
durumların paylaşılması amacıyla yılda iki kez toplanmaktadır. Bu kapsamda 2015 
yılı Mayıs ayında Meksika ve Aralık ayında Suudi Arabistan’da yapılan toplantılara 
katılım sağlanmıştır. Grubun Suudi Arabistan’da yapılan son toplantısında 2016 yılı 
ilk toplantısının Mayıs ayında İstanbul’da yapılması kararlaştırılmıştır.

TMS uygulama kapsamında olan ve genel olarak KAYİK’ler olarak adlandırılan 
işletmelerce, standartların uygulanması sırasında tereddütler oluşabilmekte ve 
ilgili paydaşlar görüş ayrılıkları yaşayabilmektedir. Bu doğrultuda, uygulama 
kapsamındaki işletmeler tarafından görüş ayrılıklarının ve ihtilaflı konuların 
çözümü için Kurumumuza görüş talebinde bulunulmaktadır. Söz konusu taleplere 
konu uygulamaların, başta standartlar olmak üzere konu hakkında hazırlanmış 
rehberler, uluslararası literatür, akademisyenler tarafından yapılan çalışmalar ve 
ilgili kamu kurumlarının görüşlerine başvurulmak suretiyle açıklığa kavuşturulması 
çalışmalarına da 2015 yılında devam edilmiştir
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vi. 2015 Yılında Uluslararası İlişkiler 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), muhasebe ve bağımsız denetim 
alanına ilişkin olarak Uluslararası Standartlara atıf yapmaktadır. TTK ile muhasebe 
ve bağımsız denetim açısından öngörülen sisteme paralel olarak, 660 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname çerçevesinde Kurumumuz aşağıdaki hususları sağlamayı 
hedeflemektedir: 

• Uluslararası standartlarla uyumlu olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını 
ve Türkiye Denetim Standartlarını oluşturmak.

• Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uygun olarak bağımsız denetçileri ve 
bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek.

• Bağımsız denetim üzerinde kamu gözetimi yapmak suretiyle uygulama 
birliği sağlamak ve bağımsız denetim faaliyetlerinin uluslararası kalite 
standartlarında yürütülmesini sağlamak.

Bu hedefler doğrultusunda, işletmelerin Türkiye Finansal Raporlama 
Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış finansal tablolarının Türkiye Denetim 
Standartları (TDS) uyarınca denetlenmesiyle; 

• İşletmelerin denetimden geçen finansal tablolarının uluslararası alanda 
kabul görmesi

• Uluslararası sermayenin ülkemize çekilmesi ve işletmelerin fon sağlamasına 
katkı sağlanması

• İşletmelerin uluslararası ticaret, endüstri, hizmet, finans ve sermaye 
piyasalarının rekabet gücünü haiz, etkin ve güvenilir aktörleri haline 
gelmesinin önünün açılması

Sağlanacaktır.

Yukarıda bahsedilen hususlardan da anlaşılacağı üzere, Kurumumuzun görev 
alanı yoğun bir şekilde uluslararası işbirliğini gerektirmektedir. Kurumumuz da 
uluslararası işbirliğinin öneminin bilincinde olup, görev alanıyla ilgili uluslararası 
kuruluşlarla ve diğer ülkelerin muadil kurumlarıyla yakın ilişki içindedir. 

Uluslararası ilişkiler, Kurumumuz bünyesinde Mayıs 2014 tarihinden itibaren 
koordinatör olarak Başkanlık Onayıyla görevlendirilen meslek personeli aracılığı ile 
yürütülmektedir.
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vii. Uluslararası Bağımsız Denetim Düzenleyicileri Forumu (IFIAR)

IFIAR, sağlam ve sürdürülebilir bir bağımsız denetim çalışma modelinin 
geliştirilmesi ve organizasyonunun sağlanması ile bağımsız denetimin kalitesini 
artırarak yatırımcıları korumak amacıyla kendi ülkelerinde bağımsız denetimi 
düzenleme yetkisine sahip 18 otorite tarafından 15 Eylül 2006 tarihinde kurulmuştur. 
IFIAR’ın hâlihazırda kendi ülkelerinde bağımsız denetimi düzenleme yetkisine sahip 
kurumlardan oluşan 50 ülkeden 53 üyesi bulunmaktadır. Ülkemizde bağımsız 
denetim alanında düzenleyici ve denetleyici otorite olan Kurumumuz, IFIAR’a 31 
Ocak 2014 tarihi itibarıyla üye olmuştur.

IFIAR Daimi Sekreterliği Adaylık Süreci

Daha önce sekretarya hizmetlerini kendisine üye kurumların gönüllü 
personeliyle yürüten IFIAR; üye sayısının ve buna bağlı olarak iş yükünün artması 
sebebiyle günlük işlerini 2017 yılında kuracağı Daimi Sekreterliği aracılığıyla 
yürütmeyi planlamaktadır. 

Ülkemiz ile birlikte Fransa, İspanya, İsviçre, Japonya, Güney Afrika ve Abu 
Dabi IFIAR daimi sekreterliğine ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunmuş olup, 
Tayvan’da yapılan 2015 IFIAR Genel Kurul toplantısında temayül yoklaması yapılmış 
ve sonrasında Fransa, İspanya, Güney Afrika, Abu Dabi ve ülkemiz adaylıktan 
çekilmiştir. Gelinen aşamada 2016 yılı IFIAR Genel Kurulunda gerçekleştirilecek 
olan “daimi sekreterlik ev sahipliği” oylaması içi adaylık sürecine İsviçre (Basel) ve 
Japonya (Tokyo) devam etmektedir. 

IFIAR 2015 İnceleme Çalıştayı

IFIAR’a üye kurumların temsilcilerinin davet edildiği, inceleme ve gözetim 
faaliyetlerinin tartışıldığı, uygulama ve yöntemde üyeler arasındaki farklılık ve 
benzerliklerin ortaya konulduğu ve her yıl düzenlenen IFIAR Inspection Workshop 
(IFIAR İnceleme Çalıştayı) 2015 yılı Şubat ayında İngiltere’nin Londra şehrinde 
düzenlenmiştir.

Dosya ve kalite kontrol incelemeleri ile kamu gözetimi uygulamaları alanında 
dünyadaki son gelişmelerin ve farklı ülkelerin uygulamalarının takip edilmesi ve 
IFIAR üyesi ülkeler ile gerekli iletişimin sağlanması bakımından büyük önem arz 
eden bu toplantıya Kurumumuzca katılım sağlanmıştır.

IFIAR 2015 Genel Kurulu 

IFIAR’a üye kurumların temsilcilerinin davet edildiği, bağımsız denetimin 
düzenlenmesi alanında karşılaşılan sorunların ve uygulamaların tartışıldığı ve her 
yıl düzenlenen IFIAR Plenary Meeting (IFIAR Genel Kurulu) 2015 yılı Nisan ayında 
Tayvan’ın Taipei şehrinde düzenlenmiştir.
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 Bağımsız denetim ve kamu gözetimi alanında dünyadaki son gelişmelerin 
takip edilmesi ve IFIAR ile gerekli iletişimin sağlanması bakımından büyük önem arz 
eden bu toplantıya Kurumumuzca katılım sağlanmıştır.

IFIAR 2015 Uygulama Çalıştayı

IFIAR Uygulama Çalışma Grubu (EWG) yatırımcıların korunması ve denetim 
kalitesinin arttırılması amacıyla soruşturmalar ve uygulama alanlarında daha 
sıkı bir koordinasyon sağlamak için IFIAR üyeleri tarafından kurulmuştur. EWG, 
IFIAR üyeleri arasında soruşturmalar ve yapılan soruşturmalar sonucunda görevini 
kötüye kullanan denetçilere yönelik uygulanacak hüküm ve yaptırımlar ile uygulama 
alanında meydana gelen son gelişmelerin tartışıldığı çalışma grubudur. 

Çalışma grubu ilk çalıştayını Kurumumuzun da katılımıyla 2015 yılının Nisan 
ayında Tayvan’da gerçekleştirmiştir. Bu toplantı sonrasında EWG, IFIAR üyelerinin 
uygulama rejimlerini inceleyen bir anket çalışması yapmış ve bu çalışmanın 
sonuçlarını özet bir rapor halinde yayımlamıştır.

viii. Diğer Uluslararası Kurum Ve Kuruluşlarla İlişkiler

(a) Avrupa Finansal Raporlama Tavsiye Grubu (EFRAG)

Haziran 2001 tarihinde kurulan Avrupa Finansal Raporlama Tavsiye 
Grubu (EFRAG),  Avrupa Komisyonu’na muhasebe konularıyla ilgili teknik bilgi 
sağlamaktadır. Aynı zamanda EFRAG, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
ile ilgili veri sağlayan bir organizasyondur.

2015 yılının Kasım ayında Kurumumuzun çalışma grubu üyesi olduğu 
Avrupa Finansal Raporlama Tavsiye Grubu’nun (EFRAG) bünyesinde EFRAG 
Teknik Uzmanlık Grubu (EFRAG TEG) ve EFRAG Standart Belirleyiciler Danışma 
Forumu’nun (EFRAG CFSS) düzenlemiş olduğu toplantılara katılım sağlanmıştır. 
Böylelikle Avrupa Birliği müktesebatında finansal raporlama ile ilgili meydana gelen 
gelişmelerin takibi sağlanmıştır.

(b) ISACA

ISACA, 180 ülkede uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ve 100.000’in 
üzerinde üyesi bulunan ve bilgi sistemleri yönetimi ile denetiminde yöntem ve 
standartlar belirleyen kuruluş olarak öne çıkmaktadır. Bu çerçevede, 2014 yılında 
Kurumumuzun bilgi sistemleri denetim kapasitelerinin oluşturulması ve bu alanda 
Kurum personelinin yetkinlik düzeyinin arttırılması için gerekli eğitimlerin temin 
edilebilmesine ilişkin ISACA’nın Ankara ve İstanbul chapterlarının yetkilileri ile 
görüşmeler yapılmış ve toplantılar düzenlenmiştir. Ayrıca ISACA’nın belirlediği 
standartların Kurumumuz mevzuatına kazandırılmasına yönelik çalışmalar 
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başlatılmıştır. Bu bağlamda ISACA Kurumumuzun bilgi sistemleri alanındaki en 
büyük paydaşlarından biridir.

(c) IFRS Vakfı

Uluslararası Muhasebe Standartlarına ilişkin gelişmelerin ve güncellemelerin 
takibine yönelik olarak, 26-37 Eylül 2015 tarihlerinde Uluslararası Muhasebe 
Standartları Kurulu’nun (IASB) ev sahipliğini yaptığı World Standard-setters (WSS) 
toplantısına katılım sağlanmıştır.

Bununla birlikte, IASB’nin danışma kurullarından olan ve ülkemizin de üyesi 
olduğu Gelişmekte olan Ekonomiler Grubunun (Emerging Economies Group-EEG), 
2015 yılının Mayıs ayında Meksika’da ve yine 2015 yılının Aralık ayında Suudi 
Arabistan’da düzenlenen 9’uncu ve 10’uncu toplantılarında Kurumumuzun temsili 
sağlanmıştır. EEG’nin 2016 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilecek 11’inci toplantısının 
İstanbul’da yapılması kararlaştırılmıştır.

ix. Uluslararası Toplantılarımız

Uluslararası Bağımsız Denetim Kongresi 

Kurumumuz tarafından “Bağımsız Denetimde Kalitenin Artırılması” konulu 
Uluslararası Bağımsız Denetim Kongresi 8-9 Eylül 2015 tarihlerinde İstanbul’da 
düzenlenmiştir. Söz konusu Kongre, ülkemizde bağımsız denetim ile ilgisi olan tüm 
paydaşlarımızın bağımsız denetimde kalitenin önemi konusundaki farkındalığını 
artırmak ve denetim mesleğinde gerek yerel gerekse küresel ölçekte öne çıkan güncel 
konular ile tartışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir.

Kongreye; resmi konuklar, konuşmacılar ve özel davetliler ile birlikte yaklaşık 
500 dinleyici katılmıştır. Katılımcı profili; başta muhasebe meslek mensupları ve 
bağımsız denetçiler olmak üzere akademisyenler, ilgili kamu kurum ve kuruluş 
çalışanları ile yerel ve yabancı düzenleyici kuruluş temsilcilerinden oluşmuştur. 
Dinleyiciler ağırlıklı olarak yerel katılımcılardan oluşmakla birlikte bölge ülkelerinden 
yabancı dinleyiciler tarafından da katılım sağlanmıştır.

x. Uluslararası Anlaşmalarımız

(a) Çoklu Mutabakat Anlaşması

2015 IFIAR Genel Kurulunda, üyeler tarafından tartışılan ve ilkesel olarak 
karara bağlanan Çoklu Mutabakat Anlaşması (Multilateral Memorandum of 
Understanding-MMOU); söz konusu anlaşmayı imzalamaya karar verecek olan IFIAR 
üyeleri arasında bilgi paylaşımına yönelik bir çerçeve sunmaktadır. 
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Kurumumuz da bu anlaşmaya taraf olmak üzere alınan Kurul Kararı 
neticesinde anlaşmaya ilişkin formları doldurarak ve gerekli belgeleri hazırlayıp 
göndererek başvurusunu yapmıştır. 

(b) KGK/SPK-PCAOB Protokol

Kurumumuzca başta ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Japonya ve 
Kanada olmak üzere diğer ülkelerdeki muadil kuruluşlarımızla irtibata geçilmiş, bir 
dizi görüşme ve çalıştaylar gerçekleştirilerek karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında 
bulunulmuş ve söz konusu ülkeler ile bağımsız denetim alanında ilişkilerin 
güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Bu çerçevede ABD’deki muadil kuruluşumuz olan Public Company Accounting 
Oversight Board (PCAOB) ile gözetim faaliyetlerinde iş birliği yapılmasına yönelik 
olarak protokol imzalanması çalışmasına devam edilmektedir.

Söz konusu protokolün temel amacı kamu gözetimi ve bağımsız denetim 
alanlarında bilgi alışverişidir. Protokol, ABD ve Türkiye’de kurumların ortak 
inceleme gerçekleştirmesine yönelik hükümler de içermektedir. Protokol 2015 yılı 
boyunca müzakere edilmiş olup, 2016 yılı içerisinde imzalanması planlanmaktadır. 
İlgili protokolün tarafları ülkemizden Kurumumuz ve Sermaye Piyasası Kurulu ile 
ABD’den PCAOB’dir.

(c) Telif Anlaşmalarımız

Uluslararası standartlarla uyumlu standartlar oluşturup yayımlama hedefi 
çerçevesinde Kurumumuz; Türkiye Muhasebe Standartlarının oluşturulması için 
Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı (IFRS Foundation) ile UFRS’lerin ülkemiz 
mevzuatına kazandırılması ve güncel tutulması amacıyla telif anlaşması imzalamıştır. 

Aynı şekilde, Türkiye Denetim Standartlarının oluşturulmasıyla ilgili olarak 
Kurumumuzca, Uluslararası Denetim Standartlarının benimsenmesi yolu seçilmiş 
ve Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) ile telif anlaşması yapılmıştır. Söz 
konusu telif anlaşmaları her yıl yenilenmektedir.

(d) Avrupa Birliği Akreditasyon Süreci

Ülkemizdeki Kamu Gözetimi Sistemi, bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim 
kuruluşlarına AB tarafından denklik verilmesi için akreditasyon süreci başlatılmıştır.

Süreçle ilişkili olarak, Avrupa Komisyonunca tarafımızdan istenen bilgi ve 
belgelerin tamamı teknik değerlendirmeyi yapacak olan birime gönderilmiş olup, 
değerlendirmenin sonuçları beklenmektedir.
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Denklik alınması durumunda bağımsız denetçi ve bağımsız denetim 
kuruluşlarımız, AB’de denetime tabi işletmelerin veya bu işletmelerin ülkemizde faaliyet 
gösteren bağlı ortaklık ve iştiraklerinin denetimlerinde rol alabileceklerdir. Denkliğe 
ilişkin söz konusu kararın 31 Temmuz 2016 tarihinde çıkması beklenmektedir.

(3) 2016 Yılına İlişkin Hedefler

Muhasebe Standartları Dairesinin 2015 yılına ilişkin öncelikli hedefleri 
maddeler halinde aşağıda belirtilmektedir.

 � IASB tarafından yayımlanan yeni standartları mevzuatımıza kazandırmak.

 � Birimimizce yürütülen revizyon çalışmaları neticesinde Türkiye Muhasebe 
Standartlarını daha anlaşılır hale getirmek.

 � Türkiye Muhasebe Standartlarının ülkemizdeki işletmelerce uygulanmasını 
teşvik etmek.

 � Bağımsız denetime tabi olup TMS’leri uygulamayan işletmeler için içinde 
bulunduğumuz ekonomik koşullar ve işletmelerimizin durumunu dikkate 
alarak hazırlanan Yerel Finansal Raporlama Çerçevesini mevzuatımıza 
kazandırmak.

 � Birimimizce yapılacak çalışmalar ile katılacağımız ve düzenleyeceğimiz 
programlar sayesinde ülkemizi ve Kurumumuzu finansal raporlama ve 
muhasebe standartları konusunda uluslararası alanda daha etkin ve güçlü 
bir konuma getirmek.

Uluslararası Muhasebe Standartlarının birçok ülke tarafından benimsenmesi 
ve öneminin giderek artmasının bilinciyle birimimiz uluslararası gelişmelere paralel 
olarak Türkiye’de muhasebe uygulamalarına yön veren düzenlemeler gerçekleştirmeye 
ve uygulamada boşluk bulunan alanlarda gerekli düzenlemeleri hazırlamak için 
gerekli çalışmaları yapmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda, başta IFRS 9 ve 
IFRS 15 standartlarının sade, anlaşılabilir ve terim birlikteliği sağlanmış olarak 
yayımlanması olmak üzere, bağımsız denetime tabi olup tam set TMS/TFRS’leri 
uygulamayan işletmelerin finansal tablolarında geçerli olacak ve kabul edilebilir bir 
finansal raporlama çerçevesinin gerektirdiği tüm özellikleri taşıyacak bir finansal 
raporlama çerçevesinin hazırlanması çalışmalarının 2016 yılında tamamlanması 
hedeflenmektedir.

b) Denetim Standartları Daire Başkanlığı

(1) Genel Değerlendirme

6102 sayılı TTK ve 660 sayılı KHK uyarınca Kurumumuza, bağımsız denetim 
alanında gözetim ve denetim faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi yetkisi ile 
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uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) oluşturma 
ve yayımlama yetkisi verilmiştir. Bu doğrultuda, Uluslararası Denetim Standartlarının 
(ISA) benimsenmesi yolu seçilmiş ve Kurumumuz ile Uluslararası Muhasebeciler 
Federasyonu (IFAC) arasında telif anlaşması yapılarak TDS’lerin hazırlanması süreci 
başlatılmıştır.

Bu çerçevede 2015 yılı içerisinde Güvence Denetimi Standartları (GDS) ve Etik 
Kurallara ilişkin iki adet standart Kurul onayından geçmek suretiyle Resmi Gazete’de 
yayımlamıştır. Ayrıca IFAC tarafından revize edilen standartların birimimiz tarafından 
mevzuatımıza kazandırılma çalışmaları başlamıştır. TDS’lerin yayımlanma süreci 
tamamlandıktan sonra; IFAC tarafından yayımlanan yeni standartların mevzuata 
kazandırılması ile standartlara ilişkin revizyonların eşzamanlı olarak birimimizce 
yapılacak olmasının yanı sıra standartların uygulamasına yönelik yol gösterici 
nitelikteki uygulama rehberlerinin yayımlanmasına başlanacaktır. 

(2) 2015 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler, Yürütülen Projeler

2015 yılında Dairemiz, Türkiye Denetim Standartlarının tamamlanmasına 
yönelik çalışmıştır. Henüz yayımlanmamış standartlar, Kurum bünyesinde denetim 
standartlarıyla uyumlu terimlerin kullanılmasına ilişkin olarak uluslararası geçerliliği 
bulunan bir CAD programı kullanılmak suretiyle, uzman ve uzman yardımcıları 
tarafından titizlikle incelenerek hataya mahal vermeyecek şekilde Kurul onayına 
sunulmuştur. 

Kurulda görüşülen ve nihai olarak üzerinde mutabık kalınan standartlar Kurul 
tarafından onaylanmış ve Resmi Gazetede yayımlanmak üzere gönderilmiştir. 2015 
yılında Resmi Gazetede yayımlanan standartlar aşağıdaki şekildedir: 

• GDS 3000-Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı 
Bağımsız Denetimi Dışındaki Diğer Güvence Denetimleri 

GDS 3000, tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetimleri veya sınırlı 
bağımsız denetimleri dışında kalan güvence denetimlerini düzenlemektedir.

• Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar Standardı

Etik Kurallar Standardı, denetçi için mesleki etiğin temel ilkelerini 
belirlemekte ve denetçinin; temel ilkelere uyumunu engelleyen tehditleri 
ortaya koymaktadır. Belirlenen tehditlerin ciddiyetini değerlendirirken ve 
gerektiğinde tehditleri ortadan kaldırırken veya kabul edilebilir bir düzeye 
indirmek için alınan önlemlerin nasıl uygulanması gerektiğini gösteren 
kavramsal çerçeveyi sunmaktadır. Ayrıca kavramsal çerçevenin belirli 
durumlarda nasıl uygulandığını da açıklamaktadır.
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31/12/2015 Tarihi itibarıyla muadil uluslarrası denetim standartlarına kıyasla 
mevzuatımıza kazandırılan TDS sayısı Tablo 11’de gösterilmiştir.

Tablo 11- Denetim Standartları Karşılaştırma Tablosu

Muadil 
Uluslararası 

Standart Sayısı

Türkiye 
Denetim 

Standartları

Bağımsız Denetim Standartları 36 36
Kalite Kontrol Standardı 1 1
Etik Kurallar 1 1
Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hak-
kında Denetçi Raporuna İlişkin İlke Kararı - 1

Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları * 2 1
Güvence Denetimi Standartları ** 5 4
İlgili Hizmetler Standartları ** 2 1
  * SBDS 2400 Tarihi Finansal Bilgilerin Sınırlı Bağımsız Denetim Standardının çevirisi 
tamamlanmış olup resmi gazetede yayımlanmamıştır.

    **Sera gazı beyanına yönelik güvence denetimi standardı ile finansal bilgilerin derlenmesine 
ilişkin ilgili hizmet standardının çeviri çalışmaları devam etmektedir. Bu standartlar tarihi 
finansal bilgilerin bağımsız denetimine yönelik uygulanmamaktadır.

(3) 2016 Yılına İlişkin Hedefler

2015 yılı Denetim Standartları Daire Başkanlığı açısından Türkiye 
Denetim Standartlarını mevzuata kazandırma çalışmalarıyla geçmiştir. TDS’lerin 
tamamlanması açısından kilit sayılabilecek standartlar Resmi Gazetede yayımlanmış 
ve Dairemiz hedefleri büyük oranda gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında yeni ve revize 
standartların mevzuata kazandırılması planlanmaktadır.

2016 yılına ilişkin olarak birimimizin öncelikli hedefi IFAC çatısı altında 
yayımlanan, yeni standartlar ile revize edilmiş standartların eşzamanlı olarak 
mevzuatımıza kazandırılmasıdır. Bu standartlar aşağıda belirtilmiştir.

• BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda 
Bildirilmesi (Yeni Standart)

• BDS 570 İşletmenin Sürekliliği (Revize)

• BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma Ve Raporlama (Revize)

• BDS 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş 
Verilmesi (Revize)

• BDS 706 Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar 
Ve Diğer Hususlar Paragrafları (Revize)

• BDS 720 Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren 
Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları  (Revize)
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• BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim (Revize)

• Diğer küçük revizyonlar

Ayrıca; yayımlanan standartlara ilişkin yol gösterici nitelikteki uygulama 
rehberlerinin hazırlanması ve birimimiz bünyesinde bulunan uzman yardımcılarının 
eğitimlerinin tamamlanması/uzmanlık süreçlerinin tamamlanması ile birlikte 
birimimizde mesleki tecrübe kazanmalarının sağlanması diğer hedeflerimiz 
arasındadır.

c) Gözetim ve Denetim Daire Başkanlıkları

(1) Genel Değerlendirme

Kurumumuz tarafından yapılan inceleme faaliyetleri, bağımsız denetim 
kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde gerçekleştirilen gözetim ve denetim 
faaliyetlerinin tamamını kapsamaktadır. İnceleme ve denetimler ile ihbar ve şikayetler 
ya da diğer kurum ve kuruluşların bildirimleri sonucunda; yaptıkları denetim 
çalışmaları ve faaliyetlerinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan denetime 
ilişkin hükümlere, 660 sayılı KHK’ya ve diğer Kurum düzenlemelerine aykırı hareket 
ettikleri tespit edilenlere, tespit edilen aykırılıkların mahiyetine bağlı olarak Kurul 
kararıyla; uyarı, faaliyet izninin askıya alınması, faaliyet izninin iptali ve idari para 
cezası gibi idari yaptırımlar uygulanabildiği gibi herhangi bir yaptırım uygulamadan 
tespit edilen aykırılık ve eksikliklerin giderilmesi için süre de verilebilmektedir. 

(2) 2015 Yılında Yürütülen Faaliyetler

i. Mevzuat Çalışmaları

Kurumumuzca ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamuoyunun bilgi ve 
görüşüne sunularak son şekli verilen “Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” 22/12/2015 tarihli ve 29570 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu değişiklikle; Yönetmeliğin denetim sözleşmesinde bulunması 
gereken asgari koşulları düzenleyen 29’uncu maddesinin (a) bendine sadece 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’nun 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca denetime 
tabi olan sermaye şirketlerine ilişkin olarak yapılacak denetimlerde sözleşmelerin 
bildirilmesi ve bununla birlikte genel kurul organı bulunmayan işletmeler tarafından 
imzalanacak denetim sözleşmelerinde, denetçi seçmeye yetkili organın kararının 
tarih ve sayısının bulunmasına yönelik değişiklik yapılmıştır. Yönetmeliğin 34’üncü 
maddesinde yapılan değişiklik ile denetim kuruluşları ve denetçiler için denetim 
sözleşmelerinin ve denetim raporlarının bildirim süresi 30 (otuz) gün olarak yeniden 
belirlenmiştir. Denetçilere ilişkin geçiş hükümlerinin düzenlendiği Geçici 1’inci 
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maddesinde yapılan değişiklikler ile de söz konusu maddeden yararlanacaklar 
hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda, birimimizce söz konusu Yönetmelik değişikliğine ilişkin hazırlık 
çalışmalarına Hukuk Müşavirliğinin koordinasyonunda katılım sağlanmıştır.

Buna ilave olarak, Bakanlar Kurulunca Kurumumuzun yetki ve sorumluluk 
alanında yapılması planlanan düzenlemelerin sekreterya işlemleri yürütülmüştür.

Ayrıca, diğer kurum ve kuruluşlardan birimimiz faaliyet alanına yönelik gelen 
mevzuat değişikliklerine ilişkin görüş talepleri cevaplandırılmıştır. 

ii. İncelemeler

(a) Kalite Güvence Sistemi İncelemeleri

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin birinci fıkrasında; 
bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini asgari şartları Kurumca belirlenen 
bir kalite kontrol sistemi çerçevesinde yürütmek zorunda olduğu, bu sistemin 
uygulanmasında Kurum düzenlemelerine göre oluşturularak Kuruma bildirilen kalite 
kontrol sistemine ilişkin yazılı politika ve süreçlere uyulması ve söz konusu politika 
ve süreçlerin ise Kurum düzenlemelerine paralel bir şekilde güncellenmesi gerektiği 
hususları düzenlenmiştir.

02/10/2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Kalite Kontrol Standardı 1 (KKS 1)” ile bağımsız denetim kuruluşlarının ve 
denetçilerin, finansal tabloların bağımsız denetimleri, incelemeleri ve diğer güvence 
denetimleri ile ilgili hizmetlerine ilişkin kalite kontrol sistemleriyle ilgili yükümlülükleri 
düzenlemiştir.

 KKS 1’e göre, bağımsız denetim kuruluşunun amacı; personelinin mesleki 
standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğu ile denetim kuruluşu 
veya sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların içinde bulunulan şartlara 
uygunluğuna ilişkin kendisine makul güvence sağlayan kalite kontrol sisteminin 
kurulması ve bu sistemin devamlılığının sağlanmasıdır. 

Bu nedenle, bağımsız denetim kuruluşları; 

(a) Denetim şirketi bünyesinde kaliteye ilişkin liderlik sorumlulukları, 

(b) İlgili etik hükümleri, 

(c) Müşteri ilişkisinin ve denetim sözleşmesinin kabulü ve devam ettirilmesi,

(ç) İnsan kaynakları,

(d) Denetimin yürütülmesi,

(e) İzleme
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Unsurlarının her birini ele alan politika ve prosedürler içeren bir kalite kontrol 
sistemi kurmakla ve bu sistemin devamlılığını sağlamakla yükümlüdür.

Bağımsız denetim kuruluşları tarafından Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 
20’nci maddesine göre oluşturulan kalite kontrol sistemi ile bu sisteme ilişkin yazılı 
politika ve prosedürlerin Kurum standart ve düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulup 
oluşturulmadığının tespiti ve bunların güncelliğinin temin edilmesi amacıyla; 2015 
yılı inceleme planıyla 48 bağımsız denetim kuruluşu kalite kontrol sistemleri KKS 
1 kapsamında incelenmiş olup bu incelemelere ilişkin görevlendirmeler birimimizce 
yürütülmüştür. Söz konusu incelemelere ilişkin tespitler ve bu bağlamdaki hukuki 
prosedürler devam etmektedir. 

(b) Seçilmiş Dosya İncelemeleri

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin 1’inci fıkrasında; “(1) 
Kurum, oluşturacağı kalite güvence sistemi kapsamında, seçilmiş yeterli sayıda 
denetim dosyaları ve diğer bilgi, bildirim ve belgeler çerçevesinde denetim kuruluşlarını 
ve denetçileri inceler ve denetler. İnceleme ve denetim faaliyetleri, ilgili kuruluşların 
görüşü alınmak suretiyle Kurulca her yıl hazırlanan yıllık inceleme ve denetim planı 
kapsamında yürütülür. İnceleme sonuçları her yıl bir raporla kamuoyuna açıklanır.” 
6’ncı fıkrasında ise; “(6) İnceleme ve denetimler Kurum tarafından belirlenen usul ve 
esaslara uygun olarak yapılır.” denilmektedir. Bu bağlamda Kurumumuz meslek 
personeli tarafından bağımsız denetim kuruluşları nezdinde yürütülecek inceleme 
faaliyetleri, Kurumumuzca hazırlanan inceleme rehberi kapsamında yürütülmektedir. 
Rehberde metodoloji, raporlama, çalışma kağıdı formatları ve kalite kontrol sistemi 
incelenmesine ilişkin kontrol listelerinin yer aldığı bölümler tamamlanmıştır. 

Bu kapsamda üç bağımsız denetim kuruluşu nezdinde seçilmiş dosya 
incelemelerine başlanmış olup, bu incelemelere 31/12/2015 tarihi itibariyle devam 
edilmektedir. 

(c) Şeffaflık Raporu İncelemeleri

Bağımsız denetim, şirket yönetimine, hissedarlarına, çalışanlarına, şirketlere 
kredi verenlere, yatırımcılara ve diğer ilgili taraflara şeffaf, doğru ve güvenilir bilgi 
sağlamak için gereklidir. Geniş kitleleri ilgilendiren ve ülke ekonomisine yön veren 
işletmelerin, finansal tablolarının bağımsız denetimi faaliyetini gerçekleştiren 
denetçilerin de kendi hukuki yapılarını, temel bilgilerini, mesleki etik ilkelere uyumu 
ve denetimde kaliteye ilişkin çalışmalarını kamuoyuyla paylaşma gereksinimi 
doğmuştur.

Bu çerçevede hükümler içeren Avrupa Birliğinin Revize 8 numaralı Direktifi 
2006 yılında yürürlüğe girmiş ve Avrupa Birliğine üye ülkelere gerekli düzenlemeleri 
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yapabilmeleri için iki yıllık bir geçiş süresi tanınmıştır. Aday ülke statüsünde bulunan 
ülkemizde mezkûr Direktif çerçevesindeki düzenlemeler 2012 yılında Bağımsız 
Denetim Yönetmeliği ile iç hukukumuza kazandırılmıştır

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 
8’nci maddesiyle; Bir takvim yılında KAYİK denetimi yapmış denetim kuruluşları ilgili 
takvim yılını müteakip, özel hesap dönemi kullanan denetim kuruluşları ise hesap 
dönemi kapanışını müteakip dördüncü ayın sonuna kadar yıllık şeffaflık raporunu 
Kuruma bildirmek ve kendi internet sitelerinde yayımlamakla yükümlüdür. 

Bu çerçevede, söz konusu yükümlülükle ilgili denetim kuruluşlarının 2015 
Nisan ayı içerisinde şeffaflık raporlarında yer alması gereken asgari hususlara 
ilişkin bir duyuru Kurumumuz internet sitesinde yayımlanarak; hazırlanan şeffaflık 
raporlarının Nisan ayı sonu itibari ile bağımsız denetim kuruluşları tarafından 
Sözleşme Bilgi Girişi Sistemi (SBG) üzerinden Kurumumuza iletilmesi ve kendi 
internet sitelerinde yayımlanması sağlanmıştır.

2015 yılına ilişkin Kurumumuz çalışmaları neticesinde KAYİK kapsamına 
giren 1247 firma tespit edilmiştir. 

İnceleme sonuçlarına göre; bağımsız denetim kuruluşlarının önümüzdeki 
dönemlerde hazırlanacak şeffaflık raporlarında özellikle; 

• Kalite Kontrol Standardı

• İçinde bulunulan denetim ağının hukuki yapısı ve yapısal özellikleri

• İlişkili denetim kuruluşları ve diğer işletmeler ile bu ilişkilerin mahiyeti

Alanlarında yer alan açıklamalara ilişkin kaliteyi geliştirmeleri beklenmektedir. 

Bağımsız denetim kuruluşları tarafından yayımlanan şeffaflık raporlarına her 
şirketin kendi internet sitesinden ulaşabileceği gibi, Kurumumuz http://kgk.gov.tr/
dk/index.aspx adresinden de ulaşılması mümkündür.

(ç) Uzaktan Denetim Faaliyetleri

Kurumumuz Teşkilat Yönetmeliğinin 8’inci maddesi ve Bağımsız Denetim 
Yönetmeliğinin 29’uncu maddesi kapsamında bağımsız denetim kuruluşları ile 
bağımsız denetçilerin faaliyetlerini etkin bir şekilde izleyebilmek için 2013 yılında 
oluşturulan Sözleşme Bilgi Girişi Sisteminin (SBG) geliştirilmesi çalışmaları 
yapılmıştır. 

Bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşlarının sözleşme imzaladıkları 
şirketlerin bilgileri ile bağımsız denetim sözleşmelerinin ve bunlara ilişkin düzenlenen 
bağımsız denetim raporlarının; Bağımsız Denetim Yönetmeliğine uygun olarak 
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oluşturulmasının izlenebilmesi SBG ile sağlanmaktadır. Aynı zamanda söz konusu 
sistemle denetim kuruluşları veya denetçilerin mevzuata veya standartlara uygun 
denetim yapıp yapmadığı eş zamanlı olarak tespit edilip ileride meydana gelebilecek 
telafisi güç durumların önüne geçilmesi sağlanmıştır.

2014 hesap dönemine ait Kurumumuza bildirilen sözleşmelere ilişkin 2015 
yılında yapılan gözetim faaliyetleri kapsamında; 4238 adet sözleşmenin zamanında 
bildirilip bildirilmediğinin, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 29’uncu maddesinin 
birinci fıkrasında belirtilen asgari unsurları taşıyıp taşımadığının ve denetim 
kuruluşları veya denetçilerin mezkur Yönetmeliğin 26’ncı maddesinde belirtilen 
denetim kısıtlamalarından, denetledikleri şirketi denetlemeye yetkili olup olmadıkları 
ile rotasyon kuralına uyup uymadıklarının gözetimi yapılmıştır.

2015 yılında SBG’ye 5.253 sözleşme girişi yapılmıştır. Bu sözleşmelerin tarafı 
olan bağımsız denetçi sayısı 135 olup, bağımsız denetim kuruluşu sayısı ise 179 dur. 
Söz konusu sözleşmelerden 229 adedi denetçiler tarafından,5.024 adedi ise denetim 
kuruluşları tarafından akdedilmiştir.

Şekil 5- Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Tarafları 

Bağımsız DenetçilerBağımsız Denetim Kuruluşları

96%

4%

Ayrıca bağımsız denetim kuruluşu veya denetçilerin akdettiği sözleşmelerin feshi 
için öne sürdükleri sebeplerin haklılığı da birimimiz tarafından değerlendirilmektedir. 
Bu kapsamda değerlendirilen sözleşme sayısı 2015 yılında 47 olup, bunlardan 33 
adedinde sözleşme fesih işlemi gerçekleşmiştir. 

iii. Planlama ve Koordinasyon Faaliyetleri

660 sayılı KHK’nın 25’inci maddesi ile Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 38 inci 
maddesine göre, Kurumumuzca gerçekleştirilen inceleme ve denetim faaliyetlerinin, 
ilgili kuruluşların görüşü alınmak suretiyle Kurulca her yıl hazırlanan yıllık inceleme 
ve denetim planı kapsamında yürütülmesi esastır. Bu kapsamda, 2015 yılında 
gerçekleştirilen incelemelere ilişkin “2015 Yılı İnceleme Planı” hazırlanmıştır. 
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Bu plan, inceleme ekipleri vasıtasıyla yürütülecek incelemelerin belirlenmesine, 
ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakların tahsisine ve kullanılmasına ilişkin usul 
ve esasları kapsamaktadır. Bu plan ile denetçiler ve denetim kuruluşlarının, her bir 
hesap dönemi için, işletmenin iş teklifiyle başlayıp, Türkiye Denetim Standartlarına 
göre planlanan, yürütülen ve denetim sonucunda raporlamayla sona eren 
denetim süreçleri ile denetimlerin devamlılığı, kalitesi ve güvenilirliğini sağlamak 
amaçlanmaktadır. 

Hazırlanmış olan bu inceleme planı risk odaklı olarak ve mevzuat gerekliliklerini 
dikkate alarak hazırlanmıştır. Örneğin; incelemeler, kamu yararını ilgilendiren 
kuruluşları denetleyen bağımsız denetim kuruluşları için asgari üç yılda bir, diğerleri 
için ise asgari altı yılda bir yapılır. Kurumun; planlanmış bu incelemeler yanında 
ihbar, şikâyet, bildirim gibi durumlarda ve gerekli görülen diğer hallerde inceleme 
yapma ve yaptırma yetkisi saklıdır. 

Öte yandan, 2016 yılında gerçekleştirilecek incelemelere ilişkin “2016 Yılı 
İnceleme Planı” hazırlanması sürecinde bağımsız denetim sektöründe fiili denetim 
kapasitesinin analizi amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle 2016 yılında 
bağımsız denetime tabi olacak firmaların belirlenmesine yönelik analiz ve inceleme 
çalışmaları başlatılmıştır.

iv. Risk Yönetimi Faaliyeti

Kurumumuzda 2013 yılından bu yana hazırlanan inceleme planlarının 
tamamında incelemelerin risk odaklı olarak gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Risk 
odaklı inceleme yaklaşımı;

 - Risk faktörlerinin ve kriterlerinin belirlenmesini,

 - Risk seviyelerinin ölçülmesini,

 - Riske yanıt verecek kontrol faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliğinin 
değerlendirilmesini,

 - Yüksek riskli alanlara öncelik tanınmasını,

Zorunlu kılmaktadır.

Bunun yanında, risk değerlendirmelerinin üç ayaklı bir temelde sürdürülmesi 
planlanmaktadır. Bunlar;

 - Denetim firmaları düzeyinde,

 - Denetim alanları düzeyinde,

 - Sektör ve müşteri firma düzeyinde,

belirlenen risk değerlendirmelerinden oluşmaktadır. 



64

2015 Faaliyet Raporu

Bu kapsamda yürütülen faaliyetler, risk yönetiminin sistematik ve etkin 
bir şekilde uygulanmasını ve teknolojik imkânların kullanılmasını zorunlu hale 
getirmektedir. Bu nedenle, Kurumumuz birimleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı başta 
olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde risk analizi faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler verilerin toplanmasını, işlenmesini, analizini, 
değerlendirmesini ve raporlanmasını içermektedir. Bu doğrultuda, 2016 yılında 
yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesini teminen teknolojik altyapının 
kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılacaktır.  Bilgi teknolojilerinden yararlanılarak 
geliştirilen yazılımlarla, risk analizlerinin etkin, verimli ve tutarlı bir biçimde 
yapılabilmesi sağlanacaktır. 

v.  Uluslararası Alanda Gerçekleştirilen Faaliyetler, Yürütülen Uluslararası 
İlişkiler

2015 yılının Şubat ayının ilk haftasında, Amerikan Muhasebe Derneği 
(American Accounting Association) tarafından düzenlenen “Muhasebe Dünyasında 
Son Gelişmeler” konulu kongreye katılım sağlanmıştır. 

8-9 Eylül 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Bağımsız 
Denetim Kongresi’ne katılım sağlanmıştır. Organizasyonunu Kurumumuzun 
gerçekleştirdiği kongrenin bu yılki teması “Bağımsız Denetimde Kalitenin Arttırılması” 
olarak belirlenmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeydeki bürokratların yanı sıra 
akademisyenlerin, meslek mensuplarının, bağımsız denetim kuruluşu ve çeşitli 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı ve bu sene ilki gerçekleştirilen 
konferans önümüzdeki dönemlerde yapılması düşünülen organizasyonlar için 
motivasyon kaynağı olmuştur.

IFIAR, PCAOB, FRC gibi denetim otoritelerinin uluslararası çalışmalarına 
katılım sağlanarak özellikle denetimin kalitesi ve dosya incelemelerine ilişkin olarak 
metodoloji, inceleme teknikleri ve söz konusu tekniklerin uygulaması hususlarında 
bilgi paylaşımları yapılmıştır. 

vi. Diğer Kamu Kurumları ve İlgili Taraflarla İlişkiler

Kendi yetki alanlarında bağımsız denetim faaliyetlerini düzenleyen kamu 
kurumları tarafından (Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu), bağımsız denetim faaliyetlerine ilişkin yapacakları düzenlemelere yönelik 
Kurumumuzdan çeşitli konularda görüş taleplerinde bulunulmaktadır. Bu kamu 
kurumlarına Kurumumuzun ilgili olduğu mevzuat çerçevesinde gerekli görüşler 
iletilmiştir. Bunun yanı sıra bağımsız denetim alanında uygulama birliğinin 
sağlanmasına ve denetimin kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak bu kurumlarla 
görüşmeler yapılmıştır.  
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Ayrıca bağımsız denetimin kapsamına ilişkin olarak Bağımsız Denetim 
Kuruluşları ve Bağımsız Denetçilerden gelen görüş talepleri cevaplandırılmıştır. 

vii. Bilgi Edinme ve BİMER’den Gelen Soruların Cevaplandırılması

01/01/2015–31/12/2015 tarihleri arasında birimimiz görev alanıyla ilgili 
olarak BİMER ve Kurumumuzun internet sitesinde yer alan “Bilgi Edinme ” portalı 
üzerinden Kurumumuza iletilen soruların tamamı cevaplandırılmıştır.  Yetkilendirme 
faaliyetlerinde sona yaklaşılmış olması ve bağımsız denetim faaliyetlerindeki artışla 
beraber, bu konularda sorulan sorularda da artışlar olmaktadır. Bu bağlamda söz 
konusu faaliyetlerimizin 2016 yılında da artması beklenmektedir. 

(3) 2016 Yılına İlişkin Hedefler

Kurumun Gözetim ve Denetim Daire Başkanlıkları vasıtasıyla yürütülen 
gözetim ve denetim faaliyetlerine ilişkin 2016 yılı hedefleri aşağıdaki gibidir.

i. İncelemelerin Etkin, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini 
Sağlamak

İncelemelerin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak 
amacıyla;

 - Risk analizlerinin gerçekleştirilmesi, risk faktörleri ile kriterlerinin 
belirlenerek riskli görülen bağımsız denetim firmaların ve riskli denetim 
alanlarının incelenmesi,

 - Bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak risk odaklı 
inceleme planlarının oluşturulması,

 - İncelemelerin sürdürülebilir bir tutarlılıkta gerçekleştirilmesi amacıyla 
inceleme rehberlerinde revizyon ve güncellemelerin yapılması 
hedeflenmektedir.

ii. KAYİK Denetimi Yapan Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Daha Şeffaf 
Bir Yapıya Kavuşmasını Sağlamak

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesine göre; bir takvim yılında 
KAYİK denetimi yapmış denetim kuruluşları ilgili takvim yılını müteakip, özel 
hesap dönemi kullanan denetim kuruluşları ise hesap dönemi kapanışını müteakip 
dördüncü ayın sonuna kadar yıllık şeffaflık raporunu Kurumumuza bildirmek ve 
kendi internet sitelerinde yayımlamak zorundadırlar. Bu rapor denetim kuruluşunun 
yönetim organı başkanı tarafından imzalanır ve denetim kuruluşuna ilişkin mevzuatta 
belirtilen asgari bilgileri içerir.

Geniş kitleleri ilgilendiren ve ülke ekonomisine yön veren işletmelerin, finansal 
tablolarının bağımsız denetimi faaliyetini gerçekleştiren denetçilerin, kendi hukuki 



66

2015 Faaliyet Raporu

yapılarını, temel bilgilerini, mesleki etik ilkelere uyumu ve denetimde kaliteye 
ilişkin çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmasını temin etmek üzere hazırlanan 
şeffaflık raporlarının Yönetmeliğin 36’ncı maddesine uygun biçimde sunumunun 
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda, yerinde inceleme dahil gözetim 
fonksiyonu etkin bir biçimde kullanılacaktır. 

iii. Risk Yönetim Sisteminin Etkin Bir Biçimde İşletilmesini Sağlamak

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından 
Yapılacak Kalite Güvence Sistemi İncelemelerine İlişkin Usul ve Esaslar’da 
incelemelerin risk odaklı yapılacağı belirtilmiştir. Risk odaklı inceleme; denetime tabi 
olanların niteliği de dikkate alınarak, denetçi ve denetim kuruluşlarının faaliyetlerine 
ilişkin risk faktörlerinin ve kriterlerinin tanımlanmasını, risk seviyelerinin ölçülmesini, 
bu riskler için uygulanan kontrollerin etkinlik ve yeterliliğinin değerlendirilmesini ve 
yüksek risk içeren alanlara inceleme önceliğinin verilmesini gerektirir. Yıllık inceleme 
planında, inceleme seçimine ilişkin belirlenmiş kriterler ve bu kriterler çerçevesinde 
risk analizlerine yer verilir.

Bu çerçevede, İnceleme Planının amacına uygun olarak, yapılacak denetimler 
için risk yönetiminin etkin bir biçimde işletilmesi hedeflenmektedir. 

iv. (GÖZ-DE) Projesini Tamamlamak

2015 yılı içerisinde bağımsız denetim hizmeti sunacak olan denetim kuruluşları 
veya denetçilerin üstlendikleri denetimleri, mevzuata ve etik hükümlere bağlı kalarak 
dürüst, tarafsız, etkin ve verimli olarak yerine getirilmesi ve ileride oluşabilecek her 
hangi bir sorunun önüne geçilmesi amacıyla eşanlı olarak gözetim faaliyetini yerine 
getirebilmesi için Gözetim ve Denetim Bilgi Sistemi (GÖZ-DE) projesi çalışmalarının 
bitirilmesi hedeflenmektedir. 

v. Diğer Faaliyetler

(a) 2016 yılı içerisinde bağımsız denetim kuruluşu veya denetçilerin akdettiği 
sözleşmelerin feshi için öne sürdükleri sebeplerin haklılığı da mevzuat çerçevesinde 
değerlendirilmeye devam edilecektir. 

(b) Kalite Güvence Sistemi İncelemeleri kapsamında nihai raporların 
tamamlanması öngörülmektedir.

(c) Seçilmiş dosya incelemelerinde TMS/TFRS konularının tamamını 
kapsayacak şekilde rehberin içeriğinin genişletilmesi ve 2016 yılında da seçilmiş 
dosya incelemelerine devam edilmesi hedeflenmektedir.

Özetle, bağımsız denetim, bir işletmenin ekonomik faaliyetleri sonucunda 
hazırlanan finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere 
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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, finansal raporlama çerçevesidir. İşletmeler ekonomik faaliyetlerini 
sürdürdükleri farklı çevrelere ya da yönetim amaçlarına göre finansal tablo ve diğer 
bilgilerini finansal raporlama çerçevesine 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 denetim raporu istemesinin nedeni 
tarafsız ve güvenilir bir bakış açısına duydukları ihtiyaçtır. Denetçi gerek kanıt 
toplarken ve gerekse topladığı kanıtları değerlendirirken önyargıdan 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. 
Bu açıklamalar eşliğinde Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 22’nci maddesinde 
bağımsızlık ve bağımsızlığın korunması ile ilgili kısımlar düzenlenmiştir.

Diğer bir önemli unsur da Türkiye Denetim Standartlarına uyumdur. 
Küreselleşen iş ve sermaye piyasaları tüm dünyada ortak kullanılan ve tam benzerlik 
gösteren denetim standartlarını geliştirme konusunda güçlü bir eğilim içindedirler. 
Kurumumuz Türkiye Denetim Standartlarını 2013 yılı içerisinde yayımlamış olup, 
güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

Bu çerçevede, Dairemiz bünyesinde 2015 yılında gerçekleştirilen faaliyetler 
ile Kurum tarafından yapılan kalite güvence sistemi incelemelerinin etkili ve verimli 
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olarak gerçekleşmesine katkı sağlamıştır. 2016 yılında yapılması hedeflenen 
faaliyetlerin de asıl amacı müşterinin çıkarlarını değil, toplumda finansal raporların 
kullanıcılarının çıkarlarını ön planda tutan bağımsız denetimin etkili, tarafsız ve 
bağımsız bir şekilde yapılmasına katkı sağlanarak, Kurumun 2016 yılında yapmayı 
planladığı inceleme faaliyetlerinin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yapılmasının 
sağlanması planlanmaktadır.

d) Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

(1) Genel Değerlendirme

Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı, Kurum tarafından yapılacak eğitim, 
sınav, yetkilendirme, mühür ve tescil işlemlerini, verilen hizmetlere ilişkin ücretler ile 
bağımsız denetim ücret tarifelerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları ve bağımsız 
denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tescil işlemlerini 
yürütmektedir. Ayrıca, mütekabiliyet esasına göre Türkiye’de bağımsız denetim 
yapmasına yetki verilen yabancı ülke denetim kuruluşları ve denetçileri de dahil 
olmak üzere, Kurulca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız 
denetçilerin resmi sicillerinin oluşturularak listeler halinde ilan edilmesi ve Kurumun 
internet sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutulması işlemlerini, 
yetkilendirme ve faaliyet izinlerinin askıya alınması ve iptali de dahil olmak üzere, 
Kurulca karara bağlanan yaptırımların uygulanmasına ilişkin işlemleri de Eğitim ve 
Yetkilendirme Daire Başkanlığı yürütmektedir.

(2) 2015 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler Yürütülen Projeler

i. Mevzuat Çalışmaları

(a) Bağımsız Denetim Yönetmeliği Değişikliği

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bağımsız 
Denetim Yönetmeliğine ilişkin değişiklik çalışmaları yürütülmüş ve değişiklikler 
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 
22/12/2015 tarihli ve 29570 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

(b) Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği Değişikliği 

25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bağımsız 
Denetim Resmi Sicil Tebliği ile ilgili olarak değişiklik çalışmaları yürütülmüş ve 
değişiklikler Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ ile 07/03/2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

(c) Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği Değişikliği 

25/01/2013 tarihli ve 28539 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bağımsız 
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Denetçilik Sınav Tebliğine ilişkin değişiklik çalışmaları yürütülmüş ve değişiklikler 
Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 
11/03/2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

(ç) Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği Değişikliği 

25/01/2013 tarihli ve 28539 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bağımsız 
Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğine ilişkin değişiklik çalışmaları 
yürütülmüş ve değişiklikler Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 07/03/2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır.

(d) Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği Değişikliği 

25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bağımsız 
Denetim Yetkilendirme Tebliği ile ilgili olarak değişiklik çalışmaları yürütülmüş ve 
değişiklikler Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ ile 07/03/2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

ii. Sınav Faaliyetleri

(a) Bağımsız Denetçilik Sınavı 

25/01/2013 tarihli ve 28539 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bağımsız 
Denetçilik Sınav Tebliğine dayanılarak 14/03/2015 ve 12/09/2015 tarihlerinde 
olmak üzere iki defa Bağımsız Denetçilik Sınavı düzenlenmiştir. 14/03/2015 ve 
12/09/2015 tarihlerinde düzenlenen bağımsız denetçilik sınavlarına sırasıyla 1518 
ve 1379 kişi katılmıştır.

Şekil 6- 2015 Yılı Bağımsız Denetçilik Sınavı Verileri
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Yıllar itibarıyla bağımsız denetçilik sınavına katılan kişi sayıları Şekil 7’de 
gösterilmiştir.

Şekil 7- Yıllar İtibariyle Bağımsız Denetçilik Sınavına Katılım
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(b) Geçiş Dönemi Eğitimleri 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1’inci maddesinin dördüncü fıkrası 
uyarınca meslek mensupları (söz konusu madde kapsamına giren Yeminli Mali 
Müşavirler ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler) için öngörülen eğitim programı 
protokol yapılan 26 üniversite ile yürütülmüştür.

Bu kapsamda yetki verilen üniversiteler Tablo 12’de gösterilmiştir.

Tablo 12- Geçiş Dönemi Eğitimi Veren Üniversiteler

SIRA NO ÜNİVERSİTELER

1 Ankara Üniversitesi

2 Başkent Üniversitesi

3 Bülent Ecevit Üniversitesi

4 Beykent Üniversitesi

5 Çukurova Üniversitesi

6 Dumlupınar Üniversitesi

7 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

8 Fatih Üniversitesi

9 Gazi Üniversitesi

10 Gaziantep Üniversitesi

11 Işık Üniversitesi

12 İnönü Üniversitesi
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13 İstanbul Üniversitesi

14 İstanbul Ticaret Üniversitesi

15 İstanbul Aydın Üniversitesi

16 İzmir Ekonomi Üniversitesi

17 Karadeniz Teknik Üniversitesi

18 Kocaeli Üniversitesi

19 Marmara Üniversitesi

20 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

21 Pamukkale Üniversitesi

22 Sakarya Üniversitesi

23 Selçuk Üniversitesi

24 Uludağ Üniversitesi

25 Uşak Üniversitesi

26 Yeditepe Üniversitesi

(c) Yetkilendirme Sistemi Çalışmaları

(c1) Eğitim Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS) 

Kurum tarafından elektronik ortamda oluşturulan, denetçi ve denetim 
kuruluşlarının yetkilendirme ve resmi sicil işlemlerinin yürütüldüğü, uygulamalı 
mesleki eğitimlere ilişkin her türlü bilginin alındığı, kayıt, tescil ve ilan edilmesi 
gereken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri tabanlarından oluşan bilgi 
işlem sistemini ifade eder.

Bağımsız denetçilere ilişkin tüm yetkilendirme işlemlerini yürütmek üzere; 
2013 yılı içerisinde kullanıma açılan EYBİS (Bağımsız Denetçiler Modülü) 2015 yılı 
içerisinde etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilmiştir. 

(c2) Bağımsız Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Bilgi Giriş Sistemi 

Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş olan bağımsız denetim kuruluşlarının 
Kurumumuza basılı evrak olarak göndermiş olduğu belgeleri sisteme (elektronik 
ortama) aktarmasına, yetki talebinde bulunacak kuruluşların ise yetkilendirme 
başvurusunu elektronik ortamda gerçekleştirmesine imkan sağlayan sistemdir.

Kurumumuz tarafından yazılımı yapılan “Bağımsız Denetim Kuruluşları 
Yetkilendirme Bilgi Giriş Sistemi” 2014 yılı içerisinde kullanıma açılmıştır. 
Yetkilendirme işlemleri tamamlanan kuruluşlar bilgilerinde meydana gelen 
değişiklikler hususunda Kurumumuza sistem üzerinden bildirim yapabilmektedirler. 
Mevcut durumda gerek yetkilendirme başvurusu gerek yeni durum bildirimleri için 
basılı evrak istenmemekte, işlemler elektronik ortamda yürütülmektedir.
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(c3) Bağımsız Denetim Resmi Sicili Çalışmaları 

Yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilere ilişkin 
Bağımsız Denetim Resmi Sicil kayıtlarının elektronik ortamda tam, doğru ve güvenilir 
bir şekilde tutulması amacıyla 25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan “Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği” hükümleri uyarınca Bağımsız 
Denetim Resmi Sicili (Bağımsız Denetçi Modülü) çalışmaları tamamlanarak 2014 
yılında kullanıma açılmış ve 2015 yılında kullanılmaya devam edilmiştir.

(d) Kurumumuz Tarafından 2015 Takvim Yılında Yetkilendirilen Bağımsız 
Denetçilere Ait Bilgiler

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14’üncü maddesi kapsamında 2015 
yılında Kurumumuza yapılan başvurular neticesinde şartları sağlayan 3826 meslek 
mensubu yetkilendirilmiştir. Yetkilendirilen meslek mensuplarından 2990’ı gerekli 
harç ve ücretleri ödeyerek 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 bilgiler Tablo 13’te 
gösterilmiştir.

Tablo 13- Yetkilendirilen Bağımsız Denetçilere İlişkin Sayısal Bilgiler

Meslek 
Mensubiyeti

Geçiş Dönemi 
Eğitimi İle 

Yetkilendirilenler

Kamu 
Kurumlarından Almış 
Oldukları Bağımsız 

Denetim Lisans 
Belgeleri Sonucu 
Yetkilendirilenler

Kurumumuz 
Tarafından 

Yapılan Bağımsız 
Denetçilik 

Sınavı Sonucu 
Yetkilendirilenler

Toplam

YMM 364 56 23 443

SMMM 2908 309 166 3383

TOPLAM 3272 365 189 3826

2015 yılında Kurul tarafından yetkilendirilen ve ücretlerini yatırmak suretiyle 
tescil ve ilan edilen bağımsız denetçilere ilişkin bilgiler Şekil 8’de gösterilmiştir.
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Şekil 8- Bağımsız Denetçi Yetkilendirmeleri
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Kurul tarafından yetkilendirilmesine karar verilenlerin mesleki unvan dağılımı 
Şekil 9’da gösterilmiştir.

Şekil 9- Kurul Tarafından Yetkilendirilmesine Karar Verilen Bağımsız Denetçilerin 
Mesleki Unvanlarına Göre Dağılımı
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Kurul tarafından yetkilendirilmesine karar verilen meslek mensuplarının sınav 
şartını sağlama türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
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Şekil 10- Bağımsız Denetçi Yetkilendirmeleri
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Kurulumuzca 2015 takvim yılında yetkilendirilen 2990 meslek mensubuna; 
Bağımsız Denetim Resmi Siciline tescilin bir vesikası olarak Bağımsız Denetçi belgeleri 
bastırılarak gerek elden gerekse kargo yoluyla teslim edilmiştir.

31/12/2015 tarihi itibarıyla toplam Kurumumuza yapılan başvurular 
neticesinde 14.826 meslek mensubu yetkilendirilmiş, bunların 13.280’i bağımsız 
denetçi olarak sicile kaydedilmiştir.

(e) Kurumumuz Tarafından 2015 Takvim Yılında Yetki Verilen Bağımsız 
Denetim Kuruluşlarına Ait Bilgiler

2015 takvim yılı içerisinde kurumumuza bağımsız denetim kuruluşu olarak 
faaliyet göstermek üzere 58 şirket tarafından yetkilendirme başvurusu yapılmıştır. 
2014 yılı içerisinde başvurusu sonuçlanmayan 10 şirket ile birlikte yetkilendirme 
başvurusunda bulunan şirketlerden 52’sinin Kurul tarafından yetkilendirilmesine 
karar verilerek Bağımsız Denetim Resmi Sicilinde tescil ve ilan edilmiştir.

31/12/2015 tarihi itibarıyla Kurumumuzca yetkilendirilerek sicile kaydı 
yapılan bağımsız denetim kuruluşlarının sayısı 196’tir.

31/12/2015 tarihi itibarıyla önceki yıllar ile birlikte Kurumumuza toplam 
219 denetim kuruluşu tarafından yetkilendirme başvurusu yapılmış bunların 201’i 
Kurulca yetkilendirilmiş, 196’sı Bağımsız Denetim Resmi Sicilinde tescil ve ilan 
edilmiştir.

Tescil ve ilan işlemleri tamamlanan 196 bağımsız denetim kuruluşundan 
49’u KAYİK dahil Bağımsız Denetim yetkisini, 67’si KAYİK dahil (Sigortacılık ve Özel 
Emeklilik Alanları Hariç) Bağımsız Denetim yetkisini, 80’i KAYİK hariç Bağımsız 
Denetim yetkisini haiz bulunmaktadır. Kuruluşların yetki durumuna göre grafiksel 
gösterimi aşağıdaki gibidir.
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Şekil 11- Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Yetki Alanlarına Göre Dağılımı

KAYİK Hariç Bağımsız Denetim
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2015 yılında 196 Bağımsız Denetim Kuruluşunda 943’ü sorumlu denetçi 
olmak üzere toplamda 2.085 denetçi görev almıştır. Denetim kadrosunda en fazla 
denetçi yer alan Bağımsız Denetim Kuruluşunun denetim kadrosu 61 kişiden, 
denetim kadrosunda en az denetçi yer alan Bağımsız Denetim Kuruluşunun denetim 
kadrosu ise 5 kişiden oluşmuştur.

Kurumumuzca 2015 takvim yılı sonu itibarıyla yetkilendirilerek sicile tescil 
edilen bağımsız denetim kuruluşlarının illere göre dağılımı Şekil 12’de gösterilmiştir.

Şekil 12- Bağımsız Denetim Kuruluşlarının İllere Göre Dağılımı
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Kurumumuzca 2015 takvim yılı sonu itibarıyla yetkilendirilerek sicile tescil 
edilen bağımsız denetim kuruluşlarının illere göre dağılımı Tablo 14’de ayrıntılı olarak 
gösterilmiştir.
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Tablo 14- Bağımsız Denetim Kuruluşlarının İllere Göre Dağılımı

31/12/2015 Tarihi İtibarıyla Tescil Edilen Bağımsız Denetim Kuruluşlarına İlişkin Bilgiler
İli Tescil Edilen Şirket Sayısı Toplam İçindeki Payı (%)

Adana 1 0,5
Adana 1 0,5
Ankara 42 21,4
Antalya 6 3,1
Bursa 9 4,6

Çanakkale 1 0,5
Denizli 1 0,5
Elazığ 1 0,5

Eskişehir 1 0,5
Gaziantep 4 2,0
İstanbul 109 55,6

İzmir 12 6,1
Kayseri 1 0,5
Malatya 1 0,5
Manisa 1 0,5
Sakarya 1 0,5
Samsun 3 1,5

Sivas 1 0,5

Zonguldak 1 0,5
TOPLAM 196 100,0

Bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirmesi ile ilgili olarak; 2013 yılında; 
Kamu kurumlarından denetim faaliyetinde bulunmak üzere yetki almış olan denetim 
kuruluşlarından 92’si Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca Kurumumuza 
başvuru yapmış ve 92 bağımsız denetim kuruluşu geçici olarak yetkilendirilmiştir. 
92 denetim kuruluşundan 90’ı intibak için başvuru yapmış, 25’i intibak işlemlerini 
tamamlamış ve sicile kaydedilmiştir. Ayrıca ilk defa yetkilendirilmek üzere başvuru 
yapan şirketler arasından 5 şirket bağımsız denetim kuruluşu olarak yetkilendirilmiş 
ve sicile kaydedilmiştir. Dolayısıyla 2013 yılında geçici verilen yetkiler dışında 30 
bağımsız denetim kuruluşu yetkilendirilerek sicile kaydı sağlanmıştır.

2014 yılında 60 bağımsız denetim kuruluşu daha intibak işlemlerini 
tamamlamış ve yetkilendirilerek sicile kaydedilmiştir. İlk defa yetkilendirilen bağımsız 
denetim kuruluşu sayısı ise 55’tir.

2015 yılında 2 bağımsız denetim kuruluşu daha intibak işlemlerini tamamlamış 
ve sicile kaydedilmiş olup, 3 şirket ise intibak işlemlerini tamamlamıştır. 2015 yılında 
ilk defa yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu sayısı 50’dir.

Yıllar itibarıyla yetkilendirilen Bağımsız Denetim Kuruluşlarına ilişkin bilgiler 
Şekil 13’te gösterilmiştir.
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Şekil 13- Yıllar İtibariyle Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilendirmeleri
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Yıllar itibarıyla Bağımsız Denetim Resmi Siciline kaydedilen bağımsız denetim 
kuruluşlarına ilişkin bilgiler Şekil 14’de gösterilmiştir.

Şekil 14- Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilendirmeleri
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(3) 2016 Yılına İlişkin Hedefler

6102 sayılı Kanun, 660 sayılı KHK, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve diğer mevzuatlar gereğince 
üzerimize düşen görev ve yükümlülükler 2016 takvim yılında da Dairemizce büyük 
bir titizlikle yürütülecektir.

Türkiye Ekonomisinin gelişmesi ve büyümesine paralel olarak yıldan yıla 
bağımsız denetime tabi şirket sayısı artmaktadır. Bu kapsamda zorunlu olarak 
bağımsız denetime tabi olacak şirketler ile ihtiyari olarak bağımsız denetim yaptırmak 
isteyen şirketlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde bağımsız denetçi ve bağımsız 
denetim kuruluşu yetkilendirilmesi işlemleri süratle yapılmaya devam edilecektir.

2016 takvim yılında Kurumuz tarafından belirlenecek tarihlerde iki kez 
Bağımsız Denetçilik Sınavı yapılması planlanmaktadır.
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Ayrıca, 2016 takvim yılı içerisinde bağımsız denetçi ve bağımsız denetim 
kuruluşların etkin bir denetim yapabilmesi için gerekli mevzuat çalışmaları da 
titizlikle yürütülmeye devam edilecektir.

e) Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı

(1) Genel Değerlendirme 

Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı 2015 yılı içerisinde, Kurumumuz 
bilgi sistemleri yapısının güvenli, etkin, erişilebilir ve sürdürülebilir yapıda olmasına 
yönelik; bilgi sistemleri uygulamaları ve altyapı alanlarında faaliyetler gerçekleştirmiş, 
diğer hizmet birimlerinden gelen talepleri yerine getirmiştir. Bağımsız Denetim 
kapsamında yer alan Bilgi Sistemleri Denetimine yönelik çalışmalar sürdürmüştür.

(2) 2015 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler ve Yürütülen Projeler

Dairemizin amaç ve öncelikleri:

• Sürekli gelişmekte olan bilişim teknolojilerini takip edip söz konusu 
yeniliklerin verilen hizmetlerde uygulanabilirliğini tespit etmek,

• Güvenli ve sürdürülebilir bilgi sistemleri altyapısını oluşturmak,

• Kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen bilgi sistemleri cihazlarının 
alım süreçlerinde nitelikli teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

• Birimimiz tarafından sağlanan hizmeti uluslararası kalite çerçevesinde 
geliştirmek, 

• Küresel düzeyde ve ülkemizde uygulanan bilgi sistemleri politikaları 
doğrultusunda çalışmaları sürdürmek,

• Sürekli gelişmekte olan teknolojik, mesleki ve sosyal etkenler neticesinde; 
Birim personelinin uzmanlık alanlarında yeterliliğini arttırmaya 
yönelik eğitim, konferans ve diğer etkinliklere katılımlarını sağlamak 
oluşturmaktadır. 

Bu doğrultuda, Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 2015 
yılında gerçekleştirilen faaliyetler ve tamamlanan projeler aşağıda yer almaktadır:

i. Yazılım Geliştirme ve Bilgi Sistemleri Uygulamaları Kapsamındaki 
Faaliyetler

• 01/02/2015 tarihinde Resmi Yazışma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik 
kapsamında, Kurumumuzda kullanılmakta olan Elektronik Belge ve Arşiv 
Yönetim Sisteminde güncelleştirme çalışması yapılmıştır. 

• Kurumumuz faaliyet alanlarıyla ilgili yapılacak bilgi edinme başvurularının 
elektronik ortamda alınmasını sağlayacak Bilgi Edinme Uygulamasının 
yazılım geliştirme süreçleri tamamlanmıştır.  



www.kgk.gov.tr

79

• Mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncellenmekte olan denetime 
tabi şirketlerin sorgulanabilmesi, bu veriler üzerinde istatistiksel 
çalışma yapılabilmesi ve dökümlerinin alınabilmesini sağlayan Denetime 
Tabi Şirketleri Sorgulama Uygulamasının yazılım geliştirme süreçleri 
tamamlanmış olup sistem aktif duruma getirilmiştir.

• Kurum mevzuatı kapsamında belirtilen dönemlerde inceleme yapılacak 
Bağımsız Denetim Kuruluşlarının tespit edilebilmesi amacıyla, 
Denetlenecek Şirketlere İlişkin Risk Analizi Uygulamasının gereksinim 
belirleme çalışmalarına başlanmıştır.

• Kurumumuz tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilen meslek 
mensuplarının mühür bilgilerinin, elektronik ortamda tutulmasını 
sağlayacak Mühür Takip Modülünün analiz çalışmaları yapılmıştır.

• Garanti ve bakım süreleri dönem içerisinde sonlanan; Meslek Mensupları 
Bilgi Kayıt Portalı (EYBİS), Sözleşme Bilgi Giriş Portalı, Örgün Sınav 
İşlemleri Otomasyon Programı (SINAVBAZ) ve Kurumsal Web Portalı’nın 
bakım faaliyetlerine yönelik ilgili firmalar ile sözleşmeler imzalanmıştır.

• Kurumumuz bilgi sistemleri uygulamalarının Kimlik Paylaşım Sistemini 
(MERNİS) kullanmaları durumunda kayıt izlerinin oluşturulmasını 
sağlayacak web servis geliştirilmiştir. 

• Bağımsız Denetçilik Sınav Modülü ve Uzman Yardımcılığı Sınav Modülü 
uygulamalarının daha etkin kullanılmasına yönelik geliştirmeler ve 
güncelleştirmeler yapılmıştır.

• Sözleşme Bilgi Giriş Portalı üzerinden sözleşme bildirimi yapılırken şirket 
bilgilerinin otomatik olarak gelmesine imkân sağlayan, Gelir İdaresi 
Başkanlığının oluşturduğu web servisin kullanılmasına yönelik çalışmalar 
başlatılmıştır.

• Kurumumuz bünyesinde hizmet veren kadrolu ve geçici görevli personelin 
kimlik, öğrenim, yabancı dil, hizmet birleştirme bilgilerini kayıt altına 
almak ve raporlamak, yurt içi ve yurt dışı harcırahlarının hazırlanmasını 
sağlamak, izin hareketlerinin izlenmesi sağlamak amacıyla geliştirilen İnsan 
Kaynakları uygulamasının değişiklik talepleri yerine getirilmiş ve Kurum 
içi iletişimi etkin hale getirmek amacıyla Kuruma ait her türlü duyurunun 
ve dosya paylaşımının yer aldığı Intranet uygulamasının değişiklik talepleri 
ve içerik yönetimi sağlanmıştır.

• Kurumumuz personelinin turnike giriş-çıkış bilgilerinin, personel ve Daire 
Başkanlığı düzeyinde sistem üzerinden raporlanabilmesi amacıyla Turnike 
Sistemi ile Intranet uygulaması arasında entegrasyon sağlanmıştır.

• Kurumumuz tarafından düzenlenen etkinliklerde başvuruların ve katılım 
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ücretlerinin elektronik ortamda alınmasını ve raporlamanın yapılmasını 
sağlayan Etkinlik Uygulaması geliştirilmiştir. 

• Kurumumuz yemekhane gelir-gider kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesini 
sağlayacak Yemekhane Uygulamasının yazılım geliştirme süreçleri 
tamamlanarak Intranet Uygulamasına entegre edilmiştir.

ii. Bilgi Sistemleri Altyapısına Yönelik Faaliyetler

• Kurum içi bilişim ağı trafiğinin yönlendirilmesini sağlayan kenar ve omurga 
anahtarları yenilenerek yedekli mimaride çalışması sağlanmıştır. 

• Kurum bünyesinde yerel ağ bağlantı hızının 1 Gbps’den 10 Gbps’ye 
yükseltilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

• Kurumumuz bilgi sistemleri ağında yer alan cihazların kontrolünü ve 
yönetimini sağlamak, bilgi sistemleri ağına yetkisiz erişimleri önlemek 
amacıyla “Ağ Erişim Kontrolü” yazılımı alınarak bilgi sistemleri altyapısına 
entegre edilmiştir. 

• Sunucular ve son kullanıcı bilgisayarlarındaki işletim sistemi lisansları üç 
yıl süre ile yenilenmiştir.

• Kurum personelinin sunucu ve internet trafiğinin zaman damgası ile 
kaydedilmesini sağlamak amacıyla “Kayıt İzi (log)” yazılımı alınarak bilgi 
sistemleri altyapısına entegre edilmiştir.

• Kurum bünyesindeki mevcut internet hızı 50 Mbps’den 100 Mbps’e 
çıkartılmıştır.

• Olası siber saldırılara karşı önleyici kontrol sistemi oluşturmak amacıyla 
DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) koruma hizmeti devreye alınmıştır.

• Turnike sistemi yenilenerek personelin ve misafirlerin Kurum hizmet 
binasına giriş-çıkış işlemleri kayıt altına alınmaya başlanmıştır.

• Destek hizmeti sağlayan kuruluş tarafında tutulan Kurum dış DNS’i (Alan 
Adı Sistemi), Kurumumuz hizmet binasındaki sunucuların bünyesine 
alınmıştır. İç ve dış DNS birbirinden ayrılarak arasında güvenli bir katman 
oluşturulmuştur. 

iii. Bilgi Sistemleri Denetimi Faaliyetleri

• Bilgi sistemleri denetimi kapsamında çıkartılacak standart, yönerge, rehber 
ve tebliğe yönelik içerik belirleme çalışmaları yapılarak Bilgi Sistemleri 
Denetim Yönergesinin taslak metni hazırlanmıştır. 

• Bilgi Sistemleri Denetimi Rehberi’nin oluşturulmasına yönelik çalışmalara 
başlanmıştır.  
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• Kalite Kontrol Standardı (KKS) kapsamında, Bağımsız Denetim 
Kuruluşlarının bilgi sistemleri kaynaklarını incelemeye yönelik faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir.

iv. Diğer Hizmet Birimlerine Yönelik Faaliyetler 

• Kurum personeli tarafından kullanılan dizüstü bilgisayarların donanım 
bileşenleri iyileştirilmiştir.

• Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi’ne ilişkin Kurumumuz personeline 
teknik destek verilmiş olup kullanıcı dokümanları hazırlanmıştır.

• Kurum personelinin kullanıcı hesaplarının, e-posta adreslerinin ve 
elektronik imzalarının teminine yönelik işlemler gerçekleştirilmiştir.

• Kurumsal web portalının içerik yönetimi diğer birimlerden gelen talepler 
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

• Birimler tarafından talep edilen bilgi sistemleri kaynaklarının teminine 
yönelik teknik şartnameler hazırlanmıştır.

• Kurum personelinin bilgi sistemlerinde yaşadığı teknik problemler 
Birimimiz personeli tarafından çözüme kavuşturulmuştur.

• Çağrı Merkezi teknik desteğinin Kurumumuz bilgi sistemleri uygulamaları 
üzerinden verilmesi amacıyla çağrı merkezi personeline teknik eğitimler 
verilmiştir.

v. Diğer Faaliyetler 

• Kurum bünyesinde bulunan ve hizmete sunulan bilişim kaynaklarının 
güvenli bir şekilde çalışmasına, amacına uygun olarak kullanılmasına ve 
en yüksek düzeyde fayda sağlamasına; Kurumun sahip olduğu bilgilerin 
paylaşımı ve güvenliği konularında tedbir alınmasına; bilginin gizlilik, 
bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden veya 
dışarından gelebilecek kasıtlı veya kasıtsız oluşabilecek tüm tehditlerden 
korunmasına, yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak 
gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Bilgi Güvenliği 
Politikası taslak metni hazırlanmıştır.

• Birimimiz uzman yardımcılarının ve Kurum meslek personelinin bilgi 
sistemleri denetimi alanındaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla söz 
konusu alanda temel eğitimler düzenlenmiştir.

• Kurumumuzda kullanılan Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi 
ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) arasında entegrasyon çalışmalarına 
başlanmıştır.
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(3) 2016 Yılına İlişkin Hedefler 

Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 2016 yılında:

• Kurumsal web portalının yenilenmesine yönelik gerekli çalışmaların 
yapılması,

• Kurumumuz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda Bilgi Edinme 
Sisteminde güncelleştirme çalışmalarının yapılması,

• Bağımsız Denetçilerin mühür bilgilerinin elektronik ortamda tutulmasını 
sağlayan Mühür Takip Modülünün geliştirilme süreçlerinin tamamlanması,

• İnceleme kapsamında yer alacak Bağımsız Denetim Kuruluşlarının 
belirlenebilmesi amacıyla, Denetlenecek Şirketlere İlişkin Risk Analizi 
Uygulamasının geliştirilme süreçlerinin tamamlanması, 

• Sözleşme Bilgi Giriş Portalı üzerinden sözleşme bildirimi yapılırken şirket 
bilgilerinin otomatik olarak gelmesini sağlayacak web servisin aktif duruma 
getirilmesi,

• Ağ güvenliği ve bilgi sistemleri altyapı kaynaklarına yönelik eğitimlerin 
düzenlenmesi,

• Bilgi sistemleri altyapı kaynakları arasında veri aktarım sürelerini 
kısaltabilmek amacıyla sunucuların ağ bağlantı kartlarının 10 Gbps hızına 
çıkartılması,

• Kurum bünyesinde yerel ağ bağlantı hızının 1 Gbps’den 10 Gbps’ye 
yükseltilme çalışmalarının tamamlanması,

• Yedekleme ve bu yedeklerden geri dönüş sürelerinin kısalması için veri 
depolama ünitesi alınması,

• Felaket Kurtarma Merkezi’nin faaliyete alınmasına yönelik çalışmaların 
tamamlanması, 

• TS ISO/IEC 27001 standardına uygun bilgi güvenliği yönetim sisteminin 
kurulmasına yönelik düzenlemelerin yapılması, 

• Sıfırıncı gün saldırılarına (zero day attacks) karşı güvenlik tedbirlerinin 
alınması, 

• Bilgi sistemleri kaynaklarındaki güvenlik zafiyetlerini belirleyip ardından 
mevcut açıklıkların kapatılmasını sağlayacak sızma testlerinin yaptırılması,

• Bilgi sistemleri uygulamalarında ve verilerinde yaşanan artış doğrultusunda, 
sunucularda kapasite artışına yönelik alımların yapılması,

• Antivirüs ve antispam güvenlik çözümlerinin alımına yönelik araştırma ve 
analiz çalışmalarının yapılması, 
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• Son kullanıcı bilgisayarlarının donanım özelliklerinin iyileştirilmesi,

• Misafir kablosuz ağının yerel ağdan ayrılmasına yönelik çalışmaların 
yapılması,

• Sistem odasının soğutma ve kablolama sisteminde iyileştirmeler yapılması,

• E-posta sunucusunda güncelleştirme yapılarak yedekli bir mimaride 
çalışmasının sağlanması planlanmaktadır.  

Dairemiz için 2015 yılı; organizasyonel yapılanmanın tamamlandığı, bilgi 
sistemleri kaynaklarının verimliliğini ve kapasitesini arttırmaya yönelik faaliyetlerin 
gerçekleştirildiği, kurumsallaşmaya yönelik Kurum içi bilgi sistemlerinin kurulması 
ve idame ettirilmesi projelerinin yoğunluk kazandığı, mevzuatla Kurumumuza 
verilen görevlerin yerine getirilmesinde bilgi sistemleri uygulamalarının etkinliğinin 
arttırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı bir yıl olarak mütalâa edilmektedir.

f) Araştırma Analiz Daire Başkanlığı

(1) Genel Değerlendirme

Araştırma Analiz Dairesi Başkanlığınca 2015 takvim yılı içerisinde bağımsız 
denetim sektöründe denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin yaşadıkları 
problemler ve çözüm yollarına, diğer kamu gözetimi kuruluşlarının uygulamaları 
da değerlendirilmek suretiyle; Sözleşme Bilgi Girişi Portalının (SBG) bağımsız 
denetimin gözetiminde etkinliğinin artırılmasına, denetçi başına azami çalışma 
saatinin belirlenmesi dahil olmak üzere denetim kapasitesine, diğer ülkelerdeki 
muadil kamu gözetimi kurumlarının denetim firma kalitesine yönelik çalışmalara 
ilişkin araştırmalar, denetim firmalarının kalite kontrol sistemlerine yönelik yapılan 
incelemeler ile risk analizi arasındaki ilişkiye yönelik analizler ve SBG’den alınan 
veriler üzerinden değerlendirme ve analizler yapılmıştır.

(2) 2015 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler Yürütülen Projeler

Dairemizce 2015 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ile yürütülen projeler 
şunlardır.

i. Araştırma Faaliyetleri

(a) Bağımsız Denetim Sektöründe Karşılaşılan Sorunlar

Bağımsız Denetimde paydaşların karşılaştığı sorunların tespiti kapsamında 
bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin görüşlerinden faydalanılmış 
olup karşılaşılan sorunlar iki başlık altında toplanmıştır.

• Yasal düzenlemelere uyumsuzluktan kaynaklanan sorunlar

• Haksız rekabetten kaynaklanan sorunlar
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(b) Sözleşme Bilgi Giriş Sisteminin Etkinliğinin Artırılması

Kurumumuz tarafından kullanılmakta olan ve bağımsız denetim kuruluşlarının 
ve bağımsız denetçilerin yapmış olduğu bağımsız denetim sözleşmelerine ilişkin 
bilgilerin kaydedildiği SBG’nin Kurumumuzca yapılan inceleme ve gözetim faaliyetinde 
etkin ve eşanlı olarak kullanılmasını sağlayacak yöntemler araştırılmıştır. Bu 
kapsamda, ABD kamu gözetimi kurumu (PCAOB) ve İngiltere Finansal Raporlama 
Kurulu (FRC) nin uygulamaları incelenmiştir. 

(c) Denetim Kapasitesi

Denetim kapasitesinin belirlenmesi kapsamında;

• Denetim kapsamına giren şirketlerin sektörleri itibarıyla asgari denetim 
saatinin belirlenmesi,

• Denetçilerin (ve yardımcıların) kıdemleri itibarıyla azami denetim saatlerinin 
belirlenmesi

Çalışmaları yürütülmüştür. 

(ç) Muadil Kurumların Denetim Kalitesine Yönelik Çalışmaları

Kurumumuzda denetim kalitesinin artırılmasına yönelik araştırma çalışmaları 
yapılmış, bu kapsamda PCAOB’nin denetim kalitesine yönelik çalışmaları ile FRC’nin 
2014/2015 dönemine ilişkin denetim kalitesinin gözden geçirilmesine ilişkin raporları 
incelenmiştir. 

ii. Analiz Faaliyetleri

(a) Denetim Firmalarının Kalite Kontrol Sistemleri ve Risk Analizi

Kurumumuz uzmanları tarafından 48 bağımsız denetim kuruluşunun kalite 
kontrol sistemlerinin incelenmesi Kasım 2015- Şubat 2016 döneminde yapılmıştır. 
İnceleme sonucunda denetim kuruluşlarına ait kalite kontrol sistemlerinin, KKS 1 
Standardı ile Bağımsız Denetim Yönetmeliğine uyumsuzlukları, ilgililerce verilecek 
cevaplar değerlendirildikten sonra netleşecek olup söz konusu bulgular 2016 yılında 
değerlendirilecektir.

(b) Bağımsız Denetim Sektörü Analizi

Daire Başkanlığımız tarafından Kurumumuz SBG’den elde edilen 2013, 2014 
ve 2015 yıllarına ilişkin veriler üzerinden bağımsız denetim sektörünün analizi 
yapılmıştır. Söz konusu analiz sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiş ve rapor 
hazırlanmıştır:

 - Bağımsız Denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar 
Kurulunca belirlenen hadlerdeki değişikliklerin yıllar itibarıyla denetim 
sektörüne etkileri.
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 - Denetime tabi şirketlerin sektörel dağılımları.

 - Denetim kuruluşları ve denetçilerin 2013, 2014 ve 2015 yılları itibarıyla 
denetim kapasitelerinin belirlenmesi ve meydana gelen değişim.

 - Denetim sektörünün parasal büyüklüğünün belirlenmesi ile 2013, 2014 ve 
2015 yılları itibarıyla oluşan değişiklerin izlenmesi. 

 - Denetime tabi şirketlerin sektörel bazda denetim ücretleri, denetim süreleri 
ve denetçi sayılarına ilişkin verilerin yıllar itibarıyla izlenmesi.

 - Denetim sektöründe faaliyet gösteren başlıca denetim kuruluşlarının 
belirlenmesi ve söz konusu kuruluşların sektördeki ağırlıkları. 

2015 yılında toplam 5.253 şirket bağımsız denetim sözleşmesi imzalamıştır. 
Söz konusu şirketlerin 1.410’u KAYİK kapsamındadır (Şekil 15).

Şekil 15- Şirketlerin Denetim Kapsamına Göre Dağılımı

2.Diğer1.KAYİK

1410; %27

3843; %73

2015 yılı bağımsız denetim hizmetinde 179’u bağımsız denetim kuruluşu, 135’i 
bağımsız denetçi olmak üzere toplam 314 bağımsız denetim kuruluşu ve bağımsız 
denetçi denetim faaliyetinde bulunmuştur (Şekil 16).

Şekil 16- 2015’te Denetim Gerçekleştiren Denetim Kuruluşlarının Ve Denetçilerin 
Toplam Sözleşmelerdeki Payı

Denetçi Denetim Kuruluşu

135; %4 179; %0,96
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2015 yılında bağımsız denetim yaptıran şirketlerin 229 tanesi bağımsız denetçiler 
tarafından denetlenirken, 5024 tanesi denetim kuruluşlarınca denetlenmiştir.

2015 yılında denetim yaptıran 2448 şirket dört büyük bağımsız denetim 
kuruluşu tarafından, kalan 2805 şirket ise diğer denetim kuruluşları ve denetçiler 
tarafından denetlenmiştir. Dört büyük firmanın toplam denetim içindeki payı ise 
%46’dır.

Yine Dairemizce bağımsız denetim alanında;

 - Yaşayan bağımsız denetim sektörü ile mevzuat uyumunun araştırılması, 
mevzuatın geliştirilmesi çalışmaları,

 - Kaliteli raporlama açısından dünya örneklerinin takibi,

 - Bağımsız denetimin ekonomik hayatta etkin ve yol gösterici olması açısından 
araştırmalar,

 - Yurt dışı örnekleri açısından bağımsız denetimin iç ekonomilerde kullanım 
alanları ve etkinliğinin araştırılması,

 - Diğer kurumlara ve üniversitelere bağımsız denetim ve kamu gözetim 
alanında kurumsal farkındalık sağlanması, 

Hususlarıyla ilgili araştırma ve analizlerde bulunulmuştur.

(3) 2016 Yılına İlişkin Hedefler

2015 yılında gerçekleştirilen analizler sonrası ortaya çıkan sonuçlara 
dayanılarak daha etkili, kaliteli ve verimli denetim yapılabilmesi ve denetim sektöründe 
oluşabilecek haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla 2016 yılında; 

 - Veri analizlerinin piyasadaki aksaklıkları ortaya çıkaracak şekilde 
çeşitlendirilerek analiz çalışmalarının yapılması,

 - Analizlerin üçer aylık dönemler itibariyle yapılarak piyasanın yakından 
takibinin sağlanması,

 - Bağımsız denetim sektörü ile mevzuatın uyumlaştırılması,  

 - Kaliteli raporlama açısından dünya örneklerinin takibi ve söz konusu 
örneklerden ülkemizle uyumlu olabilecekleri tespit ederek hayata 
geçirilmesinin sağlanması,

 - Bağımsız denetim sektöründe uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine 
ilişkin analizlerin yapılması ve diğer ülkelerin söz konusu durumla ilgili 
uygulamalarının takibi,

 - Bağımsız denetim sektöründe uygulanacak asgari saatin belirlenmesine 
ilişkin analizlerin yapılması ve diğer ülkelerin söz konusu durumla ilgili 
uygulamaların takibi,
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 - Diğer kurumların ve üniversitelerin bağımsız denetim ve kamu gözetimi 
alanında farkındalığının sağlanması

Hedeflenmektedir.

g) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

(1) Genel Değerlendirme

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 660 sayılı KHK’nın 14’üncü maddesi 
uyarınca hizmet birimi olarak kurulmuş olup, gerek 5018 sayılı Kanun gerekse 
Kurumumuz Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde 
sayılan görevleri yürütmektedir. 

(2) 2015 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler Yürütülen Projeler

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca 2015 yılında gerçekleştirilen faaliyetler 
ile yürütülen projeler şunlardır:

-Kurumumuzun ilk plan olma niteliği taşıyan 2016-2020 Dönemi Stratejik 
Planının hazırlanmasına başlanılmıştır.

Kamu yönetimi alanındaki yeni gelişme ve eğilimler, kamu idarelerinin 
geleceklerini kurumsal bir stratejik plana dayalı olarak tasarlamalarını gerektirmiştir. 
Bu anlayış doğrultusunda misyon, vizyon, çalışma ilkeleri ve politika geliştirme 
konuları tartışılmış, 2016-2020 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarına hazırlık 
niteliğinde ön araştırmalar yapılmış, fikir geliştirme toplantıları gerçekleştirilmiş, 
iç ve dış paydaş analizleri ve toplantılar yapılarak elde edilen bilgiler çerçevesinde 
kurumun stratejik planına temel oluşturan çeşitli konulara ilişkin ortaya çıkan fikirler 
derlenmiş ve yazılı hale getirilmiştir. Kurumun tanımlanan misyonlarıyla ilgili olan 
hedefler, proje ve faaliyetler belirlenmiştir. Bu aşamada, Kurumumuz çalışanlarının 
yorum ve görüşleri alınmış, bu görüşler kapsayıcı bir bakış açısıyla analiz edilmiştir. 
Alt çalışma gruplarının bu hazırlıkları ile koordineli olarak Kurumumuzun 2016-
2020 Dönemi Stratejik Planı tamamlanma aşamasına gelmiştir.

-2015 yılında Maliye Bakanlığı kanalıyla Kurumumuza 58 adet yazılı ve 
sözlü soru önergesi gönderilmiştir.

Söz konusu yazılı ve sözlü soru önergeleri süresinde cevaplandırılmıştır.

-Hizmet Envanteri hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında 2015 yılında Başkan Yardımcılığı, Daire Başkanlığı 
ve Müşavirlikler olarak tanımlamalar yapılmış, bir kısım hizmetler belirlenerek veri 
giriş görevlilerince girişleri yapılmıştır. 
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-Kurumumuzca hazırlanan Standart Dosya Planı güncellenmiştir.

Kurumumuzca 2015 yılından önce hazırlanan Standart Dosya Planı Elektronik 
Belge ve Arşiv Yönetim Sistemine revize edilmiştir.

-Kurumumuzun 2016 yılı Gelir-Gider Bütçesi ile Yatırım Programı, 
Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanmıştır.

2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi ile Yatırım Programı ile Ayrıntılı Finansman 
Programı harcama birimlerinin talebi üzerine hazırlanarak onaylanmış ve yürürlüğe 
konulmuştur.

-Kurumumuzun 2014 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

2014 Yılı Faaliyet Raporu hizmet birimleri ile Müşavirliklerce bildirilen 
faaliyetler doğrultusunda hazırlanmış, ilgili Kurumlara gönderilmiş ve Kurumumuz 
internet sitesinde yayımlanmıştır.

-Kurumumuzun 2014 yılı Kesin Hesabı hazırlanmıştır.

2014 yılı Kesin Hesabı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile mutabakat sağlanarak 
Maliye Bakanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna ve 
Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

-Harcama birimlerinden Başkanlığımıza gönderilen ödenek gönderme, 
ödenek aktarma, tenkis işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Harcama birimlerince e-bütçe sisteminden iletilen ödenek gönderme, ödenek 
aktarma ve revize işlemi ile tenkis işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

-Kurumumuzun 2015 Yılı Kamu Yatırımları İnceleme ve Değerlendirme 
Raporu Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.

Yatırım Harcamaları Dönem Gerçekleşme Durum Raporu üçer aylık dönemler 
itibariyle Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve 
Değerlendirme Raporu Mart ayı sonunda Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

(3) 2016 Yılına İlişkin Hedefler

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 2016 yılına ilişkin hedefleri şunlardır:

- Hizmet Envanterinin oluşturulması, bu kapsamda iş ve görev tanımlarının 
belirlenmesi,

- İş akış süreçlerini her bir birim ve personel için tanımlanarak işlem 
yönergelerinin hazırlanması,
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- Kurumumuzun 2016-2020 dönemi Stratejik Planının tamamlanarak sürekli 
ve aylık olarak değerlendirilmesi, üçer aylık dönemlerde üst yönetim tarafından 
gözden geçirme toplantılarının ve yılda bir defa paydaş toplantısının yapılması.

h) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

(1) Genel Değerlendirme

İnsan kaynakları politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik 
çalışmaları, atama, özlük, emeklilik, disiplin, kadro, yurtiçi ve yurtdışı geçici ve 
sürekli görevlendirme onayları, yolluk, harcırah ve benzeri hususlara ve kurumda 
geçici olarak görevlendirileceklere ilişkin işlemler ve Kurumun hizmet içi eğitim 
politikalarının ve yöntemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütmekte 
ayrıca, Kurum personelinin performansını değerlendirme kriterleri ile meslek 
ilkelerinin tespitine yönelik çalışmaları diğer birimlerle işbirliği içinde oluşturmakta 
ve personelin mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yurt içi ve yurt dışı 
çalışma, araştırma, staj, etüt ve eğitim imkânlarına ilişkin araştırmalar yaparak 
öneriler geliştirmektedir.

(2) 2015 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler Yürütülen Projeler

Kurumumuz bünyesinde yürütülen faaliyetlerin etkin ve sağlıklı devam 
ettirilmesi amacıyla personel, eğitim altyapı vb. hizmetlere ilişkin olarak 2015 yılında 
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca aşağıdaki faaliyetlerde 
bulunulmuştur.

i. İnsan Kaynakları

(a) Sınav İşlemleri 

Kurum meslek personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41’inci 
maddesi hükmü uyarınca açılan giriş sınavı sonucuna göre açıktan atama yapılmak 
suretiyle istihdam edilmektedir.

2015 yılı içerisinde uzman yardımcısı olarak toplam 13 personel göreve 
başlamıştır. 22/02/2015 tarihinde yazılı, 30/03/2015 tarihinde sözlü bölümü 
gerçekleştirilen sınavla bilişim alanında çalıştırılmak üzere 5 uzman yardımcısı, 
3–04/10/2015 tarihlerinde yazılı, 24-25/11/2015 tarihlerinde ise sözlü bölümü 
gerçekleştirilen sınavla mesleki alanda çalıştırılmak üzere 8 uzman yardımcısı 
görevlerine atanmışlardır.

Kurumumuz Meslek Personeli Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin (m) bendi 
ile 22’nci maddesi gereğince açılan ve 27/01/2015 ile 29/09/2015 tarihlerinde 
gerçekleştirilen yetki sınavları neticesinde toplam 24 Uzman Yardımcısı, alanlarına 
göre tek başına denetim, inceleme ve gözetim faaliyetlerini gerçekleştirebilme yetkisini 
almışlardır.
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(b) Eğitim İşlemleri

Kurumumuz eğitim programlarının ilk aşaması; işe yeni 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 ve bu 
programlarda teorik olarak edinilen kurumsal bilgilerin uygulamaya konulması ve 
işleyişin öğretilmesi amacını taşıyan refakat çalışmaları, personele 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 ve 
üniversitelerden ve ilgili sektörlerden deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir.

(c) Hizmet İçi Eğitim 

Kurumumuz meslek personelinin 2015 yılı denetim faaliyetlerine ilişkin 
denetim rehberlerinin oluşturulması ve çıkılacak turneler öncesi karşılaşılabilecek 
olası mesleki sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik birim amirleriyle bilgi 
paylaşımında bulunulması, idari personelin moral ve motivasyonlarının, beşeri 
ve toplumsal ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi ile görev ve sorumluluklarına yönelik 
teşebbüs güçlerinin artırılması amaçlarıyla, 2015 yılı Şubat, Mayıs ve Aralık aylarında 
düzenlenen hizmet içi eğitimlere üst yönetim de dâhil toplam 140 personel katılmıştır.

Kurumumuz uzman yardımcılığı kadrosuna atanan personel, dönemler 
halinde 23/02–20/03/2015; 07/05–22/06/2015; 24/06–02/07/2015 tarihleri 
arasında eğitim programlarına alınmış, bu eğitimlere toplam 25 meslek personeli 
katılım sağlamıştır.

Söz konusu eğitim programları ana başlıklar olarak;

• Bilgisayar

• Protokol Kuralları

• Etik Eğitimi
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• Genel Muhasebe

• Maliyet/Yönetim Muhasebesi

• Finansal Tablolar Analizi

• Finansal Yönetim

• Finans Matematiği 

• Türkiye Muhasebe, Finansal Raporlama Standartları

• Denetim Standartları

• Uluslararası Denetim Standartları

• Uluslararası Muhasebe Standartları

• Ticaret Kanunu 

Konularında gerçekleştirilmiştir.

Yıl içerisinde ayrıca Kurum personelinin çeşitli ulusal ve uluslararası 
sempozyum, kongre, konferans ve toplantılara iştiraki sağlanmıştır.

(ç) Yurt Dışı Görevlendirmeler

2015 yılında ABD, İngiltere, Belçika, Hollanda, Japonya, Slovenya, Bahreyn, 
Ürdün, Tayvan, Romanya, Hollanda, Meksika, KKTC ve Suudi Arabistan’da Kurumun 
görev alanı ile ilgili çeşitli toplantı, konferans ve etkinliklere Kurumumuz Kurul Üyesi, 
Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı ve meslek personeli olmak üzere 52 personel 
iştirak etmiştir.

2014 yılı içerisinde iki uzman iki yıl süreli yüksek lisans eğitimlerine başlamıştır. 
2015 yılı için tahsis edilen iki adet kontenjan kapsamında ise 1 (bir) personelimiz 
yüksek lisans eğitimine başlamış olup 1 (bir) personelimiz de 2016/Ocak ayında 
eğitimine başlayacaktır. 

ii. Destek Hizmetleri

2015 yılında Kurumun ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, bakım 
ve onarım, temizlik, taşıma, ısınma, aydınlatma, haberleşme, ulaşım, güvenlik ve 
benzeri hizmetlerin yürütülmesi, Kurumun bilişim hizmetlerinde ihtiyaç duyulan 
sistem, ağ, veri tabanı, lisans, yazılım alımı ve bakım hizmetleri ile ilgili alımların 
yürütülmesi, Kurumun gider tahminlerinin hizmet birimlerinin görüş ve önerileri 
de dikkate alınarak hazırlanması, Kurumun evrak kayıt ve arşiv işlemlerinin 
yürütülmesi, Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemlerin ilgili mevzuat 
çerçevesinde yürütülmesi ile bağımsız denetçilere verilecek olan mühürlerin Darphane 
ve Damga Matbaası temin edilmesi ve bağımsız denetçilere teslim edilmesi faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir.
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(3) 2016 Yılına İlişkin Hedefler

i. İnsan Kaynakları

2016 yılında, açılacak sınavla Kurumumuzda 15 meslek personelinin 
daha istihdam edilmesi planlanmakta ve gerek yeni alınan, gerekse görevlerine 
devam etmekte olan personele yönelik olarak öncelikle sürekli eğitim programları 
uygulanması hedeflenmektedir.

Ayrıca, İlgili mevzuatı çerçevesinde ve Bakanlar Kurulu’nca Kurumumuza 
tahsis edilecek kontenjan dikkate alınarak, 2016 yılında da talepte bulunan ve 
başvuruları uygun görülen meslek personelinin lisansüstü eğitim veya staj yapmak 
üzere iki yıl süreyle yurt dışında görevlendirilmesi düşünülmektedir.

Bu yıl içerisinde, refakat çalışmaları sonucunda başarılı olan ve fiilen en az 
18 ay hizmetlerini tamamlayan Kurumumuz uzman yardımcıları için, alanlarına 
göre tek başına denetim veya bilgi sistemleri denetimi incelemesi yetkisine sahip 
olmalarını sağlayacak “Yetki Sınavı”nın; üç yıl fiili çalışma koşulunu tamamlayan 
ve uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcıları için ise “Uzman” kadrosuna 
atanabilmelerini sağlayacak “Yeterlik Sınavı”nın açılması planlanan faaliyetler 
içerisinde bulunmaktadır. 

Eğitim Yetkilendirme Dairesinin koordinatörlüğünde lojistik hizmetleri 
Dairemizce yürütülen bağımsız denetçilik sınavının 2016 yılında Eylül ve Kasım 
aylarında yapılması düşünülmektedir.

Gelecek dönemde Kurumumuz insan kaynakları bilgi sisteminin tüm 
modülleriyle kullanımına geçilmesinin yanısıra, personelin bilgilerini paylaşabileceği, 
koordinasyon içerisinde görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak alternatif 
iletişim ve enformasyon sistemlerine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde 
bulunulacaktır.

Mesleki personel için uygulanan mevzuatın güncellenmesine ilişkin çalışmalar 
tamamlanarak, bu mevzuata ek olarak gerekli görülen alanlarda ve idari personelin 
seçme, atama ve yükselme süreçlerinin belirlenmesi alanında yeni mevzuat çalışmaları 
yapılacaktır.

ii. Destek Hizmetleri

Destek Hizmetleri birimi olarak 2016 yılı için en önemli hedeflerimizden 
birisi Kurum için ihtiyaçlarına uygun bir hizmet binası inşa edilmesi için gerekli 
proje çizimlerinin ve teknik işlemlerin tamamlanarak işin inşaat ihalesi aşamasına 
getirilmesi olacaktır.
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Kurumumuzda 2016 yılı Temmuz ayı itibariyle iş güvenliği mevzuatı uyarınca 
gerekli hazırlıkların tamamlanarak iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği 
uygulamalarının başlatılması hedeflenmektedir.

Birimin diğer rutin faaliyetleri de en etkin şekilde sağlanmaya devam edilecektir. 

i) Hukuk Müşavirliği

(1) Genel Değerlendirme

Hukuk Müşavirliğimiz, Kurumumuz Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Yönetmeliğin 12’nci maddesinde sayılan tüm görevleri tam ve eksiksiz olarak yerine 
getirme gayreti içerisindedir. Bu kapsamda Müşavirliğimizce, Kurumumuz tarafından 
çıkarılması düşünülen mevzuat taslakları ile ilgili olarak gerekli koordinasyonun 
sağlanması ve görüş bildirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmekte, hizmet birimlerince 
tereddüt edilen konularda hukuki görüş oluşturulmaktadır.

(2) 2015 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler Yürütülen Projeler

2015 yılında Kurumun taraf olduğu işlemlerin veya Kuruma ilişkin her türlü 
uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve 
çözümlenmesi faaliyetlerine devam edilmiştir. Bu kapsamda yargı mercileri ile her 
türlü muhakemat hizmetleri ve hukuki savunma faaliyeti işlemleri yürütülmüş ve 
duruşma talepli davalara gerekli katılım sağlanmıştır. Müşavirliğimizce takip edilen 
adli ve idari dava dosyaları, icra takipleri ve diğer işlemlere ilişkin bilgi ve tablolar ile 
Birimimizin 2015 yılı evrak akışı aşağıda sunulmuştur.

i. İdari Yargı Dava Dosyalarına İlişkin Faaliyetler

Kurumumuza karşı açılan ve devam etmekte olan idari davalar Tablo 15’te 
gösterilmektedir.

Tablo 15- Kurumumuza Karşı Yıllar İtibariyle Açılan İdari Davalar

2012 2013 2014 2015 Toplam

İdare Mahkemesi - - 1 11 12

Danıştay (İlk 
Derece) - 13 5 1 19

Temyizde Devam 
Eden 16 7 6 2 31

Toplam 16 20 12 14 62

Kurumun İdare Mahkemeleri nezdinde devam eden dosya sayısı 12’dir. 
Bununla birlikte ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay nezdinde görülen toplam 
dosya sayısı 19’dur. 
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Öte yandan 2015 yılında Kurumumuzca açılan 5 adet idari dava devam 
etmektedir. Bunlardan 1 adedi Kurumumuz tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna 
(SPK) karşı, 4 adedi ise TÜRMOB’a karşı açılan davalardan oluşmaktadır.

Kurumumuza karşı açılan ve devam etmekte olan idari davaların 13 adedi 
2013 yılında, 6 adedi 2014 yılında, 12 adedi ise 2015 yılında açılmıştır. 31 adet dava 
dosyası ise temyiz aşamasında olup Danıştay nezdinde görülmeye devam etmektedir. 

Türk Ticaret Kanununun Mülga Geçici 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasına 
dayanan bağımsız denetçi yetkilendirme taleplerine ilişkin Kurum aleyhine İdare 
Mahkemelerinde toplam 116 adet dava açılmıştır. Bu davaların tamamı Mahkemeler 
tarafından reddedilerek Kurum lehine sonuçlanmıştır, 11 adet dava dosyası ise 
temyiz aşamasında olup Danıştay nezdinde görülmeye devam etmektedir. 

Yukarıda belirtilen idari davaların konusunu, mevzuata ilişkin Danıştay 
nezdinde görülen iptal davaları ve Türk Ticaret Kanununun Mülga Geçici 6’ncı 
maddesinin 4’üncü fıkrasına dayanan bağımsız denetçi yetkilendirme taleplerine 
ilişkin idari davalar ile 2015 yılı itibariyle Kurumumuz Eğitim ve Yetkilendirme Daire 
Başkanlığının bağımsız yetkilendirme işlemleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim 
Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde yer alan denetçi olabilmek için gerekli şartları 
taşımadıkları gerekçesiyle talepleri reddedilen kişiler tarafından söz konusu idari 
işlemlerin iptali maksadıyla açılan idari davalar teşkil etmektedir.

ii. Adli Yargı ve İcra Dosyalarına İlişkin Faaliyetler 

Kurumumuza karşı açılan ve devam etmekte olan adli davalar Tablo 16’da 
gösterilmektedir.

Tablo 16- Kurumumuza Karşı Açılan ve Devam Etmekte Olan Adli Davalar

2012 2013 2014 2015 Toplam

İş Mahkemesi - 3 12 1 16
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Kurumumuza karşı açılan adli davaların mahkeme süreci Şekil 17’de 
gösterilmiştir.

Şekil 17- Kurumumuza Karşı Açılan Adli Davaların Süreci

Kısmen Kabul/Kısmen Red RedDerbest

81%

6%

13%

Tablo 17- Yıllar İtibarıyla Kurumumuza Karşı Başlatılan İcra Takibi Sayıları
2012 2013 2014 2015 Toplam

İcra Müdürlüğü 3 2 - 1 6

iii. Danışma Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler

Danışma faaliyetleri kapsamında, Başkan veya Birim Başkanlıklarınca, 
Müşavirliğimize intikal ettirilen Kurumumuzun mevzuat çalışmaları da dahil olmak 
üzere çeşitli konularda mütalâalar verilmiştir. Görüşlerimiz istişari nitelikte olmakla 
birlikte, ilgili birimlerin iş ve işlemlerine esas teşkil etmekte olup bu nedenle, 
görüşlerimizin hazırlanmasında azami hassasiyet gösterilmektedir.

Kurumumuz tarafından müdahil olunan veya çıkarılması düşünülen mevzuat 
taslakları ile ilgili olarak Müşavirliğimizce gerekli koordinasyon sağlanarak ve 
görüş oluşturulması faaliyetinde bulunulduğu gibi ayrıca mevzuatların hazırlanma 
aşamalarında katılım sağlanmak suretiyle de çalışmalar yürütülmüştür. 

Ayrıca Başkanlık Makamınca gerekli görüldüğünde Kurul toplantılarına katılım 
sağlanmıştır. Müşavirliğimizce yürütülen danışma faaliyeti kapsamında; kurum içi ve 
kurum dışı mevzuat taslakları hakkında 26 adet ve ilgili birimler tarafından düşülen 
tereddütler hakkında ise 21 adet hukuki mütalaa oluşturulmuştur.

Bunlarla beraber Kurumca yürürlüğe konulan Bağımsız Denetim Yönetmeliği, 
Kurum Teşkilat Yönetmeliği ile Muhasebe ve Denetim Standartları dışındaki 
Tebliğlerin mevzuat hazırlık çalışmalarında bulunulmuştur.
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Müşavirliğimizce Kurul üyeliklerine ilişkin kura işlemleri yürütülmesine ve 
Kurum adı ve logosunun marka tescilinin yaptırılmasına katkı sağlanmış olup XBRL-
TR dernek kurma, PCOB ile işbirliği protokolünün hazırlanması ve IFIAR işbirliği 
anlaşması konularındaki çalışmalarda gerekli katılım sağlanmıştır.

iv. Diğer Faaliyetler

Müşavirliğimiz tarafından danışma faaliyetleri kapsamında, Başkanlık 
Makamı veya Birim Başkanlıklarınca, Müşavirliğimize intikal ettirilen Kurumumuzun 
mevzuat çalışmaları da dahil olmak üzere çeşitli konularda mütalâa verilmektedir. 
Görüşlerimiz istişari nitelikte olmakla birlikte, ilgili birimlerin iş ve işlemlerine esas 
teşkil etmekte olup bu nedenle, görüşlerimizin hazırlanmasında azami hassasiyet 
gösterilmektedir.

Kurumumuz tarafından çıkarılması düşünülen mevzuat taslakları ile ilgili 
olarak Müşavirliğimizce gerekli koordinasyonun sağlanması ve görüş bildirilmesi 
faaliyeti kapsamında 2015 yılında; ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamuoyunun 
bilgi ve görüşüne sunularak son şekli verilen, 26/12/2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına ilişkin “Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” 22/12/2015 tarihli ve 29570 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Müşavirliğimizce, Kurumumuz leh ve aleyhine açılan adli ve idari davaların 
takibinin zamanında ve hızlı bir şekilde sağlanması açısından Adalet Bakanlığı UYAP 
sisteminden yararlanılmak üzere Avukat ve Kurum Portalları kullanılmaktadır. 
Ayrıca hukuki değerlendirmelerin daha sağlıklı olarak yerine getirilmesi bakımından 
Hukuk ve İçtihat Programı alımı yapılmış ve Birimimizde kapsamlı bir kütüphane 
oluşturulmuştur. 

v. 2016 Yılına İlişkin Hedefler

 - Hukuk Biriminin iç işleyişinin düzenlenmesine yönelik gerekli ikincil 
mevzuat çalışmalarının tamamlanması,

 - Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu gerek yasal ve gerekse ikincil mevzuat 
tadil ve değişiklikleri ile yasal alt yapısının güçlendirilmesi, 

 - Kurumumuzun her türlü eylem ve işleminin hukuka uygunluğunun 
sağlanması, derdest ve gelecekte açılacak dava ve icra takiplerinde, 
Kurumun hak ve menfaatlerinin optimum düzeyde savunulması,

 - Kurumun her türlü idari işleminde standart prosedürlerinin belirlenmesi 
ve uygulanması ile kurumsallık ve sürat sağlanması, 

 - Hukukun gereğinin ifasında üst düzeyde etkinlik sağlayarak Kurumun, 
kamu görevlilerinin ve hizmet alıcılarının zarara uğramalarının önlenmesi, 
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 - Görev alanımızla ilgili eğitim, seminer gibi personeli motive edici etkinliklere 
katılımının, personelin lisansüstü öğrenim yapmasının, sertifika programına 
katılımının, yabancı dil eğitimi almalarının sağlanması 

Öncelikli hedeflerimizdir. 

j) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

(1) Genel Değerlendirme

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği; Kurumsal amaç ve politikalar doğrultusunda 
iletişim ve stratejileri geliştirmek ve uygulamak, medya ve diğer kurumlarla olan 
ilişkileri yürütmek, Kurumun faaliyetleri hakkında medyadaki yayınları izlemek, 
derlemek ve değerlendirmek, Kurumun tanıtımı ve kurumsal kimlik çalışmalarını 
yürütmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda 2015 yılında yurt içi ve yurt dışında ziyaretler gerçekleştirilmiş, 
konferans, seminer ve paneller ile radyo ve TV yayınlarına katılım sağlanmıştır.

Tablo 18- 2015 Yılı Basın Duyuruları

Tarihi Sayısı Konusu

02/02/2015 2015/1 Bağımsız Denetimin Kapsamı Genişliyor

30/03/2015 2015/2 Yeni TTK’na Göre Finansal Raporlama

01/09/2015 2015/3 Uluslararası Bağımsız Denetim Kongresi

Tablo 19- 2015 Yılında Seminer Ve Mühür Teslim Organizasyonları

İl İlgili Oda Ve Mesleki Dernek Tarih Organizasyon Şekli

Trabzon Trabzon SMM Odası 05/01/2015 Mühür Berat 
Teslim Töreni

Fethiye Fethiye SMM Odası 24/01/2015 Mühür Berat 
Teslim Töreni

Erzurum Erzurum SMM Odası 06/02/2015 Mühür Berat 
Teslim Töreni

Bilecik Bilecik SMM Odası 20/02/2015 Mühür Berat 
Teslim Töreni

Balıkesir Balıkesir Meslekte Birlik Derneği Ve 
Balıkesir Üniversitesi İ.İ.B.F 13/03/2015 Seminer – Mühür Berat 

Teslim Töreni



98

2015 Faaliyet Raporu

İstanbul İstanbul BDD 26/03/2015 Seminer – Mühür Berat 
Teslim Töreni

İstanbul Baduder & Serpam 15/04/2015 Seminer – Mühür Berat 
Teslim Töreni

İzmir Tübiad & İzmir Dokuz  Eylül 
Üniversitesi 30/04/2015 Seminer – Mühür Berat 

Teslim Töreni

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi 07/05/2015 Seminer – Mühür Berat 
Teslim Töreni

Karaman Karaman Smmm Odası 27/05/2015 Seminer – Mühür Berat 
Teslim Töreni

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 03/06/2015 Seminer – Mühür Berat 
Teslim Töreni

Kocaeli  Kocaeli Bağımsız Denetçiler Derneği 09/06/2015 Seminer – Mühür Berat 
Teslim Töreni

Edirne Edirne, Tekirdağ, Kırklareli Ve Çorlu 
Smmm Odaları 16/06/2015 Seminer – Mühür Berat 

Teslim Töreni

İstanbul Bağımsız Denetim Uzmanları Derneği 23/11/2015 Seminer – Mühür Berat 
Teslim Töreni

Gaziantep Gaziantep Bağımsız Denetçiler Derneği 12/12/2015 Mühür Berat Teslim 
Töreni

BÖLÜM-IV KURUMSAL KABİLİYET VE 
KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

C) Güçlü Yönler

• İdari özerkliğe sahip üst kurul yapısı,

• Düzenleme ve denetim alanından bağımsız olması,

• Güçlü hukuki yapısı,

• Uluslararası standart ve gelişmeleri izleme ve adapte etme yetkisi,

• Genç ve dinamik uzman kaynağı,

• Bütün kurumsal süreçleri elektronik ortamda gerçekleştirebilmesi,

• Alanına ilişkin düzenleme, denetim/gözetim ve yaptırım yetkilerine sahip 
teknik bir üst otorite olması,
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• Uluslararası işbirliğinin etkin olarak kullanılması,

• Bağımsız denetim faaliyetlerine ilişkin yetkilendirme yapması,

D) Geliştirilmesi Gereken Yönler 

• Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi,

• İnsan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi,

• Kurum içi işlem süreçlerinin geliştirilmesi,

• Kurumsal kültürün geliştirilmesi,

• Düzenleme denetim alanında tek otorite haline gelinmesi,

E) Fırsatlar

• AB’ye uyum süreci,

• Bağımsız denetim alanında ulusal ve uluslararası birikimin bulunması,

• Uluslararası işbirliği potansiyeli,

F) Tehditler

• Yoğunlaşma,

• Düzenleme denetim alanına ilişkin diğer mevzuattan kaynaklanan 
yükümlülükler,

• Bağımsız denetim kültürünün yeterince yerleşmemiş olması,

• Finansal raporlama ve denetlenme kültürünün yeterince yerleşmemiş 
olması,

• Yetki dağınıklığından ve geçmişten kaynaklanan kurumsal yapı nedeniyle 
öngörülen tek otorite yapısına geçmedeki güçlükler.




