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Sayın Başkan,

Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri;

Öncelikle, Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Kurumumuzun 2018 yılı bütçesinin görüşülmesi 
münasebetiyle Heyetinize Kurumumuz faaliyetleri 
hakkında kısaca bilgi arz etmek istiyorum. 

GİRİŞ 

Bilindiği üzere, toplumsal ve ekonomik yapıların gelişmesi 
ve karmaşıklık derecesinin artması doğru ve güvenilir bilgi 
elde etmenin önemini büyük ölçüde artırmıştır. Doğru ve 
güvenilir olmayan bilgilere dayanılarak alınacak kararlar, 
kaynakların verimli ve etkin dağılımını engellemekte ve 
ciddi etkinlik kayıplarına neden olabilmektedir. Öte yandan, 
bilginin piyasa aktörleri arasında asimetrik dağılımı da aynı 
sonuçları doğurmaktadır.

Piyasaların kullandığı en önemli bilgi kaynaklarından birisi 
de işletmelerin finansal tablolarında yer alan bilgilerdir. 
Bu bakımdan finansal tablolardaki bilgilerin tam, doğru, 
gerçeğe ve ihtiyaca uygun olması piyasaların etkin işlemesi 
bakımından çok önemlidir. Finansal tabloların tam, doğru 
ve tarafsız olduğunun; gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi 
verdiğinin belirlenmesinde kabul görmüş en yaygın usul, 
bu raporların; (1) uygun bir muhasebe çerçevesine göre 
hazırlanmış olması, (2) bağımsız ve güvenilir kişi ve 
kurumlar tarafından denetlenmesi ve nihayet (3) denetimini 
yapanların üzerinde etkin bir kamu gözetimi olmasıdır.
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I. Kamu Gözetim Kurumlarını Doğuran Sebepler

1990’lı ve 2000’li yıllarda gelişmiş ülkelerde karşılaşılan 
büyük şirketlerin iflasları ve yaşanan muhasebe skandalları, 
finansal tabloları hazırlayan ve denetleyenlerin 
güvenilirliklerini büyük ölçüde aşındırmış, etkin bir denetim 
ve kamu gözetimi sistemine olan ihtiyacı ortaya koymuştur.

Bu çerçevede, 2000’li yılların başından itibaren ABD ve 
Avrupa Birliği dahil, gelişmiş pek çok ülkede, sermaye 
piyasalarına olan güveni yeniden tesis etmek, yatırımcıları 
korumak ve finansal raporların güvenilirliğini sağlamak 
üzere muhasebe, finansal raporlama ve denetim üzerindeki 
kontrollerin sıkılaştırılması amacıyla meslekten bağımsız, 
düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkilerini 
haiz kamu gözetimi kurumları kurulmuştur. Ülkelerin kamu 
gözetimi yetkisine sahip kurumları, daha etkin çalışabilmek 
amacıyla, bir araya gelerek 2006 yılında Uluslararası 
Bağımsız Denetim Düzenleyicileri Forumu’nu (IFIAR) 
oluşturmuşlardır. Halen 52 ülkeden 57 üyesi bulunan bu 
Forum’a Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) Ocak 2014’ten 
beri üyedir. 

II. KGK’nın Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu dünyadaki örnekleri de dikkate alınarak, 2011 
yılı sonunda 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile finansal raporlama ve bağımsız denetim alanında 
düzenleyici ve denetleyici kurum olarak kurulmuştur. 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu, kamu tüzel kişiliğini haiz ve idari özerkliğe sahip 
bir kurum olup görev ve yetkileri özetle;

- Uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde, 
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Türkiye 
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Denetim Standartlarını (TDS) oluşturmak ve 
yayımlamak,

- Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim 
kuruluşlarını yetkilendirmek, kamuya açık sicilde 
ilan etmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek,

- Bağımsız denetim alanında uygulama birliğini, 
güveni ve kaliteyi sağlamak amacıyla kamu 
gözetimi yapmak,

- Görev alanındaki uluslararası gelişmeleri takip 
etmek, işbirliği ve bilgi paylaşımı yapmaktır.

Kamu Gözetimi Kurumunun temel amacı tek cümlede 
“işletmelerin finansal tablolarıyla paydaşlarına tam, 
doğru, gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir 
finansal bilgi sunmasını sağlamaktır” şeklinde ifade 
edilebilir.

Gerçeğe uygun bilgi; tam, tarafsız ve hatasız bilgidir.

İhtiyaca uygun bilgi ise; kullanıcılar tarafından verilen 
kararları etkileme gücüne sahip olan ve zamanında sunulan 
bilgidir.

İşletmelerin, ilgili kurum veya paydaşlarına finansal 
tabloları vasıtasıyla gerçeğe ve ihtiyaca uygun, 
karşılaştırılabilir finansal bilgi sunması hem işletme, 
hem de ülke ekonomisi bakımından çok önemlidir.

Finansal tabloları tam, doğru, gerçeğe ve ihtiyaca uygun, 
karşılaştırılabilir finansal bilgi sunmayan işletme:

• Kaynaklarını etkin bir şekilde tahsis edemez. Yanlış 
kaynak tahsisi etkinlik kayıplarına yol açar. Bu 
etkinlik kayıpları işletmenin rekabet gücünü yok 
eder.
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• Finansal kaynaklara erişimi zor ve pahalı olur.

• Varlık ve yükümlülüklerini doğru ölçmediğinden 
risklerini doğru belirleyemez. 

• Maruz kalacağı bir finansal dalgalanmayı atlatmakta 
zorlanır.

• Yönetim ve çalışanlarının hata ve hile yapma 
eğilimleri artar.

• Yatırımcıları yanlış yönlendirmiş olur ve yatırımların 
yanlış işletmelere yapılmasına yol açar.

Bu analizi Ülke ölçeğinde yaparsak; eğer bir ülkede 
işletmelerin finansal tabloları yaygın olarak tam, doğru, 
tarafsız, gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir bilgi 
vermezse; 

1) Ekonomide Kaynak Tahsisinin Etkinliği Bozulur. 

İşletme düzeyinde belirttiğimiz sakıncaların yaygınlaştığını 
düşündüğümüzde kaynakların en uygun şekilde 
dağıtılamayacağı açıktır. Etkinlik kayıpları, eksik bilgi 
ile karar verilmesinden kaynaklanabileceği gibi, bilginin 
piyasa aktörleri arasında asimetrik dağılımından ve buna 
bağlı tersine seçimden de kaynaklanabilir.

Asimetrik bilgi teorisine göre; asimetrik bilgi problemi 
olan finansal piyasalar, fonları en verimli yatırım 
fırsatlarına etkin bir şekilde yönlendiremez. Sonuçta verimli 
yatırımlarda bir azalma ve buna bağlı olarak ekonomik 
faaliyetlerde bir daralma meydana gelir. 

Bu ve diğer sebeplerden kaynaklanacak etkinlik kayıpları 
ülkenin uluslararası rekabet gücünü zayıflatır.
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2) Ekonominin Finansal Kaynaklara Erişimi Zor 
ve Pahalı Olur.

Güvenilir bir finansal raporlama sistemi olmayan ülkelerin 
yatırımcılarının ulusal ve uluslararası kaynaklardan fon 
temin etmesi zor ve pahalı olur. Küçük tasarruf sahipleri, 
etkin olmayan sermaye piyasalarında yatırım yapmaya 
ikna edilemez; bunlar tasarruflarını gayrimenkul, altın gibi 
üretken olmayan alanlara yatırır. İç tasarruf oranı düşük 
olan ama hızlı kalkınmak isteyen ülkeler için bunun önemi 
açıktır. Sonuç, düşük büyüme hızı ve elde edilecek gelirin 
daha yüksek bir yüzdesinin finansman gideri olarak yurt 
dışına aktarılması olur.

3) Finansal ve Ekonomik Krize Yol Açar.

Küresel ölçekte sermaye hareketlerinin serbestliği, 
uluslararası finansal ve ekonomik bütünleşme (entegrasyon) 
düzeyinin yüksek olması, finansal hareketlerin reel mal 
ve hizmet hareketleriyle olan bağlantısının önemli ölçüde 
kopması ve dolayısıyla finansal hareketlerin spekülasyon 
amacıyla kullanılıyor olması gibi sebeplerle, finansal 
dalgalanmaların görülme sıklığı artmış ve bir ülkede çıkan 
finansal krizin domino etkisiyle küresel ölçekte hızla 
yayılması mümkün hale gelmiştir.

Başka birçok etkenin yanısıra, bilginin asimetrik dağılımı 
da iktisatçılar tarafından finansal kriz sebepleri arasında 
sayılmaktadır. Çünkü finansal piyasalarda bilginin asimetrik 
dağılımı bu piyasaların spekülatif amaçlarla kullanılmasına 
ve dolayısıyla piyasaların etkinsizliğine yol açmaktadır.

Borç oranı yüksek olan ve/veya döviz pozisyon açığı 
bulunan işletmeler finansal dalgalanmalardan çok daha 
fazla etkilenecektir.

İşletmelerin finansal dalgalanmalar karşısındaki 
kırılganlığı, bundan kaynaklanan düşük büyüme hızları 
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ve ekonominin düşük döviz yaratma kapasitesi yani cari 
işlemeler açığı önce finansal ve giderek ekonomik bir krize 
dönüşebilecektir.

Özet olarak; bütün bu olumsuz etkiler, ülkenin genel 
ekonomik istikrarını ve istihdamı, hülasa ülkenin refah 
düzeyini olumsuz yönde etkileyecektir.

Kurumumuz 2017 yılı içerisinde faaliyetlerini, yukarıda 
yapılan analiz sonuçlarının farkında ve bilincinde olarak, 
sahip olunan kaynaklar çerçevesinde yürütmüştür.

III. Kaynaklarımız

A. İnsan Kaynakları

Kurumumuzda 15/11/2017 itibarıyla 7 Kurul üyesi, 13 
yönetici (3 Başkan Yardımcısı, 1 I. Hukuk Müşaviri, 
birisi tedviren olmak üzere 9 Daire Başkanı), 2 Başkanlık 
Müşaviri (1 Başkanlık Müşaviri Basın Halkla İlişkiler 
Müşavirliğine vekalet etmektedir), 63 meslek personeli, 24 
diğer personel ve 30 geçici personel olmak üzere toplam 
139 personel istihdam edilmektedir.

B. Kamu Gözetimi Kurumu Bütçesi

Kurumumuzun gelir ve gider yapısı ile ilgili olarak 
Heyetinize kısaca bilgi arz etmek istiyorum.

2016 yılının öngörülen bütçesi 35.970.000.-TL olup, gider 
toplamı 20.947.172.-TL olarak gerçekleşmiştir. 

Harcama ayrıntısı ise şöyledir:

- Personel Gideri 8.843.605.-TL,

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 
948.622.-TL,

- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.504.493.-TL,



Plan ve Bütçe Komisyonu Sunuş Konuşması 7

- Cari Transferler 484.743.-TL,

- Sermaye Giderleri 165.709.-TL.

Kurumumuzun anılan dönem itibariyle gelir gerçekleşmesi 
toplamı ise 23.377.442.-TL olup, ayrıntısı ise şöyledir:

- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 1.842.444.-TL,

- Alınan Bağış ve Yardımlar 21.000.000.-TL,

- Diğer Gelirler 534.998.-TL.

2018 yılı için bütçe teklifimiz ise 43.430.000.-TL olup, 
bu tutarın 33.950.000.-TL’si Hazine yardımıyla, kalan 
9.480.000.-TL’nin de Kurumumuz öz gelirleriyle finanse 
edilmesi planlanmıştır.

Harcama ayrıntısı şöyledir:

- Personel Gideri 13.557.000.-TL,

- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 
1.575.000.-TL,

- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.909.000.-TL,

- Cari Transferler 1.389.000.-TL,

- Sermaye Giderleri 8.000.000.-TL.

Gelir ayrıntısı ise şöyledir:

- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 8.700.000.-TL,

- Alınan Bağış ve Yardımlar 33.950.000.-TL,

- Diğer Gelirler 780.000.-TL.
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IV. Bugüne Kadar Başardıklarımız

A. Türkiye Muhasebe Standartları Alanında

1) Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin 
Çalışmalar

Uluslararası Muhasebe Standartları Kuruluyla yaptığımız 
telif anlaşması kapsamında uluslararası standartlarla uyumlu 
Türkiye Finansal Raporlama Standartları mevzuatımıza 
kazandırılmakta ve bu standartların güncelliği 
sağlanmaktadır. Bu çerçevede Kurumumuzca,  45 Standart, 
1 Kavramsal Çerçeve ve 25 Yorum olmak üzere toplam 71 
düzenleme mevzuatımıza kazandırılmıştır. 

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumunu sağlayacak 
olan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal 
Raporlama Standardı (BOBİ FRS)  01/01/2018 tarihinden 
sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 
29 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanmıştır. BOBİ 
FRS, bağımsız denetime tâbi olup TFRS uygulamayan 
işletmelerin finansal tablolarının hazırlanmasında 
uygulanacaktır. Uluslararası uygulamalarla uyumlu ve 
kaliteli finansal raporlamayı amaçlayan BOBİ FRS’nin, 
işletmelerin bağımsız denetimlerinde kıstas oluşturacak 
olması, bağımsız denetimin kalitesinin arttırılması açısından 
da ülkemiz adına önemli bir adımdır. 

Bu bakımdan BOBİ FRS’yi tanıtmak ve BOBİ FRS’nin 
içeriği hakkında paydaşlara bilgi vermek amacıyla 
Kurumumuz tarafından, büyük ve orta boy işletme sayısının 
daha yüksek olduğu 24 ilde 25 toplantı düzenlenmiş olup 
7654 kişiye birer günlük eğitim verilmiştir.

Bugüne kadar yayımlanan düzenlemelere ilişkin ayrıntılar 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Tablo 1: Yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları 
(13/11/2017 itibarıyla)

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve 1
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 28
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 17
TMS / TFRS Yorumları 25
Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama 
Standardı (BOBİ FRS) 1

Toplam 72

Başta bankalar olmak üzere finansal kuruluşlar tarafından 
finansal araçların muhasebeleştirilmesinde uygulanacak 
olan TFRS 9 Finansal Araçlar, Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartlarına (UFRS) uyumlu olarak Ocak 
2017’de yayımlanmıştır. Bu Standart, özellikle bankaların 
sadece mevcut değil ileride beklenen kredi zararlarını 
da finansal tablolara yansıtmasına imkan vereceğinden, 
ülkemiz finansal piyasalarının güçlendirilmesi açısından 
önem arz etmektedir. 

Diğer taraftan, TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri’nin 
uygulanması kapsamında, avans bedelinin yabancı para 
cinsinden ödenmesi veya alınması durumunda ilgili varlık, 
gider veya gelirin finansal tablolara yansıtılması sırasında 
kullanılacak döviz kurunun belirlenmesi açısından 
işlem tarihine açıklık getiren TFRS Yorum 22 Yabancı 
Para İşlemleri ve Avans Bedeli’ne nihai hali verilerek 
yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmiştir. 

Bununla birlikte, TFRS’lerin UFRS’lere tam uyumunu 
sağlamak amacıyla, UFRS’lerde yapılan değişikliklere 
paralel olarak yürütülen güncelleme çalışmaları kapsamında, 
toplam 25 değişiklik tebliği yayımlanmak üzere Resmi 
Gazete’ye gönderilmiştir. 

2) TMS Taksonomisine İlişkin Çalışmalar

Hayata geçirilen bir diğer önemli proje de TMS 
taksonomisinin hazırlanmasıdır. Günümüzde finansal 
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raporların karşılaştırılabilir ve analize uygun olması için 
sadece ortak bir standart setinin kullanılıyor olması yeterli 
değildir. Finansal bilgilerin aynı zamanda elektronik ortamda 
da ortak bir dilde ifade edilmesi gereklidir. Böylece bilgilerin 
hızlı bir şekilde transfer edilmesi, karşılaştırılabilmesi ve 
kolay bir şekilde analiz edilmesi sağlanır. Ülkemizdeki 
finansal tablo kullanıcılarına bu imkânları sağlamak 
amacıyla 2016 yılında TMS taksonomisi yayımlanmıştır.  

3) Faizsiz Finansa İlişkin Çalışmalar 

Gerek küresel ölçekte gerekse ülkemizde faizsiz 
finansal araçların yaygınlaştığı ve işlem hacminin arttığı 
görülmektedir. Bu araç ve işlemlerin muhasebeleştirilmesine 
ilişkin olarak uluslararası alanda çeşitli çalışmalar 
yapılmakta olup Kurumumuz bu çalışmaları yakından 
takip etmektedir. Bu doğrultuda Uluslararası Muhasebe 
Standartları Kurulu (IASB) bünyesinde faaliyet gösteren 
İslami Finans Danışma Grubuna (Islamic Finance 
Consultative Group) Ağustos 2016’da katılım sağlanmıştır.

Ayrıca ülkemizde, faizsiz finansal araç ve işlemlerin 
muhasebeleştirilmesi konusunda karşılaşılan sorunların 
değerlendirilmesi, gerektiğinde uluslararası uygulamalar 
çerçevesinde çözüm üretilmesi ve uygulama birliğinin 
sağlanması amacıyla sektör temsilcilerinin de katılımıyla 
bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Bunun yanı sıra, İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe 
ve Denetim Kurulu (AAOIFI) tarafından yayımlanan 
muhasebe, denetim, etik ve yönetişim standartlarının 
Türkçeye çevrilerek ülkemiz mevzuatına kazandırılmasını 
teminen AAOIFI ile Kurumumuz arasında 27 Eylül 2017 
tarihinde bir anlaşma imzalanmıştır. 

Ayrıca Kurumumuzun ev sahipliğinde, AAOIFI tarafından 
yayımlanan FAS 29: Sukuk İhraçları/İhraççıların Finansal 
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Tablolarında Sukuk ve FAS 34: Sukuk Hamilleri için 
Finansal Raporlama taslakları hakkında, ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile akademisyenlerin katılımıyla 27 Ekim 2017 
tarihinde bir tanıtım toplantısı düzenlenmiştir.

4) AB Üyesi Ülkeler ve İsviçre’yle Eşdeğerlik

Avrupa Komisyonu’nun 25 Temmuz 2016 tarih ve (EU) 
2016/1223 sayılı Uygulama Kararıyla, ülkemizdeki kamu 
gözetimi, kalite güvence, inceleme ve yaptırım sistemlerinin 
AB üyesi ülkelerle eşdeğer olduğu kabul edilmiştir. 

Bununla birlikte, İsviçre Hükümeti’nin 23 Ağustos 
2017 tarihli kararıyla ülkemiz ile İsviçre kamu gözetimi 
sisteminin 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren eşdeğer olduğu 
kararlaştırılmıştır.

Söz konusu eşdeğerlik kararlarıyla, devredilebilir menkul 
kıymetleri AB üyesi ülkelerin ve İsviçre’nin düzenlenmiş 
piyasalarında işlem gören işletmelerimizin,1 ülkemiz 
denetçileri tarafından düzenlenen denetim raporları AB 
üyesi ülkelerde ve İsviçre’de geçerli olacaktır. 

5) Uluslararası Bağımsız Denetim Düzenleyicileri 
Forumuna (IFIAR) Üyelik ve Yönetim Kurulu Üyeliği

Sağlam ve sürdürülebilir bir bağımsız denetim çalışma 
modelinin geliştirilmesi ve bağımsız denetimin kalitesini 
artırarak yatırımcıların korunması amacıyla kurulan ve 
hâlihazırda kendi ülkelerinde bağımsız denetimi düzenleme 
yetkisine sahip kurumlardan oluşan, 52 ülkeden 57 üyesi 
bulunan, Uluslararası Bağımsız Denetim Düzenleyicileri 
Forumuna (IFIAR), 31 Ocak 2014 tarihi itibarıyla üye 
olunmuştur. 

Ayrıca, IFIAR’ın faaliyetlerine daha etkin bir katılım 

1 Hâlihazırda 30 şirketimizin AB üyesi ülkelerde, 4 şirketimizin ise İsviçre’de ihraç 
edilen ve  halen tedavülde bulunan borçlanma araçları bulunmaktadır.
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sağlamak ve IFIAR’ın yeni yönetim yapısında söz 
sahibi olmak amacıyla 2017 yılı başında teşkil edilen 
IFIAR yönetim kurulunda kurul üyesi olarak temsilimiz 
sağlanmıştır.

B. Türkiye Denetim Standartları Alanında

Kurumumuz bağımsız denetimde uygulama birliğini, 
güveni ve kaliteyi sağlamak amacıyla uluslararası denetim 
standartları ile uyumlu Türkiye Denetim Standartları’nı  
(TDS) oluşturma görevini üstlenmiştir.

Bu amaçla Kurumumuz, Uluslararası Muhasebeciler 
Federasyonu (IFAC) ile telif anlaşması imzalamak suretiyle 
bu Federasyon çatısı altında bulunan Uluslararası Bağımsız 
Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu 
(Uluslararası Denetim Standartları Kurulu) tarafından 
yayımlanan Uluslararası Denetim Standartlarını tercüme 
ederek mevzuatımıza kazandırmıştır. Bu çerçevede bugüne 
kadar Türkiye Denetim Standartları adıyla 46 standart 
yayımlanmış olup bunların ayrıntıları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

Tablo 2: Yayımlanan Türkiye Denetim Standartları 
(13/11/2017 itibarıyla)

Standardın Adı Sayısı
Bağımsız Denetim Standartları (BDS) 37
Kalite Kontrol Standartları (KKS) 1
Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları (SBDS) 1
İlgili Hizmetler Standartları (İHS) 1
Diğer Güvence Denetim Standartları (GDS) 4
Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar 1
Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi 
Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslara 
Yönelik İlke Kararı

1

Toplam 46
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2017 yılında denetim standartlarına yönelik Kurumumuzca 
kaydedilen gelişmeler aşağıdaki başlıklarla ifade edilebilir.

1) Yeni Denetçi Raporu Projesi Kapsamında Gözden 
Geçirilen BDS’ler

2000’li yıllarda yaşanan finansal krizler, bağımsız denetimin 
kamu yararı fonksiyonunu gündeme getirmiştir. Özellikle 
2008 yılında yaşanan iktisadi krizle birçok büyük şirketin 
iflas etmesi, denetçi raporlarından sağlanan bilgilerin 
yeterli olmadığı hususunu gündeme getirmiş, bununla da 
kalmayarak, denetçinin mesleki şüpheciliğine ve bağımsız 
denetime olan güvenin azalmasına yol açmıştır.

Denetçi raporu, denetçinin finansal tablolar ve finansal 
bilgiler hakkında denetim kıstaslarına göre edindiği 
kanaatin ifade edilmesine hizmet etmektedir. Ancak bu 
kanaat, matbu bir formatla hazırlanan raporlar vasıtasıyla 
kullanıcılara ulaştırılmaktadır. Bu sebeple “Yeni Denetçi 
Raporu Projesi” kapsamında, kullanıcıların denetçinin 
odaklandığı alanlar hakkında bilgilendirilmesini sağlayacak 
Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda 
Bildirilmesi başlıklı yeni bir standart oluşturulmuştur. Ayrıca 
temel raporlama standartlarında büyük çaplı değişiklikler 
gerçekleştirilmiş, işletmenin sürekliliğiyle ilgili denetçinin 
yapacağı çalışmaların kapsamı artırılmış ve bu çalışmaların 
denetçi raporuna yansıtılmasının yanı sıra denetçinin 
sorumlulukları ve denetim hakkında daha ayrıntılı bilgilerin 
denetçi raporunda yer alması sağlanmıştır. 

Kurumumuz, 2017 yılı hesap dönemlerinin denetimleri 
için imzalanacak denetim sözleşmelerine güncellemelerin 
etkisini yansıtabilmek amacıyla “Yeni Denetçi Raporu” 
projesi kapsamında oluşturulan (1 adet) ve gözden geçirilen 
(7 adet) BDS’leri Türkiye uygulamalarıyla uyumlu hâle 
getirerek mevzuatımıza kazandırmıştır. Bu kapsamda 
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2017 yılı içerisinde mevzuatımıza kazandırılan BDS’ler, 
yayımlanma tarihleriyle birlikte aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır.

Tablo 3: Yeni Denetçi Raporu Projesi Kapsamında 2017 
Yılında Yayımlanan BDS’ler 

Standardın

No.su Adı Yayım Tarihi

BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin 
Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması

09/03/2017

BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla 
Kurulacak İletişim

09/03/2017

BDS 570 İşletmenin Sürekliliği 18/03/2017
BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş 

Oluşturma ve Raporlama
18/03/2017

BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız 
Denetçi Raporunda Bildirilmesi

09/03/2017

BDS 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu 
Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi

18/03/2017

BDS 706 Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan 
Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer 
Hususlar Paragrafları

18/03/2017

BDS 710 Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen 
Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal 
Tablolar

18/03/2017

2) Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Başlıklı 
TDS’nin Güncellenmesi

Mesleki etik, bağımsız denetçilerin mesleki faaliyet 
çerçevesindeki tutum ve davranış ilkelerini belirler. 
Bu doğrultuda denetçinin uymak zorunda olduğu etik 
ilkelerden biri de sır saklama yükümlülüğüdür.  Ancak bu 
yükümlülük, hile veya mevzuata aykırılıkların açıklanması 
hususunda denetçiyi sınırlandırmaktadır. Gerek Bağımsız 
Denetçiler İçin Etik Kurallarda (Etik Kurallar) gerekse diğer 
denetim standartlarında bu aykırılıklara karşı denetçinin 
alabileceği önlemler konusunda açık bir düzenleme 
bulunmaması sebebiyle, denetçiler bir aykırılıkla 
karşılaştıklarında veya aykırılıktan şüphelendiklerinde 
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denetimden çekilmeyi tercih etmektedirler. Bu eksiklik ise, 
denetimin kamu yararı fonksiyonunu gölgelemektedir. Bu 
boşluğun doldurulabilmesini teminen Bağımsız Denetçiler 
İçin Uluslararası Etik Standartlar Kurulu, Etik Kurallarda 
mevzuata aykırılık hâllerine ilişkin güncellemeye gitmiştir.

Bu doğrultuda, yapılan güncellemelerin çevirisi 
tamamlanmış olup “Etik Kurallar” yayımlanmak üzere 
Resmi Gazete’ye gönderilmiştir.

C. Yetkilendirme ve Eğitim Faaliyetleri:

Yetkilendirme başvuruları Kurumumuz tarafından 
geliştirilen yazılımla bilgi sistemleri üzerinden elektronik 
olarak 7/24 esasına göre alınmaktadır.

1) Bağımsız Denetçi Yetkilendirme

15 Kasım itibarıyla, 17.486 meslek mensubunun 
yetkilendirme işlemleri Kurul tarafından onaylanmış 
olup, bunların 15.414’ü Bağımsız Denetim Resmi Siciline 
kaydedilmiş, 2.072’si ise henüz gerekli harç ve ücretleri 
yatırmadığı için sicile kaydedilmemiştir.

Yılda iki defa olmak üzere bugüne kadar yapılan 9 Bağımsız 
Denetçilik Sınavına toplam 12.031 kişi katılmıştır.

2) Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilendirme

15 Kasım itibarıyla Kurumumuz tarafından yetkilendirilerek 
bağımsız denetim resmi siciline kaydedilmiş; 22 ilde, 241 
bağımsız denetim kuruluşu bulunmaktadır. Bunların 132 
tanesi İstanbul’da, 45 tanesi Ankara’da, 16 tanesi İzmir’de 
ve 12 tanesi Bursa’dadır. Diğer 36 tanesi ise 18 ile dağılmış 
durumdadır.
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Tablo 4: Bağımsız Denetim Kuruluşlarının İllere Göre 
Dağılımı (13/11/2017 itibarıyla)

İller BDK 
Sayısı İller BDK 

Sayısı İller BDK 
Sayısı

İstanbul 132 Adana 1 Manisa 1

Ankara 45 Çanakkale 1 Mersin 1
İzmir 16 Denizli 1 Sakarya 1
Bursa 12 Elazığ 1 Sivas 1
Antalya 8 Eskişehir 1 Şanlıurfa 1
Gaziantep 8 Hatay 1 Zonguldak 1
Kayseri 3 Kocaeli 1   
Samsun 3 Malatya 1   

3) Sürekli Eğitim Faaliyetleri

Bağımsız denetçilerin sürekli eğitime tabi tutulmalarına 
ilişkin düzenleme yürürlüğe konmuştur. Söz konusu 
düzenlemenin amacı, yüksek kalitede denetim hizmeti 
sunulabilmesi için denetçilerin mesleki bilgi ve becerilerinin 
sürekli geliştirilmesidir.

Sürekli Eğitim Tebliği 04.11.2017 günlü Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sürekli 
eğitim kapsamında eğitim faaliyetleri 2018 yılı içerisinde 
başlayacak olup sistemin etkin işlemesi için gerekli 
çalışmalar yürütülmektedir.

D. Gözetim ve İnceleme Faaliyetleri

1) Gözetim Faaliyetleri

Gözetim faaliyetleri, Kurumumuza elektronik ortamda 
bildirilen denetim sözleşmeleri ve denetimlere ilişkin 
diğer bilgiler üzerinden yürütülmektedir. Bu kapsamda 
Kurumumuza;

- 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin 4.478,

- 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin 5.837,
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- 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin 7.113,

- 2017 faaliyet dönemine ilişkin ise 13/11/2017 tarihi 
itibariyle 4.865, 

sözleşme bildirilmiştir. 2017 yılı için söz konusu rakamın 
7.000’i aşması beklenmektedir. 

Aynı zamanda, denetim sözleşmeleri dışında, söz konusu 
sözleşmeler uyarınca hazırlanan denetim raporları, denetim 
kuruluşları ve denetçilerin son takvim yılına ait gelirleri, 
zorunlu mesleki sorumluluk sigortası poliçeleri ile KAYİK 
denetimi yapan denetim kuruluşları tarafından hazırlanması 
gereken şeffaflık raporları da elektronik ortamda 
Kurumumuza bildirilmekte ve bu bildirimler gözetime tabi 
tutulmaktadır.

Kurumumuz gözetim faaliyetlerinin amacı denetimlerin, 
kalite ve güvenilirliğe ilişkin standartlara ve yasal 
yükümlülüklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını 
belirlemektir.

Gözetim faaliyetleri çerçevesinde;

- Bağımsız denetime tabi olduğu halde denetim yaptırmayan 
şirketler tespit edilmiş ve bu yükümlülüklerini yerine 
getirmeleri sağlanmıştır.

- Yetkili olmadığı alanda denetim yapan denetçiler tespit 
edilmiş ve bunları görevlendiren denetim kuruluşları 
hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. 

- Yetkili olmadığı halde sorumlu denetçi olarak 
görevlendirilen denetçiler tespit edilmiş ve bunları 
görevlendiren denetim kuruluşları hakkında gerekli idari 
yaptırımlar uygulanmıştır.

- Hem bir denetim kuruluşunda hem de kendi nam ve 
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hesabına denetim yapan denetçiler tespit edilmiş ve 
haklarında gerekli yaptırımlar uygulanmıştır.

- Zamanında bildirilmeyen ve/veya yasal şartları taşımayan 
denetim sözleşmeleri tespit edilmiş ve ilgililere aykırılıkların 
giderilmesi hususunda süre verilmiştir.

- Rotasyon süresini ihlal eden denetim kuruluşları tespit 
edilmiş ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştır.

- Hiç veya zamanında yapılmayan gelir bildirimleri tespit 
edilmiş, ilgililer aykırılıkların giderilmesi ve bundan sonra 
yükümlülüklerini aksatmamaları hususunda uyarılmıştır.

- Mesleki sorumluluk sigortası yaptırmayan denetim 
kuruluşları ve denetçiler tespit edilmiş ve bunlar 
aykırılıkların giderilmesi ve bundan sonra yükümlülüklerini 
aksatmamaları hususunda uyarılmıştır.

2) İnceleme Faaliyetleri

İnceleme faaliyetlerimizin amacı; bağımsız denetim 
kuruluşları ve bağımsız denetçiler tarafından yürütülen 
denetim faaliyetlerinin Etik Kurallara, Kalite Kontrol 
Standardına, Bağımsız Denetim Standartlarına ve ilgili diğer 
mevzuata uygun olarak yapılmasını temin ederek bağımsız 
denetimde kaliteyi sağlamak ve böylece kamuoyunun 
bağımsız denetime olan güvenini artırmaktır.

Bu kapsamda; 

- 2014 ve 2015 yıllarında genel olarak denetim 
kuruluşlarının kalite kontrol sistemlerine yönelik 
incelemeler yapılmış olup 2014 yılında 63, 2015 
yılında ise 52 denetim kuruluşu incelemeye 
alınmıştır.

- 2016 yılında denetim dosyaları incelenmiş olup 26 
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denetim kuruluşu, 6 denetçi incelemeye alınmıştır.

- 2017 yılında gerek yıllık inceleme planı kapsamında 
gerekse ihbar ve şikâyetler sonucunda 61 denetim 
kuruluşu ve 7 bağımsız denetçinin denetim dosyaları 
incelemeye alınmıştır.

Denetçilere yol gösterici ve uyarıcı olması amacıyla, 
yapılan incelemelerde tespit edilen önemli bulgular ve 
bunlara ilişkin değerlendirmelerimizi içeren 2016 Yıllık 
İnceleme Raporu 16.06.2017 tarihinde internet sitemizde 
yayımlanmıştır.

3) Uygulanan Yaptırımlar

Kurumumuzca kamu gözetimi fonksiyonu kapsamında;

• 43 denetim kuruluşuna, 16 sorumlu denetçiye ve kendi 
adına denetim yapan 8 denetçiye uyarı, 

• 1 denetim kuruluşuna, 7 sorumlu denetçiye ve kendi 
adına denetim yapan 3 denetçiye  faaliyet izninin askıya 
alınması,

• 1 denetim kuruluşu ve 1  sorumlu denetçiye de faaliyet 
izninin iptali yaptırımı uygulanmış ve

• Bağımsız denetim kuruluşlarına toplam 3.730.121.-TL 
idari para cezası kesilmiştir. 

Ayrıca 9 denetim kuruluşu, 3 sorumlu denetçi ve 1 
denetimin kalitesini gözden geçiren denetçi, faaliyetlerini 
mevzuat hükümlerine uygun yürütmeleri konusunda, cezai 
mahiyette olmamak üzere, ikaz edilmiştir.

Yapılan gözetim ve inceleme çalışmaları sonucunda 
uygulanan yaptırımlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 5: Uygulanan Yaptırımlar (15/11/2017 itibarıyla)

Yaptırım 
Uygulanan

D
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im

 T
ür

ü
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Denetim kuruluşu İNC. 3 22 1 1 21 832.173
Sorumlu denetçi İNC. 3 16 7 1 - -
Denetimin 
kalitesinin gözden 
geçiren denetçi

İNC. 1 - - - - -

Bireysel denetçi İNC. - 4 1 - - -

Denetim kuruluşu GÖZ. 6 21 - - 17 2.897.948
Bireysel denetçi GÖZ. - 4 2 - - -

TOPLAM
Denetim kuruluşu 9 43 1 1 38 3.730.121
Sorumlu denetçi 3 16 7 1 - -
Denetimin 
kalitesinin gözden 
geçiren denetçi

1 - - - - -

Bireysel denetçi - 8 3 - - -

E. Diğer Faaliyetler

1) Bilgi Yönetim Sistemleri Alanında

Kurumumuzun elektronik ortamda sunulan mevcut Kamu 
hizmetlerinin ve birimlerimiz tarafından ihtiyaç duyulan 
ilave hizmetlerin bütünleşik olarak elektronik ortamda 
sunulması amacıyla; paydaş ihtiyaçları gözetilerek hızlı, 
güvenli, verimli ve etkili kamu hizmeti sağlayacak 
bütünleşik bilgi sistemi projesinin ihtiyaç analizi aşaması 
tamamlanmıştır. 

Kurumsal internet sayfamız yenilenmiştir. 

KamuNET ağına dâhil olmak amacıyla gerekli çalışmalar 
yapılmıştır. 
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Kurumumuz bilgi sistemleri altyapısının sürekliliğinin 
sağlanması amacıyla Felaket Kurtarma Merkezinin 
kurulumu tamamlanmıştır.

Bilgi sistemleri altyapı kaynaklarının kapasitesi arttırılmış, 
bunların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ihtiyaçlarını 
karşılaması amacıyla çözümler üretilmiş ve uygulanmıştır.

2) Davalar

Kurumumuzun 02/11/2011 tarihinde kurulmasından bu 
yana, adli ve idari yargı yerlerinde görülen ve taraf olunan 
dava dosya sayısı 233 adet olup, bunlardan 129 adedi 
lehe, 6 adedi aleyhe sonuçlanarak kesinleşmiştir. Temyiz 
aşamasında olanlarla birlikte diğer dava dosyaları derdest 
bulunmaktadır.   

Söz konusu davaların mahiyeti ve mahkemelerin benzer 
davalarda karar verme süreleri dikkate alındığında 
derdest olan davaların önemli bir kısmının 2018 yılı 
içinde sonuçlandırılabileceği tahmin edilmektedir. Gerek 
davaların yüzde 96’sının Kurum lehine sonuçlanmış olması 
gerekse Kurum aleyhine açılan davalardaki azalma eğilimi, 
Kurumumuzun iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğu 
konusunda azami titizliğin gösterilmekte olduğunun 
işaretidir. 

Tablo 6: Yıllar İtibarıyla Kurumumuz Aleyhine Açılan 
Dava Sayısı 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (*) Toplam

13 17 14 16 11 11 82

(*) 13/11/2017 itibarıyla.
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3) Mevzuat Düzenlemeleri Alanında

a) Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmıştır:

Bağımsız denetim ilişkisini düzenleyen genel idari 
düzenleyici çerçeve Bağımsız Denetim Yönetmeliği’dir. 
Yönetmeliğin bazı hükümlerinin uygulanmasında sorunlar 
yaşandığı görülmüş ve bu kapsamda bazı hükümlerde 
açıklık ve belirginlik sağlanması ve daha etkin ve verimli, 
kaliteli ve güvenilir denetimler gerçekleştirilmesi amacıyla 
2017 yılı Temmuz ayı itibarıyla Bağımsız Denetim 
Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda öne 
çıkan temel değişiklikler şunlardır:

Denetimlerde kalite ve güvenilirlik seviyesini yükseltmek, 
denetim maliyetlerinden kaynaklanan haksız rekabeti 
önlemek ve uygulamada birliği sağlamak üzere, kendi 
adına bağımsız denetim faaliyeti üstlenecek denetçilerin de 
denetim ekibi ve kalite kontrol sistemi oluşturması yönünde 
bazı düzenlemeler yapılmış ve bu şartları taşıyanlar 
“denetim üstlenen bağımsız denetçi” olarak adlandırılmıştır. 
Söz konusu değişikliklere mevcut denetçilerin uyum 
sağlaması amacıyla 01/01/2019 tarihine kadar geçiş süresi 
öngörülmüştür. Ayrıca sorumlu denetçi olabilmek için 
gereken sürenin birer yıl artırılmasına ve tüm bağımsız 
denetimlerin denetim ekipleri tarafından yapılmasına ilişkin 
düzenleme de yapılmıştır. 

Diğer yandan, denetim kalitesinin esaslı unsuru olan 
denetçinin mesleki ve entelektüel birikimin üst seviyelerde 
tutulmasını hedefleyen sürekli eğitim hükümlerinde de 
birtakım değişiklikler yapılmış; denetçilerin her yıl, yıllık 
ve üçer yıllık dönemler için, sürekli eğitim yükümlülüğüne 
ilişkin şartları karşılamaları zorunlu kılınmıştır. Sürekli 
eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ise bağımsız 
denetim faaliyetinin durdurulacağı hüküm altına alınmıştır. 
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Yönetmelikte yapılan diğer bir önemli değişiklik ise denetim 
sözleşmesi ve raporlarına ilişkin süre öngörülmesidir. 
Yönetmelikte denetimin başlangıcını ve sona ermesini 
düzenleyen yasal bir takvim bulunmamaktaydı. Söz 
konusu sorunun giderilmesi adına sözleşmenin denetçinin 
seçiminden itibaren altmış gün içinde imzalanacağını, 
denetim raporunun ise genel kurul toplantısından yirmi 
gün önce teslim edileceğini hükme bağlayan düzenleme 
yapılmıştır. Ayrıca sözleşmenin haklı sebeple feshi için 
Kurum onayının aranması şartı kaldırılarak haklı sebebi 
belirleme denetimi üstlenenlere bırakılmış, ancak durumun, 
sebepleri ile birlikte Kuruma yazılı olarak bildirileceği 
hüküm altına alınmıştır.

b) Muhasebe, Bağımsız Denetim ve Kamu Gözetimi 
Alanında Bütüncül ve Etkin Bir Yapı Oluşturabilmek 
Amacıyla Hazırlanan Kanun Tasarı Taslağı Görüşe 
Açılabilecek Seviyeye Getirilmiştir: 

02/11/2011 yılında 660 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin yayımlanmasından önce, çeşitli Kurumların 
mevzuatında yer alan farklı hükümler nedeniyle bağımsız 
denetim alanında dağınık ve çok parçalı bir yapı ve 
dolayısıyla işletmeler nezdinde yapılan denetimlerde 
farklı usul ve tekniklerin uygulanması ve bir işletme adına 
aynı dönemde birden fazla denetim raporu düzenlenmesi 
söz konusuydu. Ayrıca bağımsız denetim alanında kamu 
gözetim fonksiyonunu icra edecek bir yetkili otorite de 
bulunmamaktaydı. Ülkemizde bağımsız denetim konusunda 
bütüncül bir hukuki yapının oluşturulabilmesi ve bu konuda 
nihai yetki ve sorumluluğa sahip bir kurumun kurulması 
amacıyla mezkûr KHK ile Kurumumuz kurulmuştur. 
Ancak 6362 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler, 660 
sayılı KHK ile sağlanmak istenen bu amaçları akim 
bırakmıştır. Bu nedenle söz konusu değişiklikler ile 
meydana çıkan sorunların giderilerek 660 sayılı KHK ile 
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amaçlanan hukuki düzenin yeniden ihdası için, gerek 660 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname, gerek ilgili olduğu 
ölçüde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve gerekse ilgili 
diğer mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması için bir 
kanun tasarısı taslağı çalışması başlatılmış ve çalışma ilgili 
Kurumların görüşüne açılabilecek seviyeye getirilmiştir. 

4) Paydaşlarla Bilgi ve Fikir Teatisi 

Kamu, özel sektör ve üniversitelerimizin kendi alanlarında 
uzman olan temsilcileri ile 700’e yakın meslek mensubunun 
yoğun bir ilgi ile katılım sağladıkları “İktisadi Gelişmede 
Muhasebe ve Denetimin Önemi” konulu Sempozyum 28-
29 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 
Bu sempozyumda paydaşların katılımıyla tartışılmasına 
ihtiyaç duyulan ve farkındalık yaratılmak istenen konular 
ele alınmıştır. 

V. 2018 Yılına İlişkin Öncelik ve Hedeflerimiz

A. Muhasebe Standartları Alanında

1) Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin 
Çalışmalar

Sayın Başkan, Değerli Üyeler,

Hâlihazırda yürürlükte olan TMS 17 Kiralama İşlemleri’ni 
01/01/2019 tarihinde yürürlükten kaldıracak olan UFRS 16 
Kiralamalar’ın Türkçe çevirisi taslak metni, Kurumumuz 
internet sitesinde yayımlanarak kamuoyu görüşüne 
açılmıştır. Gelen görüşler çerçevesinde metne nihai hali 
verilerek Standardın yayımlanması planlanmaktadır. Ayrıca, 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından 
yayımlanan UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri, UFRS Yorum 
23 Gelir Vergisi İşlemlerine İlişkin Belirsizlikler ile diğer 
Standartlar için yayımlanan güncelleme metinlerinin 
de Türkçe çevirilerinin tamamlanarak mevzuatımıza 
kazandırılması hedeflenmektedir.
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2) Ticari Muhasebeye Geçilmesi

Bilindiği üzere muhasebe uygulamalarımıza uzun yıllardan 
beri vergi mevzuatı yön vermiştir. Finansal tablolar 
muhasebe kârından ziyade mali kâra ulaşmak üzere 
hazırlanmakta olup bu uygulamanın yarattığı olumsuz 
sonuçlar kısaca şöyle özetlenebilir:

- Vergi mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar 
işletmelerin gerçek durumunu yansıtmakta yetersiz 
kalmaktadır. Gerçek durumu yansıtmakta yetersiz kalan 
finansal tabloların nelere yol açabileceği konuşmamın 
önceki bölümlerinde belirtilmişti.

- Ayrıca mali amaçlı finansal tabloların ticari amaçlı finansal 
tablolara dönüştürülmesi ekonomi üzerine ciddi bir işlem 
maliyeti yüklemektedir.

- Mali tablolarda yeterli açıklık ve şeffaflığın olmaması 
yatırım ortamını olumsuz etkilemektedir.

Bu sebeplerle, muhasebeden beklenen bütün amaçları 
yerine getirecek ticari muhasebe uygulamasına 
geçilmesinin büyük önem arz ettiğini değerlendirmekteyiz. 
Bu amaçla, Maliye Bakanımızın da talimatıyla, Gelir 
İdaresi Başkanlığı ile başlattığımız ortak çalışmaları en 
kısa sürede tamamlayarak ülkemizdeki bağımsız denetime 
tabi şirketlerin muhasebelerini ve finansal tablolarını 
artık TFRS veya BOBİ FRS’ye göre hazırlamalarını ve 
dolayısıyla finansal tabloların gerçeğe uygun, ihtiyaca 
uygun ve karşılaştırılabilir sunum sağlama amacına hizmet 
etmesini sağlamayı hedeflemekteyiz.
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3) TMS Taksonomisine İlişkin Çalışmalar

Muhasebe alanında yürüttüğümüz bir diğer proje ise 
finansal tablolarda yer alan verilerin elektronik ortamda 
alınarak analize uygun finansal bilgilerin üretilmesine 
imkân tanıyan taksonomi ve yazılım geliştirme projesidir. 
Proje kapsamında oluşturulacak TFRS ve BOBİ FRS 
taksonomilerinin tamamlanmasıyla, işletmelerimizin 
finansal bilgileri analize uygun ve hızlı bir şekilde temin 
edilecek ve finansal tablo kullanıcılarının karar alma 
süreçlerine destek olacak bir altyapı oluşturulacaktır. 
Projenin tamamlanmasıyla birlikte, aktif toplamı, çalışan 
sayısı ve net satış hasılatı kriterlerine göre ülkemizin en 
büyük yaklaşık 6200 şirketinin finansal verileri analize 
uygun hale gelecektir. 

Elektronik ortamda elde edilecek verilerin, öncelikle 
ülkemizde iktisat politikasının tasarımına katkıda 
bulunması hedeflenmektedir. Kurumumuz tarafından 
yapılan analiz ve incelemelere de katkıda bulunacak olan 
projenin tamamlanmasıyla ülkemizdeki finansal raporlama 
sistemine duyulan güvenin artırılması hedeflenmektedir.

4) Faizsiz Finansa İlişkin Çalışmalar 

Kurumumuz, ülkemizde faaliyet gösteren faizsiz finans 
kuruluşlarının finansal tablolarının hem bu kuruluşlar 
arasında hem de benzer nitelikteki yabancı kuruluşlar 
ile karşılaştırılabilirliğinin arttırılmasını ve özellikle bu 
kuruluşların faaliyetlerine uygun olarak finansal tablolar 
sunmalarını sağlamak amacıyla faizsiz finans alanında 
çalışmalar yürütmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında İslami Finansal Kuruluşlar 
Muhasebe ve Denetim Kurulu (AAOIFI) ile Kurumumuz 
arasında 27 Eylül 2017 tarihinde imzalanan anlaşma 
çerçevesinde AAOIFI tarafından yayımlanan muhasebe, 



Plan ve Bütçe Komisyonu Sunuş Konuşması 27

denetim, etik ve yönetişim standartlarının Türkçeye 
çevrilerek 2018 sonuna kadar ülkemiz mevzuatına 
kazandırılmasını hedeflemekteyiz.

B. Denetim Standartları Alanında

1) Finansal Raporlamayla İlişkili Bilgi Sistemlerinin 
Denetimi

Finansal raporlamayla ilişkili bilgi sistemi, işletmedeki ham 
verilerin bir düzene tabi olarak kaydedilmesini ve işlenmesini 
sağlayarak bu verileri, işletmenin finansal durumunu, 
performansını yansıtan “bilgi”ye dönüştürmektedir. Ancak 
işletmedeki bilgi sisteminin doğru, gerçeğe ve ihtiyaca 
uygun bir bilgi oluşturma kabiliyetinden yoksun olması, bu 
bilgilerin yer aldığı finansal tabloların da yanıltıcı olmasına 
sebep olmaktadır.

Kamu gözetiminin esas amacının gerçeğe ve ihtiyaca 
uygun finansal raporlama sisteminin inşa edilmesi olduğu 
göz önüne alındığında, işletmelerdeki bu sistemin hata ve 
hileden uzak bir bilgi üretip üretmediğinin de doğrulanması 
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede Kurumumuz 
tarafından, bilgi sistemlerinin finansal raporlamadaki 
önemini göz önünde bulundurularak finansal raporlamayla 
ilişkili bilgi sistemlerinin denetimine yönelik standardın 
taslak metni oluşturulmuştur. Söz konusu standardın 2018 
yılında mevzuatımıza kazandırılması planlanmaktadır. 

2) BDS 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin 
Sorumlulukları

Kurumsal raporlamada meydana gelen gelişmeler 
çerçevesinde, kullanıcılar finansal tablolardaki karmaşık 
alanları anlamak ve yönetimin değerlendirmeleri hakkında 
bilgi sahibi olmak bakımından finansal tablolar dışında 
sunulan bilgilere daha fazla önem atfetmektedir. 
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Bu doğrultuda Uluslararası Denetim Standartları Kurulu, 
BDS 720’yi güncellemiş ve yeni denetçi raporlarında 
artık diğer bilgilerde tespit edilen önemli yanlışlık ve 
tutarsızlıkların da yer alması sağlanmıştır.

Ülkemizde ise, 6102 sayılı TTK, yıllık faaliyet raporundaki 
finansal bilgilerin de bağımsız denetimini öngörmekte ve 
denetçinin bu denetimi, yönetimin irdelemeleri hakkında da 
görüş vermek suretiyle ayrı olarak raporlamasını zorunlu 
tutmaktadır. 

Bu nedenle Kurumumuz, TTK’daki denetim hükümlerine 
uyarlayarak BDS 720’nin taslak metnini oluşturmuştur. BDS 
720’nin 2018 yılı içerisinde mevzuatımıza kazandırılması 
planlanmaktadır.

3) Muhasebe Tahminleri Projesi

Denetimin kalitesinin artırılması önceliği çerçevesinde 
denetçiye, muhasebe tahminleri ve ilgili dipnotların 
denetiminde daha güçlü rehberlik sağlanması amacıyla 
Uluslararası Denetim Standartları Kurulu tarafından 
Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe 
Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Denetimi başlıklı 
BDS 540 revize edilerek taslak metni yayımlanmıştır. BDS 
540’ın nihai metni 2018 yılının Mart ayında yayımlanacak 
olup söz konusu standarttaki değişikliklerin mevzuatımıza 
kazandırılmasına ilişkin çalışmaların ise 2018 yılında 
tamamlanması planlamaktadır.

4) Finansal Bilgileri Derleme İşi Başlıklı İlgili 
Hizmetler Standardı (İHS) 4410

Kurumumuzun 2013 yılında IFAC’le imzalanan telif 
anlaşması çerçevesinde Uluslararası Denetim Standartları 
Kurulu tarafından yayımlanan standart külliyatını 
tamamlamak ve ülkemizde muhasebe ve denetim 
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mesleğinin değerini artırmak amacıyla İHS 4410’un 2018 
yılında mevzuatımıza kazandırılması planlanmaktadır.

C. Yetkilendirme ve Eğitim Faaliyetleri

Sürekli eğitim kapsamında, gerek Kurumsal olarak 
gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak 
eğitim faaliyetleri yürütülecektir. Sürekli eğitimde 
kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar için Kurumsal 
kaynaklarımız etkin bir şekilde kullanılacaktır.

Öte yandan istenilen niteliklere uygun olarak yapılan 
yetkilendirme başvurularının tamamının 2017 yılı sonu 
itibarıyla sonuçlandırılması 2018 yılı içerisinde yeni 
başvuruda bulunan veya eksikliklerini tamamlayan kişilerin 
başvuruların 15 günlük süre içerinde sonuçlandırılması 
hedeflenmektedir.

2018 yılında iki kere bağımsız denetçilik sınavı yapılacaktır.

D. Gözetim ve İnceleme Faaliyetleri

Gözetim faaliyetleri çerçevesinde, denetim kalitesinin 
artırılması amacıyla, eldeki bireysel ve sektörel verilerin 
analizi suretiyle, ortalamadan ciddi sapmalar gösteren 
denetim kuruluşu ve denetçilerin tespiti, sektördeki her 
türlü aksaklık ve sapmaların erken teşhisi ve gerekli önleyici 
tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Bunun yanında, Kurumumuza elektronik ortamda bildirilen 
denetim sözleşmeleri ve denetimlere ilişkin diğer bilgiler 
üzerinden gözetim faaliyetlerinin yürütülmesine devam 
edilerek, aykırılık saptanan denetim kuruluşu ve denetçiler 
hakkında gerekli hukuki süreç işletilecektir.

Kurumumuz tarafından hazırlanan inceleme rehberinin 
Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Denetim 
Standartlarında yapılan değişiklikler çerçevesinde 
güncellenmesi ve geliştirilmesi planlanmaktadır.
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Risk faktörleri esas alınarak seçilecek bağımsız denetim 
kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde, bunların 
denetim faaliyetlerinin etik kurallar, kalite kontrol 
standardı, bağımsız denetim standartları ve diğer mevzuat 
hükümlerine uygunluğuna yönelik incelemeler yapılacaktır.

2017 yılında yapılan incelemelerde tespit edilen 
önemli aksaklıklar, ulaşılan sonuçlar ve bunlara ilişkin 
değerlendirmelerimiz 2018 yılı içinde yayımlanacak Yıllık 
İnceleme Raporu ile kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

E. Diğer Faaliyetler

Ülkemizde düzenleyeceğimiz toplantı ve sempozyumlarla 
muhasebe, bağımsız denetim ve kamu gözetimi alanındaki 
bilgi ve tecrübe paylaşımına devam edeceğiz.

Kurumumuzun elektronik ortamda sunulan mevcut Kamu 
hizmetlerinin ve birimlerimiz tarafından ihtiyaç duyulan 
ilave hizmetlerin bütünleşik olarak elektronik ortamda 
sunulmasını sağlayacak bütünleşik bilgi sisteminin yazılım 
geliştirme sürecinin 2018 yılı içerisinde tamamlanması ve 
sistemin faaliyete alınması hedeflenmektedir. 

Kurumumuzun ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi 
Sistemine geçişinin sağlanması ile siber güvenlik 
eylemlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Bilgi sistemleri altyapı kaynaklarından sunucu ve son 
kullanıcıların lisanslarının yenilenmesi planlanmıştır.
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SONUÇ

Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli 
Üyeleri;

Tarafsız, doğru ve güvenilir bir finansal raporlama ve bunun 
teminatı olan güçlü bir bağımsız denetim sistemi ve bunlar 
üzerinde etkin bir kamu gözetimi Türkiye ekonomisinin 
sürdürülebilir gelişmesi bakımından çok önemlidir.

Bu bilinçle önümüzdeki yıllarda finansal raporlama ve 
bağımsız denetim sisteminin geliştirilmesine, bağımsız 
denetim üzerindeki Kamu gözetim ve denetiminin 
etkinliğinin arttırılmasına büyük önem verilecektir.

Kurumumuz, sahip olduğu insan kaynağı ve oluşturulmakta 
olan teknik altyapısıyla görevlerini en iyi şekilde yerine 
getirerek, dünyanın önde gelen Kamu Gözetimi otoriteleri 
arasındaki yerini almayı hedeflemektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, yapılacak görüşmeler ve 
katkılarınız için teşekkür eder, 2018 yılı bütçesinin Ülkemiz 
için hayırlı olması dileğiyle Heyetinize saygılar sunarım.
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Notlar:


