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Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Malumlarınız olduğu üzere, toplumlann gelişmesi, ekonomik yapıların
karmaşıklık derecesinin artması güvenilir bilgi elde etmenin önemim büyük ölçüde
artırmıştır.

Günümüzde birçok borsada çok sayıda yabancı şirket işlem görmeye
başlam ış; bu durum, güvenilir m ali bilgilerin uluslararası seviyede
karşılaştınlabilirliğini zorunlu kılmıştır.

Güvenilir olmayan bilgilere dayanılarak alınacak kararlar, kaynakların
etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını engelleyerek hem topluma hem de karar
alıcılara büyük zarar verebilmektedir.

Bu bakımdan, gerek yatırımcılar gerekse karar alıcılar, fmansal bilgilerin
ölçülmesinde bağımsız güvence ararlar.

Bu çerçevede, fmansal raporların tarafsız, doğru ve güvenilir olduğunun
belirlenmesi konusunda kabul görmüş en yaygın usul, bu raporların bağımsız ve
güvenilir kişi ve kurumlar tarafından denetlenmesidir.

Öte yandan, küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, çağımızda sermaye
piyasalarının hareketliliğini artırmıştır. Uluslararası sermayenin küreselleşmesi,
fmansal raporlama düzeninde ve buna bağlı olarak bağımsız denetimde ortak bir
düzen oluşturulması ihtiyacını doğurmuştur.

Özellikle birden fazla ülkede faaliyet gösteren şirketler, birbirinden farklı
düzenlemelerle ve farklı muhasebe uygulamalarıyla karşılaşmaktadır. Bu durum,
fmansal raporlama düzeninde uyumlaştırma ihtiyacını doğurmuştur. Zaman zaman
yaşanan küresel ekonomik krizler, kurumsal yönetim yaklaşımı ile muhasebenin ve
fmansal bilginin önemini daha da gözler önüne sermiştir.

c --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—
Sayın Başkan, Değerli Komisyon Üyeleri,

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

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

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

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

İşte tüm bu gelişmeler ve ihtiyaçlar neticesinde, dünyadaki örnekleri de
dikkate alınarak, 2011 yılı sonlarında 660 sayılı KHK ile Kurumumuz kurulmuştur.

Böylece, bağımsız denetim konusunda bütüncül bir hukuki yapı
oluşturulmuştur.

Kurumumuzun görev ve yetkileri özetle;

Uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde;

• Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) oluşturmak ve yayımlamak,
• Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) oluşturmak ve yayımlamak,
• Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek,
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• Bağımsız Denetim Resmi Sicilini oluşturmak, bu Sicili sürekli olarak
kamu erişimine açık tutmak, ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı ve işbirliği
yapmak,
• Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak ve böylece bağımsız
denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamaktır.

Sayın Başkan ve Değerli Üyeler,

Kuruluştan bu yana, görevlerimiz ile ilgili olarak yürütülen faaliyetleri
kısaca arz etmek isterim. Bu çerçevede, Kurumumuzca;

■ TMS'lerin oluşturulması ve yayımlanmasına ilişkin olarak,
Uluslararası Muhasebe Standartlan Kurulu ile telif anlaşması yapılmıştır.
Uluslararası Muhasebe Standartlarının tamamının Türkçe çevirileri bitirilmiş ve
gerekli tüm değişiklikler yapılarak standartlar güncel hale getirilmiştir.

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

Yine bu kapsamda, Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca hazırlanacak
fmansal tablolara ilişkin olarak, TMS'ler ile uyumlu fmansal tablo formatlan
yayımlanmıştır.

■

Türkiye Denetim Standartlarının oluşturulması ve yayımlanmasına

ilişkin olarak, uluslararası denetim standartlarını yayınlayan Uluslararası
Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) ile telif anlaşması imzalanmıştır. Uluslararası
Denetim Standartlarıyla uyumlu olarak Türkiye Denetim Standartlarının
adaptasyon süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, 4 adet çalışma ile 1 adet gözden
geçirme komisyonu kurulmuştur. IFAC tarafından yayımlanan standartların
tamamı Türkiye Denetim Standartları ana başlığı altında mevzuatımıza
kazandırılacaktır.
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“Türkiye Denetim Standartlan” çatısı altında; Kalite Kontrol Standardı,
Bağımsız Denetim Standartlan (BDS'ler), Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı,
Diğer Güvence Denetimleri Standartları, İlgili Hizmetler Standartlan, Etik
Kurallar (İlkeler), Eğitim Standartlan ile bilgi sistemleri denetimine ilişkin
uluslararası standartlar mevzuatımıza kazandınlacaktır. Şimdiye kadar;

■ Kalite Kontrol Standardı (KKS1),

■ 200,210,220ve230kodnumaralıBağımsızDenetimStarıdartlarıResmi
Gazete'de yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmıştır. Resmi Gazete'de
yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları (BDS'ler) ile;

■

“BDS 210 - Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartlan Üzerinde

Anlaşmaya Varılması” standardı, denetçi ile denetlenen işletme yönetimi
arasında, denetim sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya varılmasına ilişkin
denetçinin sorumluluklarını düzenlemektedir.

■

“BDS - 220 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite

Kontrol” standardı, denetçinin ve denetimin kalitesini gözden geçiren kişinin
finansal tabloların denetimine ilişkin kalite kontrol prosedürleri açısından özel
sorumluluklarını düzenlemektedir.

■

“BDS - 230 Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi” standardı,

bağımsız denetimin, BDS'lere ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak
planlandığına, yürütüldüğüne ve denetçinin denetim sonunda vardığı sonuca kanıt
sağlam ak üzere denetim inin belgelendirilm esine ilişkin denetçinin
sorumluluklarını düzenlemektedir.
*

240-250 kod numaralı Bağımsız Denetim Standartları yayınlanmak

üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.
■ 260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450 ve 500-620 kod numaralı
Bağımsız Denetim Standartlan taslak metinleri (toplam 22 taslak metin) ise ilgili
kurum ve kuruluşlar ile kamuoyu görüşüne sunulmuştur.

( ------------------------------------------------------------------------------------------------------- X
■

Bağımsız denetçilere yönelik yetkilendirme faaliyetlerine ilişkin

olarak; geçiş dönemi hükümleri çerçevesinde, geçiş dönemi eğitimleri
üniversitelerle işbirliği halinde ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile
uyumlu biçimde lisansüstü seviyede yürütülmüştür.

Bu çerçevede, işbirliği yapılan 24 üniversite eğitim faaliyetlerini ülke
çapmda yürütmektedir. Bu tür bir uygulama, ülkemizde ilk defa yapılmıştır.

Bu uygulama ile meslek mensuplan için bulundukları illerde eğitim alma
imkânı sağlanmıştır.

Eğitimi yürüten üniversitelerimizde bu güne kadar yaklaşık 6.000
meslek mensubu geçiş dönemi eğitimlerini tamamlamıştır. Gerek kamu
kurumlanndan alınmış Bağımsız Denetim Lisans Belgesi olan gerekse daha önce
yapılan sınavlarda başarılı olan veya geçiş dönemi eğitimlerini tamamlayan meslek
mensuplarından bu dönemde 4.573 kişi (Bu kişilerin 1.172'si YMM, 3.401'i
SMMMdir.) bağımsız denetçi olmaya hak kazanmıştır. Halen 3.600 kişi Bağımsız
Denetim Resmi Siciline tescil edilmiştir. (Bu kişilerin 945'i YMM, 2.655'i
SMMMdir.)

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

Bu kapsamda, 25.08.2013 tarihinde Bağımsız Denetçilik Sınavı
yapılmış, bu sınava 1.545 aday müracaat etmiştir.

18.09.2013 tarihinde de Bağımsız Denetçi Belgesi almaya hak kazanan
1400meslek mensubuna törenle belgeleri teslim edilmiştir.

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

■ Bağımsız denetim kuruluşlarına yönelik yetkilendirme faaliyetleri
ile ilgili olarak;

• Mevcut bağımsız denetim kuruluşları için 2013 yılı geçiş dönemi olarak
öngörülmüştür.
• Bu dönemde daha önce yetkilendirilmiş olan 92 kuruluşun denetim
yetkisi kabul edilmiş ve 1 yıl içinde uyum sağlamaları istenmiştir.
• 92 bağımsız denetim kuruluşundan 65'i Kurumumuza intibak etmek
üzere müracaat etmiştir.
• Bunlardan 30'unun incelemesi tamamlanarak bağımsız denetim
kuruluşu olarak yetkilendirilmiş olup, ilk defa yetkilendirilenler de dahil olmak
üzere bu güne kadar yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu sayısı ise 32'dir.

■ Kurumumuzun gözetim fonksiyonu ile ilgili olarak, uluslararası
kuruluşlarla ve diğer ülkelerin ilgili kuramlarıyla işbirliği çalışmaları
başlatılmıştır. Bu kapsamda, Uluslararası Denetim Otoriteleri Forumu'na (IFIAR)
üyelik süreci başlatılmış olup yakında sonuçlanması beklenmektedir.

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

Gözetim ve denetim faaliyetlerine temel oluşturmak üzere, ABD ve diğer
gelişmiş ülkelerin bağımsız denetim otoriteleriyle işbirliği çalışmaları başlatılmış,
örnek bir denetim rehberi oluşturulması çalışmalarına da hız verilmiş olup; bu
çalışmaların neticesinde, gerek kalite güvence denetimleri gerekse risk esasma
göre seçilmiş denetim dosyalarının denetimi için sistematik bir gözetim süreci
oluşturulacaktır.
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Kurumumuzun gözetim ve denetim fonksiyonunu bağımsız denetim
faaliyetleriyle eş anlı olarak yürütebilmesi için hizmete konulan “Sözleşme Bilgi
Giriş Portalı” ile etkin bir yazılım oluşturma çalışmalarına ilk adım atılmıştır. Bu
çalışmalar sona erdiğinde, kapsamlı ve etkin bir gözetim sistemi Kurumumuz
bünyesinde oluşturulmuş olacaktır.

Sayın Başkan ve Değerli Üyeler,

Kurumumuz insan kaynaklan ve teknik kapasitesini artırmaya devam
etmektedir. Kurumumuzda, bugün itibariyle, Kurul üyeleri dahil olmak üzere 21
yönetici personel, 46 meslek personeli ve 17 diğer personel olmak üzere toplam 84
kadrolu personel istihdam edilmektedir.

Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayın Üyeleri,

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

2013

öngörülen bütçesi 31.921.000-TL olup, Ekim ayı sonu itibariyle

gider gerçekleşmesi toplamı 10.572.242-TL olup, harcama detayı aşağıdaki
gibidir:

• Personel Gideri 3.326.801-TL,
• Sosyal GüvenlikKurumlarına Devlet Primi Giderleri 340.509-TL,
• Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.167.508-TL,
• Cari Transferler 338.000-1L,
• Sermaye Giderleri 399.423-TL.

Kurumumuzun anılan dönem itibariyle gelir gerçekleşmesi toplamı
7.494.575-TL olup, gelir gerçekleşme detayı aşağıdaki gibidir:

• Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2.361.345-TL,
• Alman Bağış ve Yardımlar 5.000.000-TL,
• Diğer Gelirler 133.230-TL.
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2014 yılı için bütçe teklifimiz 30.505.000 TL'dir. Bu tutamı;

• 19.658.000TL'sinmHazineyardımıyla,
• Kalan 10.847.000 TL'nin de Kurumumuz öz gelirleriyle finanse edilmesi
planlanmıştır.

• Personel Gideri 12.290.000-TL,
• Sosyal Güvenlik Kurumlanna Devlet Primi Giderleri 1.500.000-TL,
• Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.500.000-TL,
• Cari Transferler 421.000-TL,
• Sermaye Giderleri 3.259.000-TL.

Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri

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

Bu duygu ve düşüncelerle, yapılacak görüşmeler ve katkılar için
Heyetinize teşekkür eder, 2014 yılı bütçemizin ülkemiz için hayırlı olması
dileğiyle,

Saygılar sunarım.
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