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ağımsız 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 gelmekte olup, 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, finansal raporlama ve denetim üzerindeki kontrollerin sıkılaştırılması amacıyla meslekten bağımsız, düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulama
yetkilerini haiz kamu gözetimi kurumlarının oluşturulmasıdır.
Bu çerçevede, 26.09.2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ile birlikte, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız
denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek, bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yaparak bağımsız denetimde gerekli güveni ve
kaliteyi sağlamak üzere Kurumumuz kurulmuştur. Kurumumuz, AB düzenlemelerine
uyumlu olarak, mesleki alandan bağımsız, idari özerkliğe sahip, düzenleme, denetim,
yaptırım yetkilerini haiz bir üst kurul yapısındadır.
Kurumumuz kuruluşundan itibaren kısa süre içinde teşkilatını oluşturmuş ve KHK ile
kendisine verilen görevleriyle ilgili mevzuat çalışmalarını tamamlamıştır. Hizmet kalitesini daha yukarıya taşıyabilmek amacıyla teknik ve idari kapasitesini artırmakta olup,
vizyoner bir bakış açısıyla geleceğin tasarlanması anlamında stratejik plan çalışmalarına başlanmıştır.
Finansal tablo kullanıcılarına sunulacak doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal
bilginin üretilmesini sağlamak üzere Kurum olarak vizyonumuzu “yüksek kalitede
ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmak” olarak
belirledik. Bu vizyoner bakış açısının hayata geçirilebilmek üzere “finansal raporların
uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartlar koymak, etkin bir kamu gözetimini gerçekleştirmek” de Kurumumuzun
misyonunu oluşturmaktadır.
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Bu kapsamda uluslararası standartlarla uyumlu standartlar üretme
hedefi çerçevesinde kurumumuz, Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı (IFRS Foundation) ile telif anlaşması imzalamıştır. IASB tarafından yayımlanan IFRS’lerin Türkçe tercümesi gerçekleştirilerek
“TMS/TFRS ve Yorumlar” adı altında Resmî Gazetede yayımlanarak
bu standartlar mevzuatımıza kazandırılmış olup, güncel tutulmaktadır. Muhasebe ve finansal raporlamaya ilişkin ülkemizdeki mevcut bilgi ve tecrübe birikimi de dikkate alınarak, uluslararası standartların genel konseptine uyumlu olacak şekilde “yerel raporlama
çerçevesi” oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca,
Türkiye Denetim Standartlarının oluşturulmasıyla ilgili olarak Kurumumuzca, Uluslararası Denetim Standartlarının (ISA) benimsenmesi yolu seçilmiş ve IFAC (International Federation of Accountants)
ile telif anlaşması yapılmış olup, 2014 yılı, kurum faaliyetlerinin kilit
noktası sayılabilecek olan Türkiye Denetim Standartları’nı mevzuata kazandırma çalışmalarıyla yoğun şekilde geçmiştir. Bir yıl gibi
kısa bir sürede finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin standartlar Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
Diğer taraftan, yeni TTK’nın öngörmüş olduğu bağımsız denetime
ilişkin kapasitenin oluşturulmasına yönelik olarak 2014 yılı yetkilendirme faaliyetlerinin de yoğun olduğu bir yıl olmuştur. Kurumumuzun kuruluşundan önce 91 bağımsız denetim kuruluşu mevcut
iken 31.12.2014 tarihi itibarıyla bu sayı 145 olmuştur. Aynı şekilde
daha önce yetkilendirilmiş olan bağımsız denetçi sayısı 2.400 civarında iken 31.12.2014 tarihi itibarıyla bu sayı 10.289 olmuştur.
Yetkilendirmelere ilişkin bilgilere kamunun erişiminin sağlanması
amacıyla, sürekli erişim sağlanabilecek şekilde “bağımsız denetim
resmi sicili” oluşturulmuş ve hizmete sunulmuştur.
Kurumumuzun temel hedeflerinden birisi etkin bir kamu gözetimini gerçekleştirerek bağımsız denetimin kalitesini artırmaktır. Bu
kapsamda 2014 yılında gözetim ve denetim faaliyetlerine ilişkin
olarak inceleme rehberlerinin oluşturulmasına başlanmış olup, Kalite Kontrol Standardına ilişkin inceleme rehberi tamamlanmıştır.
Bu çerçevede 63 bağımsız denetim kuruluşu nezdinde kalite güvence incelemesi başlatılmıştır. Diğer taraftan, KAYİK denetimi yapan 73 bağımsız denetim kuruluşunun şeffaflık raporu incelemesi
yapılmıştır.
Dünya genelinde denetim otoriteleri tarafından yapılan düzenlemeler açısından işbirliğinin ve uyumun artırılması ve denetimin kalitesini artırmayı hedefleyen ortak bir platform oluşturulması amaçlarıyla kurulan Uluslararası Denetim Otoriteleri Forumu - IFIAR’a üye
olarak, çalışmalarına katılım sağlamaya başlanmıştır. IFIAR’ın 2016
yılında yapılacak genel kurulunun Kurumumuzun ev sahipliğinde
İstanbul’da yapılması konusunda girişimlerde bulunulmuştur. İşletmelerin finansal bilgilerinin bilgi sistemleri kullanılarak oluşturulması, farklı bilgi sistemleri arasında değişimi ve analizi gibi süreçlerin otomatik gerçekleştirilmesinin altyapısının kurulması amacıyla,
konuya ilişkin yazılımı geliştiren XBRL International’ın Türkiye temsilciliği Kurumumuz bünyesinde oluşturulmuştur.

KURUMUMUZUN TEMEL HEDEFLERINDEN
BIRISI ETKIN BIR KAMU GÖZETIMINI
GERÇEKLEŞTIREREK BAĞIMSIZ
DENETIMIN KALITESINI ARTIRMAKTIR.
BU KAPSAMDA 2014 YILINDA GÖZETIM
VE DENETIM FAALIYETLERINE ILIŞKIN
OLARAK INCELEME REHBERLERININ
OLUŞTURULMASINA BAŞLANMIŞ OLUP,
KALITE KONTROL STANDARDINA ILIŞKIN
INCELEME REHBERI TAMAMLANMIŞTIR.
Diğer taraftan, ilgili ülkelerin muadil otoriteleriyle işbirliğine ilişkin
girişimlerde bulunulmuş olup, bu çerçevede ABD’deki muadil kuruluş olan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)
ile gözetim faaliyetlerinde iş birliği yapılmasına yönelik olarak protokol imzalanması çalışması başlatılmıştır. Aynı şekilde İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Japonya ve Kanada’daki muadil kuruluşlarla irtibata geçilerek bir dizi görüşme ve çalıştay gerçekleştirilerek
karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulmuş olup, bu ülkeler
ile bağımsız denetim alanında ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Önümüzdeki süreç, Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve büyümesine paralel olarak finansal raporlama ve bağımsız denetimin geliştirilmesi, gözetim ve denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve
uluslararası işbirliğinin artırılması çalışmalarının yoğun olduğu bir
süreç olacaktır. Uluslararası ve yerel, genel amaçlı finansal raporlama çerçevelerine ilişkin uygulamaların yönlendirilmesi ve iyileştirilmesi, zorunlu bağımsız denetim alanının genişletilmesi, yeni
yetkilendirmelerle denetim kapasitesinin artırılması, gözetim ve
denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, uluslararası işbirliğine ilişkin yeni imkanların araştırılması gelecek yılların temel faaliyet
alanları olacaktır.
Kurumumuzun sahip olduğu insan kaynağı ile idari ve teknik altyapısı ve kendisine tahsis olunan bütçe ile görevlerini en iyi şekilde
yerine getirerek, dünyanın önde gelen bağımsız denetim otoriteleri arasındaki yerini alma hedefinde olduğunu belirterek, finansal
raporlama ve bağımsız denetim alanı açısından, önemli gelişmeleri
kapsayan 2014 Yılı Faaliyet Raporunu bilgilerinize sunarım.
Seyit Ahmet BAŞ
Başkan
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Bilindiği üzere, 1990’lı yılların sonlarına doğru ABD’de ve bazı Avrupa ülkelerinde çok
sayıda şirkette bu şirketlerin üst yönetimlerinin de içinde yer aldığı finansal bilgi manipülasyonu uygulamaları 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 ve
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
Avrupa Birliğinin 2006/43/EC sayılı 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 de
yasa ile verilmiştir. İlgili kurum ve kurullara verilen bu yetki neticesinde ülkemizde bağımsız denetim alanında parçalı bir yapı oluşmuştur. Bu durum, dağınık yapının giderilmesi ve kamu gözetimi alanındaki eksikliğin ortadan kaldırılması için yetkin bir
otoritenin kurulması ihtiyacını doğurmuştur.
Bu çerçevede, 26.09.2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ile birlikte, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız
denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek, bağımsız
denetim alanında kamu gözetimi yaparak bağımsız denetimde gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak üzere, mesleki alandan bağımsız, idari olarak özerk, düzenleme, denetleme ve yaptırım yetkilerini haiz teknik bir üst kurul olarak Kamu Gözetimi Muhasebe
ve Denetimi Standartları Kurumu kurulmuş olup, etkin bir kamu gözetimi yapmak suretiyle bağımsız denetimin kalitesinin artırılarak doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir
finansal bilginin üretilerek kaynakların optimum dağılım sürecine katkı sağlayacaktır.
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1.1 MISYON
Kurum olarak misyonumuz;
• Finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartları koymak,
• Etkin bir kamu gözetimi gerçekleştirmektir.

1.2 VIZYON
Kurum olarak vizyonumuz;
• Yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmaktır.

1.3 TEMEL İLKE VE DEĞERLERIMIZ
• 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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1.4 YETKI, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu,
660 sayılı KHK’da belirtilen görevleri yerine getirmekle görevli
ve yetkili, kamu tüzel kişiliğini haiz ve idari özerkliğe sahip bir
kurumdur.
Bu çerçevede, Kurumumuzun kuruluş amacı özetle;
• Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak,
• 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.
1) Tabi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olanlara ait finansal tabloların ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını
sağlamak amacıyla, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye
Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak,
2) Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almak, bu konuda
kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları düzenlemeler hakkında onay vermek,
3) Finansal tabloların; işletmelerin finansal durumunu, performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları
doğrultusunda gerçeğe uygun olarak sunumunu, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygunluğunu, güvenilirliğini, şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, kamu
yararını da gözetmek suretiyle, bilgi sistemleri denetimi dâhil
uluslararası standartlarla uyumlu ulusal denetim standartlarını
oluşturmak ve yayımlamak,
4) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş şartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, bu şartları taşıyan
kuruluşları ve bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarını
yetkilendirerek listeler hâlinde ilan etmek, bunları oluşturacağı
resmî sicile kaydederek kurumun internet sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak,
5) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim çalışmalarının, Kurumca yayımlanan standart
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ve düzenlemelere uyumunu gözetlemek ve denetlemek,
6) İnceleme ve denetimler sonucunda aykırılıkları saptanan bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyet
izinlerini askıya almak veya iptal etmek,
7) Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme ve tescil yapmak, disiplin ve soruşturma işlemlerini yürütmek, sürekli eğitim standartları ile mesleki etik
kurallarını belirlemek, bunlara yönelik olarak kalite güvence
sistemini oluşturmak ve bu alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi
için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
8) Yabancı ülkelerin kurulun görev alanıyla ilgili konularda yetkili
birimleriyle 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,
9) Denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına,
denetime olan güven ile denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
10) Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu alanla ilgili
ikincil düzenlemeleri yapmak ve bu konularda gerekli kararları
almak,
11) Görev alanıyla ilgili uluslararası uygulama ve gelişmeleri izlemek, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve Uluslararası
Denetim ve Güvence Standartları Kurulu ile muhasebe ve denetim alanında çalışmalar yapan diğer uluslararası kuruluşlarla
işbirliği yapmak, lisans ve telif anlaşmaları akdetmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak,
12) Muhasebe standartları ve denetim standartlarının benimsenmesi ve uygulanması ile görev alanıyla ilgili konularda kamu
bilincinin yerleştirilmesine yönelik olarak toplantı, konferans ve
benzeri etkinlikler ile gerekli yayınlarda bulunmak,
13) Kurumun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve
hedeflerini, hizmet kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, kurumun hizmet
birimleri ve bunların görevleri hakkında öneride bulunmak,
14) Kurumun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak
hazırlanan bütçesini görüşmek ve karara bağlamak,
15) Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak,
16) Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri
görüşüp karara bağlamak,
17) Çalışma ve danışma komisyonlarının üyelerini belirlemek,
18) Mevzuatla verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
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1.5 KURUMA İLIŞKIN BILGILER
1.5.1 FIZIKSEL YAPI
Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurum, faaliyetlerini Haziran
2012 tarihinden itibaren Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 4
Çankaya/ ANKARA adresindeki hizmet binasında yürütmektedir.

1.5.2 TEŞKILAT YAPISI
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde sayılan 9 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 Gazetede 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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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.
Başkanlık;
Başkanlık, kurul başkanı, kurum başkan yardımcıları ve hizmet
birimlerinden oluşur. 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.
Hizmet birimleri, daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmıştır.

KURUM TEŞKİLAT ŞEMASI
KURUL ÜYELERI

BAŞKAN

II. BAŞKAN
BASIN VE HALKLA ILIŞKILER
MÜŞAVIRLIĞI

HUKUK MÜŞAVIRLIĞI

BAŞKANLIK MÜŞAVIRLIĞI

BAŞKAN YARDIMCILARI (3)

GÖZETIM VE DENETIM DAIRE
BAŞKANLIĞI (I)
GÖZETIM VE DENETIM DAIRE
BAŞKANLIĞI (II)
GÖZETIM VE DENETIM DAIRE
BAŞKANLIĞI (III)

STANDARTLAR (I)
(DENETIM STANDARTLARI DAIRE
BAŞKANLIĞI)

INSAN KAYNAKLARI VE DESTEK
HIZMETLERI
DAIRE BAŞKANLIĞI

STANDARTLAR (II)
(MUHASEBE STANDARTLARI DAIRE
BAŞKANLIĞI)

BILGI SISTEMLERI YÖNETIMI
DAIRE BAŞKANLIĞI

EĞITIM VE YETKILENDIRME
DAIRE BAŞKANLIĞI

STRATEJI GELIŞTIME
DAIRE BAŞKANLIĞI

ARAŞTIRMA VE ANALIZ
DAIRE BAŞKANLIĞI

17

2014 Faaliyet Raporu

1.5.3 İNSAN KAYNAKLARI

Tablo 2 Kurum Personel Sayısının Yüzdelik Dağılımı

660 sayılı KHK’nın 15’inci maddesi gereğince, Kuruma verilen
görevlerin gerektirdiği sürekli 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
haiz olmayan personelin oranı toplam kadro sayısının %30’u ile
sınırlandırılmıştır. 31.12.2014 tarihi itibariyle kurumda yönetici,
müşavir, meslek personeli ve diğer personel olmak üzere toplam 107 personel istihdam edilmiştir. Personelin %64’ünü meslek personeli oluşturmaktadır. Ayrıca, 31.12.2014 tarihi itibariyle
personel ihtiyacı nedeniyle başka kurum ve kuruluşların kadrolu
personelinden kurumlarının muvafakatleri dahilinde 37 geçici
personel istihdam edilmiştir.
Kuruma ihdas edilen kadro adedi ile unvanlar Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1 Kurum Kadro Cetveli
UNVAN

KADRO ADEDİ	

Başkan Yardımcısı
Daire Başkanı
I. Hukuk Müşaviri
Başkanlık Müşaviri
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
Hukuk Müşaviri
Uzman
Uzman Yardımcısı
Müdür
Avukat
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Programcı
Çözümleyici
Tekniker
Teknisyen
Şoför
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Hizmetli
TOPLAM

3
9
1
10
1
1
59
59
4
3
33
2
2
2
2
3
2
2
198

DOLU		

BOŞ

3
6
1
2
0
0
28
41
3
2
19
0
0
0
0
2
0
0
107

0
3
0
8
1
1
31
18
1
1
14
2
2
2
2
1
2
2
91

2014 yılı sonu itibarıyla Kurumun kadrolu personel sayısı 107
olup boş kadro sayısı ise 91’dir. Yüzde olarak ifade edilecek olursa toplam 198 kişilik kadronun %54’ü dolu, %46’sı ise boş durumdadır.
Grafik 1 Genel Kadro Durumu
200

198
107
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TOPLAM %100

DOLU %54

91

BOŞ %46

KURUM PERSONELI		

2014		

% PAY

10
2
69
26
107

10
2
64
24
100

Yönetici
Başkanlık Müşaviri
Meslek Personeli
Diğer Personel
TOPLAM

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 13–14 Eylül 2014 tarihlerinde yazılı, 15-16 Ekim 2014 tarihlerinde ise sözlü bölümü
gerçekleştirilen uzman yardımcılığı giriş sınavı neticesinde 13
uzman yardımcısı alımı yapılmıştır. Ayrıca, 2014 yılında kurumun
yönetici, müşavir ve diğer insan kaynağı ihtiyacının karşılanması
amacıyla 10 personel kadrolu olarak göreve başlatılmıştır.
Yaş olarak dağılım incelendiğinde, 2014 yılı sonu itibariyle personelin %43’ünün 30 yaş ve altında olduğu Grafik 2 de görülmektedir.

Grafik 2 Personelin Yaş Yüzdelik Dağılımı
Personelin Yaş Yüzdelik Dağılımı
31-40 YAŞ ARASI

5%
43%

11%

31 YAŞ KADAR
41-50 YAŞ ARAS

41%

51 YAŞ VE ÜZERI

Öğrenim durumlarına göre dağılım incelendiğinde 2014 yılı
sonu itibarıyla kurum personelinin %83’ü lisans ve üzeri düzeyde eğitim aldığı Tablo 3’te görülmektedir.

Tablo 3 Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayısı
Grubu

Yönetici
Başkanlık Müşaviri
Meslek Personeli
Diğer Personel
Toplam
% PAY

Ortaöğretim Önlisans

Lisans Yüksek Lisans Doktora

7
7
7

6
2
63
18
89
83

1
1
1

4
6
10
9

0

Lisans derecesine sahip personelin eğitim alanları itibariyle
bakıldığında, ağırlıklı olarak iktisadi ve idari bilimler alanında
eğitim aldıkları görülmektedir.

1.5.4 KURUMUMUZ HIZMET
BIRIMLERININ GÖREV VE YETKILERI
Standartlar Daire Başkanlıkları
Standartlar Daire Başkanlıklarının görevleri şunlardır:
a) Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS’lerin) oluşturulmasına
ve yayımlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak,
b) Bilgi sistemleri denetimi dâhil, uluslararası standartlarla
uyumlu Türkiye Denetim Standartlarının (TDS’lerin) oluşturulmasına ve yayımlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak,
c) Uluslararası standartlarla uyumlu sürekli eğitim standartları ve mesleki etik kurallarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları
yapmak,
ç) Görev alanıyla ilgili ikincil düzenlemelere yönelik çalışmaları
yapmak,
d) Denetimin bağımsızlığına, tarafsızlığına, denetime olan güvenin ve denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik görev alanıyla
ilgili çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
e) Mevzuat taslaklarını standartlara uyumu açısından değerlendirmek ve diğer kamu kurumlarının kurul tarafından onaylanacak düzenlemelerine ilişkin çalışmalar yapmak,
f ) Ulusal ve uluslararası uygulama ve gelişmelerin izlenmesine,
uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı
Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Görev alanıyla ilgili konularda ikincil düzenlemelere yönelik
çalışmaları yapmak,
b) Kurum tarafından yapılacak eğitim, sınav, yetkilendirme,
mühür ve tescil işlemlerini yürütmek, verilen hizmetlere ilişkin
ücretler ile bağımsız denetim ücret tarifelerinin belirlenmesine
yönelik çalışmalar yapmak,
c) Bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tescil işlemlerini yapmak,

ilgili çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
e) Yetkilendirme ve faaliyet izinlerinin askıya alınması ve iptali de
dahil 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.

Gözetim ve Denetim Daire Başkanlıkları

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,

Gözetim ve Denetim Daire Başkanlıklarının görevleri şunlardır:

d) Denetimin bağımsızlığına, tarafsızlığına, denetime olan güvenin ve denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik görev alanıyla

b) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim çalışmalarının mevzuata uygunluğunun gö-

a) Gözetim ve denetim faaliyetlerine ilişkin ikincil düzenleme
çalışmalarını yürütmek,
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BAĞIMSIZ DENETÇILER VE BAĞIMSIZ DENETIM KURULUŞLARININ FAALIYETLERI ILE
DENETIM ÇALIŞMALARININ MEVZUATA UYGUNLUĞUNUN GÖZETIMINI VE KALITE
GÜVENCE SISTEMI INCELEMELERI DÂHIL DENETIMINI YAPMAK VEYA YAPTIRMAK
zetimini ve kalite güvence sistemi incelemeleri dâhil denetimini
yapmak veya yaptırmak,
c) Kalite güvence sisteminin oluşturulması ve kalite güvence
sistemi incelemelerine ilişkin usul ve esasların hazırlanması için
gerekli çalışmaları yapmak,
ç) Yıllık inceleme planının oluşturulmasına, ilgili kurumların görüşlerini de almak suretiyle gerekli görevlendirmelerin yapılmasına ve söz konusu kurumlarla koordinasyonun sağlanmasına
ilişkin çalışmaları yapmak,
d) Kurumca yapılacak gözetim ve denetim faaliyetlerine ilişkin
denetim rehberlerini ilgili birimlerin görüşlerini de alarak hazırlamak,
e) Bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilerin faaliyetlerini etkin bir şekilde izleyebilmek için gerekli sistemleri
oluşturmak, mevzuata aykırılıkları tespit edilenlere uygulanacak
idari yaptırımların karara bağlanmasına yönelik gerekli işlemleri
yürütmek,
f ) Gerektiğinde gözetim veya denetime tabi olanların yurt dışı
faaliyetlerini denetlemek,
g) Yapılan denetimlerde, diğer kamu kurumlarının görev alanına
giren mevzuata aykırı bir hususun tespiti hâlinde, durumu ilgili
birimlere veya kurumlara iletmek,
ğ) Görev alanına giren konularda her türlü bilgi ve belgeyi ilgili
gerçek ve tüzel kişilerden istemek,
h) Denetim ve inceleme sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasına yönelik raporu hazırlamak,
ı) Denetimin bağımsızlığına, tarafsızlığına, denetime olan güvenin ve denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik görev alanıyla
ilgili çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
i) Ulusal ve uluslararası uygulama ve gelişmelerin izlenmesine,
uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı
Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Kurum bilgi sistemlerini belirlenen politikalar çerçevesinde
planlamak, geliştirmek, yönetmek; bunların güvenliğini sağlamak ve teknolojik gelişmelere uyumlu bir şekilde sürekliliğini,
çalışabilirliğini ve güncelleştirilmesini takip ve temin etmek; kurum hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik önerilerde bulunmak,
b) İlgili hizmet birimlerinin görüş ve önerilerini dikkate alarak
veri tabanı ve bilgi sistemleri oluşturmak ve bunları yönetmek,
c) Veri kalitesinin artırılması amacıyla verinin eksiksiz, tanımlandığı şekilde, belirlenen kapsamda ve zamanda alınmasına yönelik her türlü kontrol süreçlerini oluşturmak, gözetim sürecinde
doğru, sağlıklı ve güvenilir bilginin kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla gerekli her türlü tedbirin alınmasını sağlamak,
ç) Elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgenin etkili, verimli
ve güvenli bir şekilde tedariki ve paylaşımını sağlamak,
d) Kurum bilgi sistemleriyle ilgili olarak kullanıcı eğitim programları geliştirmek ve uygulanmalarını sağlamak amacıyla bunları ilgili birimlere göndermek,
e) Kurumun elektronik belge yönetim sistemini, internet ve intranet altyapılarını oluşturmak ve geliştirmek,
f ) Ulusal ve uluslararası uygulama ve gelişmelerin izlenmesine,
uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına ilişkin görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

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.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Kurumun strateji, politika, amaç ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak, stratejik planını hazırlamak,
uygulamayı izlemek, değerlendirmek, üst yönetime iyileştirici
önerilerde bulunmak, ilerleme raporlarını düzenlemek ve bunları ilgililerle paylaşmak,

b) Kurumun performans ve kalite ölçütlerini oluşturmak, geliştirmek, uygulamak ve izlemek, bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
c) Kurum bütçesinin, mali tablolarının, kesin hesabının ve genel
uygunluk bildiriminin hazırlanması çalışmalarını yapmak,
ç) Hizmet birimlerinin faaliyet raporlarını da esas alarak kurumun
faaliyet raporunu hazırlamak,
d) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatla strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yerine getirmek,
e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

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,
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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,
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ğ) Kurumun sosyal tesis ve benzeri sosyal hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
h) Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
ı) Kurumun evrak kayıt ve arşiv işlemlerini yürütmek,
i) Kurum tarafından çıkarılan süreli ve süresiz yayınların basım, dağıtım ve satış hizmetlerini yürütmek,
j) Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütmek,
k) Kurumun iç ve dış protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek,
l) Başkanlığa ait yazışmalara ilişkin işlemleri yürütmek, başkanın
talimatlarını ilgililere duyurmak ve uygulanmasını izlemek,
m) Kurulun toplantı gündemini oluşturmak, üyelere dağıtmak,

raportörlük hizmeti sunmak, tutanak ve kararları hazırlamak, imzalatmak ve muhafaza etmek ve bunlarla ilgili işlemleri yapmak,
n) Kurumun görev alanına giren konularda Avrupa Birliğindeki
gelişmeleri takip etmek ve mevzuatın uyumlaştırılmasına ilişkin
gerekli koordinasyonu sağlamak,
o) Kurumun faaliyet alanına giren konularda Türkiye’de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak, yurt
dışında düzenlenecek toplantılara katılım için gerekli işlemleri
yürütmek,
ö) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

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) 09.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile
1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına
Dair Kanuna göre yapılacak başvuruları diğer birimlerle 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.

b) Kuruma hukuki danışmanlık yapmak ve hizmet birimlerince
tereddüt edilen ve başkanın uygun gördüğü konularda hukuki
görüş oluşturmak,
c) Kurumun menfaatlerini koruyucu hukuki tedbirleri zamanında
almak, kurumun taraf olacağı anlaşma ve sözleşmelerin hazırlanmasına yardımcı olmak,
ç) Kurum aleyhine açılmış adli ve idari davalarla icra işlemlerini
yürütmek ve takip etmek, kurul kararlarına karşı açılan her türlü
dava ile kurumun taraf olduğu işlemlerin veya kuruma ilişkin her
türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi,
savunulması ve çözümlenmesi amacıyla kurumun vekil sıfatıyla
temsil edilmesini sağlamak ve gerektiğinde kanuni yollara başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
d) Dava açılmasından, icra takibi yapılmasından, itiraz, temyiz ve
karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçme hususunda başkanlığa teklifte bulunmak,
e) Yargı kararlarına göre kurum lehine tahsil ve takibi gereken karar hükümlerinin gereğini icra etmek,
f ) Gerekli görülen hâllerde, danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini
satın alma hususunda çalışmaları yapmak,
g) Belirli dönemler itibarıyla faaliyetleriyle ilgili olarak başkana rapor sunmak,
ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Kurumsal amaçlar ve politikalar doğrultusunda iletişim stratejileri geliştirmek ve uygulamak,
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II-AMAÇ VE HEDEFLER
1. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Bu amaca yönelik hedeflerimize aşağıda yer verilmiştir.

Bilindiği gibi stratejik plan, uzun vadeli amaçlar ile orta vadeli
hedeflerin belirlenmesi amacıyla yapılan plan olup, 5 yıllık süre
için hazırlanır. Faaliyet raporları ise stratejik plan ve performans
programları uyarınca yürütülen faaliyetlerin performans hedeflerine ulaşma düzeyini, performans göstergelerinin seviye ve
gerçekleşme durumunu, hedeflere ulaşma düzeyinde ve göstergelerin sağlanamaması hallerinde oluşan sapmaların nedenini
açıklayan, idare hakkındaki genel bilgiler ile mali bilgileri de içeren
yıllık rapordur.

• Yerel Finansal Raporlama Çerçevesini Oluşturmak

Bu bölümde, Kurumumuzun stratejik plan uyarınca yürütülen
faaliyetlere ilişkin amaç ve hedeflere yer verilmiştir.
Amaç 1; Finansal Raporlamayı Geliştirmek ve Kalitesini Artırmak
Küreselleşmeyle birlikte işletmelerin ve işlemlerin daha karmaşık hale geldiği günümüzde işletmelerin muhasebe ve finansal
raporlama işlevleri daha net çizgilerle birbirinden ayrılmaktadır.
Finansal raporlar artık bir kısım muhasebe bilgilerinin derlenmesi, toplanması veya çıkarılmasından ibaret olmayıp, finansal
tablo hazırlayıcılarının sübjektif yargılarını da içermektedir. 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. Uluslararası standartlarla uyumlu finansal
raporlama kültürünün ve uygulamalarının gelişmesi ve kalitesinin artırılması ile yerel finansal raporlama standartlarının oluşturulması, uluslararası alanda uygulanmakta olan, yüksek kaliteli,
kolay anlaşılan ve uygulanabilen standartlara sahip olunmasına
ve finansal tablo kullanıcıların doğru kararlar vermesine yardımcı olarak, sahip olunan kıt kaynakların optimum dağılımına katkı
sağlanması hedeflenmektedir. Uluslararası standartlarla uyumun
sürdürülebilirliği açısından meydana gelen değişiklik ve yeni düzenlemelerin adaptasyonu önem arz etmektedir. Diğer taraftan,
ülkemiz uygulamaları ve edinilen tecrübelerden hareketle uluslararası kuruluşların standart oluşturma sürecine katkı sağlamak
hedeflerimiz arasındadır.
Başta düzenleyici ve denetleyici kurumlar olmak üzere kamu
kurumları işletmelerden çeşitli formatlarda finansal bilgi talep
etmekte, söz konusu taleplerin yerine getirilmesi işletmelere ayrı
bir külfet yüklemektedir. İşletmelerin finansal bilgilerinin bilgi sistemleri kullanılarak oluşturulması, farklı bilgi sistemleri arasında
değişimi ve analizi gibi süreçlerin otomatik gerçekleştirilmesini
sağlamak amacı ile Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili -XBRL
(eXtensible Business Reporting Language) geliştirilmiştir. Söz konusu sistematik finansal bilgilerin raporlama ve analiz maliyetle-
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rini azaltacak, daha doğru, güvenilir ve hızlı bilgi sağlayacak ve
finansal tabloların karşılaştırılabilirliğini artıracaktır.
• Türkiye Muhasebe Standartlarını Gözden Geçirip Güncellemek
• Finansal Raporlama Uygulamalarını Geliştirmek
• Bilgi Sistemleri Kullanılarak Standart Raporlama Uygulamalarını Geliştirmek
Amaç 2; Bağımsız Denetimi Geliştirmek ve Kalitesini Artırmak
Bağımsız Denetimin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması; etkin
ve verimli bir gözetim sisteminin oluşturulmasına, denetim çalışmalarının önceden belirlenmiş ve gerekli güncellemeleri sürekli
yapılmakta olan standartlar çerçevesinde yürütülmesine, bağımsız denetçilerin belirli yetkinlik aranarak yetkilendirilmesine, sürekli eğitim çerçevesinde kendilerini geliştirmelerine ve bağımsız
denetim faaliyetlerinin ilgili yasalarla desteklenmesi ve güvence
altına alınmasına bağlı olarak mümkün olabilmektedir. Bu çerçevede Kurumumuzun varlığı, gözetim sisteminin oluşturulması ve
geliştirilmesinde, bağımsız denetimin yasalarla desteklenmesinde, yapılan denetimlerin belli standartlar çerçevesinde yapılmasında ve bağımsız denetimin sürekli kontrol ve gelişim altında
tutulmasında en önemli faktördür.
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. Dünyada kamu gözetimi sistematiği oluşturulmasına yönelik çalışmalar 2000’li yılların başından
itibaren yürütülmekte ve geliştirilmekte olup, temel özelliği meslekten bağımsız olması ve düzenleme ve yaptırım yetkileriyle donatılmış olmasıdır. Etkin bir gözetim için en başta yetkilendirme
olmak üzere, bağımsız denetim faaliyetlerinin yerinde ve uzaktan
sürekli gözetimi yapılmalı, yönlendirilmeli ve gerektiğinde yaptırım uygulanmalıdır. Yerinde gözetim ve denetim faaliyetlerine
ilişkin olarak inceleme rehberlerinin oluşturulmasına, geliştirilmesine ve yıllık inceleme planı çerçevesinde yerinde inceleme
yapılmasına; uzaktan gözetim fonksiyonu ile ilgili olarak ise bilgi
sistemleri alt yapısının kullanılmasına ve geliştirilmesine önem
verilmektedir.
Kaliteli bir bağımsız denetim için bağımsız denetim faaliyetlerinin uluslararası düzeyde yürütülmesini sağlamak üzere Uluslararası Denetim Standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarının mevzuatımıza kazandırılması, uluslararası standartlardaki
gelişmelerin yakından takibi ve standart oluşturma sürecine katılım sağlayarak Türkiye Denetim Standartlarının devamlı suretle
güncelliğinin korunması, bağımsız denetimin gelişimini olumlu
yönde etkileyecektir.
Bağımsız denetimin kaliteli bir biçimde yapılması bağımsız

denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının sorumluğunda
olmakla birlikte kaliteli bir bağımsız denetimin gerçekleşmesi,
finansal raporlama sürecinde yer alan, raporlamaya ve bağımsız
denetime doğrudan veya dolaylı bir şekilde etki edebilen tüm
tarafların katkısının alındığı ve uygun bir şekilde etkileşim içinde
oldukları bir çevrede mümkün olabilir.
Sonuç olarak finansal bilginin doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir olarak sunulabilmesi için ekonomik aktivitelerin daha büyük
kısmını kapsayan ve kaliteli bir bağımsız denetim, bunun için de;
bu alana ilişkin standartların oluşturulup geliştirilmesine, etkin bir
gözetim sisteminin varlığına ve sektörün gelişimine kadar birçok
faktörün dikkate alınması gerekmektedir.
Bu amaca yönelik hedeflerimize aşağıda yer verilmiştir.
• Türkiye Denetim Standartlarını Oluşturmak ve Geliştirmek
• Etkin Bir Kamu Gözetimi Sistemini Kurmak
• Bağımsız Denetim Sektörünün Sürekli Gelişimini Sağlamak
Amaç 3; Yetkin bir Kurumsal Yapı Oluşturmak
Kurumumuzun görevleri dolayısıyla uluslararası gelişmelerin
takip edilebilmesini, AB ve IFIAR üyesi ülkelerle işbirliği yapılabilmesini sağlamak ve Sektörün uluslararası durumu ve konumu itibarıyla düzenleyici otorite olan kurumumuzun Kurumsal faaliyetlerinin her zaman etkin olarak devamlılığını, birimlerin iş süreçleri
ile tüm işlevlerinin kaliteli bir şekilde işleyişini sağlayabilecek yönetim ve organizasyon olarak alanında uzman, yenilikçi ve yetkin
bir yapının 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,
kurumsal yönetim stratejileri dikkate alınarak belirlenen stratejik
hedeflerimiz doğrultusunda en doğru yapının oluşturulması, yapının işletilebilmesi için gerekli altyapı ve süreçlerin kurulması yönünde çalışmalarımız sürdürülmektedir.
Gerek uluslararası gelişmelerin takip edilebilmesi, AB ve IFIAR
üyesi ülkelerle işbirliği yapılabilmesini sağlamak, gerekse sektörün ulusal ve uluslararası durumu ve bağımsız denetçilerin yüksek
profilinden bahisle güçlü insan kaynakları, yüksek performans ile
süreç ve hizmetlerde kaliteyi beraberinde getirecektir. Bir kariyer
kurumu olan Kamu Gözetimi Kurumunun en önemli niteliklerinden biri yetişmiş insan gücüdür. Konumu itibarıyla alanında
yetkinlik gerektiren düzenleyici otorite olan kurumumuzun faaliyetlerini en etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, istihdamı, yetkinliklerine göre
mesleki birimlerde ya da hizmet birimlerinde görevlendirilmesi,
yönetim ve iletişim becerileri ile yaratıcı ve yenilikçi problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde yaşam boyu kişisel ve mesleki
gelişim eğitimleri ile desteklenmeleri insan kaynağı politikamız
olarak uygulanmaktadır
Öte yandan kurumun temel değerleri olan ilkeler, tutumlar ve
davranışlar bir bütün olarak kurum kültürünü oluştururken, dış
çevreyle kurulan ilişki ve iletişim şekilleri bu kültürün dışarıya yan-

sıyan yüzü olmaktadır. Yeni kurulan bir kurum olarak kurumsal
algının güçlendirilmesi amacıyla, Kurumsal renklerinden, logolarından, personelimizin davranış ve görünümleri ile kullanacağımız her türlü iletişim biçimlerine 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.
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 yapı, Kurumumuza
tevdi edilen görevlerin yerine getirilmesi aşamasında yürütülen
faaliyetlerimizin her durumda yönetilebilir ve kontrollü tutulmasını sağlayacağı gibi, kurum kaynakları da en etkili ve verimli şekilde
kullanılmış olacaktır.
Bu amaca yönelik hedeflerimize aşağıda yer verilmiştir.
• Kurumsal Kapasiteyi ve İşleyişini Geliştirmek
• İnsan Kaynağı Kapasitesini Geliştirmek
• Kurumsal Algıyı Güçlendirmek

KÜRESELLEŞMEYLE BIRLIKTE
IŞLETMELERIN VE IŞLEMLERIN DAHA
KARMAŞIK HALE GELDIĞI GÜNÜMÜZDE
IŞLETMELERIN MUHASEBE VE FINANSAL
RAPORLAMA IŞLEVLERI DAHA NET
ÇIZGILERLE BIRBIRINDEN AYRILMAKTADIR.
FINANSAL RAPORLAR ARTIK BIR KISIM
MUHASEBE BILGILERININ DERLENMESI,
TOPLANMASI VEYA ÇIKARILMASINDAN
IBARET OLMAYIP, FINANSAL TABLO
HAZIRLAYICILARININ SUBJEKTIF
YARGILARINI DA IÇERMEKTEDIR. BU
BAKIMDAN ÖZEL AMAÇLI FINANSAL
TABLOLAR, GENEL AMAÇLI FINANSAL
TABLO KULLANICISINA BEKLENTISINE
UYGUN BILGILER SUNMAYACAĞI GIBI
YANLIŞ YÖNLENDIRILMESINE DE NEDEN
OLABILECEKTIR.
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III-FAALİYETLERE
İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER

1.3.2 GIDER BÜTÇESI
Kurumuzun 2014 faaliyet yılı gider gerçekleşme toplamı
17.537.965,22 TL. olup, söz konusu giderlerin ayrıntısı tablo 5’de
gösterilmiştir:

Tablo 5 Bütçe Detayları ve Gider Gerçekleşmeleri

1. MALİ BİLGİLER

EKONOMIK KOD ADI			

1.1.KURUM BÜTÇESI
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.

GIDER GERÇEKLEŞMESI

Personel Giderleri

5.746.329,01

SGK Devlet Primi Giderleri

667.904,38

Mal ve Hizmet Alımları

9.488.444,01

Cari Transferler

414.946,67

Sermaye Giderleri

1.220.341,15

Toplam

17.537.965,22

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

1.3 BÜTÇE VE UYGULAMA SONUÇLARI
1.3.1 GELIR BÜTÇESI
Kurumumuzun 2014 yılında elde ettiği bütçe gelirleri Tablo
4’te sunulmaktadır.
Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; Kurumumuzun 2014 faaliyet dönemindeki en büyük gelir kalemi Hazineden
aktarılan paydan oluşmuştur.

1.4 2014 YILI BÜTÇE KESIN
HESAP DURUMU

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.

Kurumumuzun 2014 faaliyet yılı bütçe uygulama sonuçlarını
içeren “Kesin Hesap” tutarları Tablo 6’da belirtilmiştir.

Tablo 6 Kesin Hesap Tablosu

Tablo 4 Gelir Çeşitleri
EKONOMIK KOD ADI						

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
-Bağımsız Denetçi Mühür Ücreti

4.385.666,41
1.190,00
6.049,19
2.041.339,22
964.378,00
1.372.710,00

Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri
-Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilendirme Gelirleri

2.041.339,22
964.378,00

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan
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Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; 2014 Yılında
bütçeden toplam 17.537.965,22 TL tutarında harcama yapılmıştır. Kurumumuzun yapılanma süreci devam ettiğinden en yüksek
ödenek tahsisi mal ve hizmet alımları gider kalemine ilişkin olup,
toplam giderler içerisinde birinci sırada yer almaktadır. Kurum
toplam giderinin %56,86’lık kısmı bu harcama türüne ilişkindir.
Personel Giderlerinin toplam giderler içindeki oranı ise %34,51,
kalan % 8,63’ünü de diğer giderler oluşturmaktadır.

9.561.340,00

Faiz Gelirleri

195.970,79

Diğer Çeşitli Gelirler

50.488,66

TOPLAM

14.685.893,86

EKONOMIK KOD ADI			

1 Personel Giderleri

GIDER GERÇEKLEŞMESI

5.746.329,01

51,58

2 Sosyal Güvenlik Kurumları- 1.360.000,00
na Devlet Primi Giderleri

667.904,38

49,11

3 Mal ve Hizmet Alımları

14.493.000,00

9.488.444,01

65,47

5 Cari Transferler

555.000,00

414.946,67

74,77

6 Sermaye Giderleri

2.957.000,00

1.220.341,15

41,27

Toplam

11.140.000,00

30.505.000,00 17.537.965,22

57,49

2. PERFORMANS BİLGİLERİ
2.1 KURUMUN YILLIK FAALIYETLERI
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.

2.1.1 KURULUN FAALIYETLERI
Kurul, 2014 yılında 46 kez toplanmış ve bu toplantılarda;
• 43 Düzenleyici Karar,
• 188 İdari Karar,
• 1 İlke Kararı
Olmak üzere toplam 232 karar almıştır.
660 sayılı KHK uyarınca Kurul tarafından alınan düzenleyici nitelikteki kararlar yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilir ve
en geç yedi gün içinde Resmî Gazetede yayımlanır.

2.1.2 YÖNETIM FAALIYETLERI
02.11.2011 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 660 sayılı KHK
ile kurulan Kurumumuz, Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 4
Çankaya / ANKARA adresinde Haziran 2012 tarihinden itibaren
faaliyetlerini yürütmektedir.
Kurumumuzda iş süreçleri çerçevesinde kullanılmak üzere
Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi faaliyete geçirilerek
elektronik imza uygulamasına başlanılmış, kurumsal intranet
programı faaliyete geçirilmiş, Bağımsız Denetçilik Resmî Sicil
Portalı yazılım alım süreçleri tamamlanmış olup sistem kurulmuştur. Ayrıca, Kurumumuz tarafından yazılımı yapılan Bağımsız
Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Bilgi Giriş Sistemi 02.06.2014
tarihinde kullanıma açılmıştır.
Kurumun 2014 mali yılı bütçesi, 5018 sayılı Kanun hükümleri
ile Maliye Bakanlığınca yayımlanan Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda hazırlanarak, 2014 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 2014 yılı içerisinde
Kuruma yapılan başvurular aşağıda belirtilmektedir.
• Bilgi Edinme Başvurusu Toplamı 3.840
• Olumlu Cevaplanarak Bilgi veya Belgelere Erişim Sağlanan Başvurular 3.722
• İşlemde Olan Başvuru Sayısı 45
• Kısmen Olumlu Cevaplanarak Kısmen de Reddedilerek Bilgi ve
Belgelere Erişim Sağlanan Başvurular 0
• Reddedilen Başvurular Toplamı 73
• Gizli ya da Sır Niteliğindeki Bilgiler Çıkarılarak veya Ayrılarak Bilgi
ve Belgelere Erişim Sağlanan Başvurular 0
• Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yönlendirilen Başvurular 0
• Başvurusu Reddedilenlerden Yargıya İtiraz Edenlerin Toplam Sayısı 0
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2.1.3 HIZMET BIRIMLERI FAALIYETLERI

MUHASEBE STANDARTLARI
DAIRE BAŞKANLIĞI
1. GENEL DEĞERLENDIRME
Uluslararası sermaye piyasalarında yaşanan küreselleşme hareketleri, finansal bilgilerin doğru, güvenilir ve ortak bir dilde sunulması gereğini beraberinde getirmiş, çeşitli ülkelerde uygulanan ulusal muhasebe standartlarındaki farklılıkların kaldırılması
ve muhasebe standartlarının birbirine yakınlaştırılması çalışmalarını artırmıştır. Bu gelişmeler ihtiyaca uygun, şeffaf, tarafsız ve
karşılaştırılabilir finansal tablo bilgilerinin elde edilebilmesi ve
şirketler ve ülkeler arasında karşılaştırmaların yapılabilmesinin
sağlanması, bilgilerin raporlanmasına yön veren esaslarda birlik
sağlanmasını gerekli kılmıştır. Bunun sebebi, ulusal muhasebe
standartlarındaki farklılıkların, özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren firmalar açısından büyük sorun yaratması, finansal
tablolardaki bilgilerin güvenilir şekilde kullanılmasını engellemesidir.
Bu durum, 1973 yılında Londra’da faaliyetlerine başlayan
Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi’nin (Internatio-

nal Accounting Standards Committee - IASC) bir uzantısı olan
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun (International
Accounting Standards Board – IASB), yüksek kaliteli karşılaştırılabilir finansal bilginin ve uluslararası alanda tekdüze uygulamaların sağlanması amacıyla geliştirdiği ve yayımladığı Uluslararası Muhasebe Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarının (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards – IASs/IFRSs) büyük ölçüde
tercih edilmesine yol açmıştır. Bugüne kadar dünya ülkelerinin
110’dan fazlası genel olarak KAYİK lerin finansal raporlamalarında bu standartları benimsemiş olup bazı ülkelerde de bu yöndeki uyum çalışmaları devam etmektedir.
AB Parlamentosu ve Konseyinin, menkul kıymetleri topluluk
üyesi bir devletin teşkilatlanmış piyasalarında işlem gören şirketlerin 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren konsolide finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlamaları gerektiğine yönelik yaptığı düzenleme, Standartlara
uyum yönündeki gelişmeleri hızlandırmıştır. Ayrıca ABD Genel
Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri (US GAAP) ve Uluslararası
Muhasebe Standartları (IASs/IFRSs) arasındaki farklılıkların giderilmesi konusunda ABD Finansal Muhasebe Standartları Kurulu
(FASB) ve Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları Kurulu
arasında 2003 yılında yapılan Norwalk mutabakatı çerçevesinde
FASB ile IASB arasında halen devam etmekte olan yakınsama süreci de uyum sürecinin bir parçasını oluşturmaktadır.

ÜLKEMIZDE 6102 SAYILI TÜRK TICARET
KANUNU VE 660 SAYILI KHK ILE KAMU
GÖZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM
STANDARTLARI KURUMU, MUHASEBE
STANDARTLARINI BELIRLEME VE
YAYIMLAMA KONUSUNDA TEK
OTORITE OLARAK TANIMLANMIŞ
VE YAYIMLANAN TMS/TFRS’LERIN
2013 YILI BAŞINDAN ITIBAREN BELLI
BÜYÜKLÜKTEKI IŞLETMELER AÇISINDAN
UYGULANMASI ZORUNLU HÂLE
GETIRILMIŞTIR.
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Muhasebe alanında yaşanan bu gelişmelere kayıtsız kalınmayarak, ülkemizde de 2000’li yılların başından itibaren uyum süreci
başlatılmıştır. 01.01.2005 tarihinde tüm AB ülkelerinde, hisse senedi piyasaları ve tüm teşkilatlanmış borsalarda finansal tabloların IFRS’lere uygun olarak hazırlanmasının zorunlu hale getirilmesiyle, ülkemizde IFRS’lere tam uyumlu olarak yayımlanan Türkiye
Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS’ler) 2005 yılından itibaren halka açık şirketlerin,
bankaların ve sigorta şirketlerinin finansal tablolarında uygulanması gündeme gelmiştir.
Ülkemizde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı KHK
ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu,
muhasebe standartlarını belirleme ve yayımlama konusunda tek
otorite olarak tanımlanmış ve yayımlanan TMS/TFRS’lerin 2013 yılı
başından itibaren belli büyüklükteki işletmeler açısından uygulanması zorunlu hâle getirilmiştir. Ülkemizde, genel olarak, kamu
yararını ilgilendiren işletmelerin finansal tablolarını TFRS’lere göre
hazırlama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda IFRS’lere
uyumlu standartların mevzuatımıza kazandırılması amacıyla Kurumumuz, Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı (IFRS Foundation) ile imzalanan telif anlaşması çerçevesinde IASB tarafından
yayımlanan IFRS’lerin Türkçe tercümesini gerçekleştirerek “TMS/
TFRS ve Yorumlar” adı altında Resmî Gazetede yayımlamaktadır.
Ayrıca ekonomik ve finansal alanda yaşanan gelişmelere paralel
olarak IASB tarafından güncellenen veya gerektiğinde yenilenen
IFRS’ler, Muhasebe Standartları Daire Başkanlığı tarafından sürekli olarak izlenmekte ve bu değişiklikler eş zamanlı olarak TMS/
TFRS’lere yansıtılarak güncelliği sağlanmaktadır. Bu çerçevede
IASB tarafından yayımlanmış olan tüm güncellemelerin (yıllık

iyileştirme ve güncellemeler) mevzuatımıza kazandırılması çalışmaları tamamlanmış olup 07.04.2015 tarihli Resmî Gazetede
yayımlanmıştır. Diğer taraftan TMS/TFRS’lerin uygulama kapsamı
dışında kalanlar ihtiyari olarak TMS/TFRS’leri uygulayabilecek olmakla birlikte, bu amaçla Kurumca geliştirilme çalışmaları başlatılmış olan “yerel raporlama çerçevesini” de uygulayabileceklerdir.
Muhasebe Standartları Daire Başkanlığı, görev alanına giren
faaliyetleri yürütmek üzere 11 meslek personeli ile çalışmalarını
sürdürmekle birlikte gerekli görülen hallerde muhasebe uzmanları ve akademisyenlerden oluşan çalışma ve danışma komisyonlarının katkılarından da faydalanılmaktadır.

2. 2014 YILINDA
GERÇEKLEŞTIRILEN FAALIYETLER,
YÜRÜTÜLEN PROJELER
Muhasebe Standartları Daire Başkanlığınca 2014 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki başlıklar altında özetlenmiştir.

2.1. 2014 YILINDA YAYIMLANAN
DÜZENLEMELER
IASB tarafından yayımlanan Standart ve Yorumlara ilişkin güncellemeler çerçevesinde aşağıdaki Tebliğler Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
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Tablo:7 Muhasebe Standartları Daire Başkanlığına ilişkin
Resmî Gazetede Yayımlanan Tebliğler
TEBLIĞIN ADI
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YAYIMLANMA TARIHI/
RESMI GAZETE SAYISI

İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ (Sıra No 167)’de Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 26)

18.09.2014/29123

Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ (Sıra No 26)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 27)

18.09.2014/29123

Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 13)

05.03.2014/28932

Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülüklere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 14)

11.02.2014/28910

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No 5)’de
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 28)

18.09.2014/29123

Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 15)

11.02.2014/28910

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No 27)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 29)

18.09.2014/29123

Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 16)

11.02.2014/28910

Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı
(TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 30)

12.11.2014/29173

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No 9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 17)

18.09.2014/29123

Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı
(TMS 41) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 31)

12.11.2014/29173

Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No 36)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 18)

18.09.2014/29123

Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 66)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 32)

12.11.2014/29173

Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı
(TMS 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 33)

12.11.2014/29173

İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ (Sıra No 67)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 19)

18.09.2014/29123

Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No 172)’de Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 20)

Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 46)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 34)

12.11.2014/29173

18.09.2014/29123

Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No 211)’de Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 21)

Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 35)

12.11.2014/29173

18.09.2014/29123

12.11.2014/29173

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ (Sıra No
20)’de Değişiklik (Sıra No: 22)

18.09.2014/29123

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 36)

12.11.2014/29173

Finansal Araçlar Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ (Sıra
No 41)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 23)

18.09.2014/29123

Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 217)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 37)

12.11.2014/29173

Faaliyet Bölümlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TFRS 8) Hakkında Tebliğ (Sıra No 45)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 24)

18.09.2014/29123

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’De Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Sıra No: 38)

Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı
(TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No 15)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 25)

18.09.2014/29123

Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13)’De Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 39)

13.11.2014/29174

ÜLKEMIZDE BAĞIMSIZ DENETIME
TABI OLUP TMS’LERI UYGULAMAYAN
IŞLETMELER TARAFINDAN
UYGULANMAK ÜZERE 2013/34/
EU SAYILI AB DIREKTIFINE UYUMLU
OLARAK YEREL FINANSAL RAPORLAMA
ÇERÇEVESININ OLUŞTURULMASI
AMACIYLA BIR ÇALIŞMA KOMISYONU
KURULMUŞTUR.
2.2. TMS’LERE İLIŞKIN
KURUL KARARLARI
2014 yılında, Muhasebe Standartları Daire Başkanlığı tarafından
hazırlanan iki adet Kurul Kararı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
Bunlardan ilki TMS uygulama kapsamının belirlenmesine ilişkin
olarak 26.08.2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 26 sayılı Kurul Kararıdır. Bu Karar ile 01.01.2014 tarihi ve
sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere
münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında, genel olarak, kamu yararını ilgilendiren kuruluşların (KAYİK) Türkiye
Muhasebe Standartlarını uygulamasına karar verilmiştir. Kurul
Kararı kapsamı dışında kalıp bağımsız denetime tabi olan şirketler için (Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar) yürürlükteki
mevzuatın (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği-MSUGT-) uygulanmasına karar verilmiştir.
Muhasebe Standartları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan
ikinci Kurul Kararı ise, 26.08.2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 26 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde raporlama
tarihi itibarıyla bağımsız denetime tabi olup TMS’leri uygulamayan işletmelerin yürürlükteki mevzuata ilave olarak uygulayacakları hususlara ilişkin olarak 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanan 41 sayılı Kurul Kararıdır. Bu Karar
ile bağımsız denetime tabi olup TMS’leri uygulamak zorunda
olmayan ve uygulamayı tercih etmeyen işletmeler; finansal tablolarını MSUGT ile 29.12.2014 tarihli ve 41 sayılı Kurul Kararıyla
belirlenen “İlave Hususlara” göre hazırlamak zorundadır.

2.3. Yerel Finansal Raporlama
Çerçevesi Hazırlama Çalışmaları
Birimimiz, Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum süreci çerçevesinde gerekli çalışmaları da yürütmektedir. AB, üye ülkelerde

menkul kıymetleri borsada işlem gören işletmelerin konsolide
finansal tabloları için IASB tarafından yayımlanan IAS/IFRS’lerin
uygulamasını 2005 yılından itibaren zorunlu tutmaktadır. Bunun
dışında kalan işletmeler ise, bireysel finansal tablolar için 1978
yılından beri yürürlükte olan 4’üncü Yönerge ile konsolide finansal tablolar için 1983 yılından beri yürürlükte olan 7’nci Yönergeyi birleştiren 26 Haziran 2013 tarihli ve 2013/34/EU sayılı yeni
bir muhasebe direktifini uygulamak zorundadır. Bu doğrultuda;
ülkemizde bağımsız denetime tabi olup TMS’leri uygulamayan
işletmeler tarafından uygulanmak üzere 2013/34/EU sayılı AB
Direktifine uyumlu olarak yerel finansal raporlama çerçevesinin
oluşturulması amacıyla bir çalışma komisyonu kurulmuştur. Komisyon çalışmaları devam etmekte olup söz konusu çalışmaların
tamamlanmasıyla birlikte bağımsız denetime tabi olup TMS’leri uygulamak zorunda olmayan ve uygulamayı tercih etmeyen
şirketler tarafından uygulanacak olan Yerel Finansal Raporlama
Çerçevesi (Local GAAP) hazırlanmış olacaktır.

2.4. Revizyon Projesi
Revizyon projesi kapsamında mevcut standartların gözden geçirilerek revize edilmesi ve dillerinin sadeleştirilerek standartlar
arasındaki terim ve ifade tekdüzeliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Kurumumuz tarafından oluşturulan komisyonların tamamlanmış olan çalışmaları çerçevesinde terimler sözlüğü gözden geçirilerek revize edilmiştir. Bu
kapsamda standartların gözden geçirme ve revizyon çalışmaları
ise devam etmektedir.

2.5. XBRL TÜRKIYE TEMSILCILIĞI
XBRL TR temsilciliğinin faaliyetleri Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığında sürdürülmekte olup 2014 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 amacı ile geliştirilmiş bir dildir. XBRL, işletme ve finansal verilerin farklı sistemler arasında alışverişine ilişkin süreçlerde
birlikte işlerliğin sağlanması açısından oldukça önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, finansal tablolar gibi yasal otoriteler tarafından
istenen bildirimlerin yanı sıra büyük defter bilgileri veya denetim için gerekli finansal bilgilerin oluşturulması, taraflar arasında
değiştirilmesi ve analiz edilmesi gibi süreçlerde de kullanılmaktadır. Uluslararası bir konsorsiyum olan ve 500’ün üzerinde şirket, organizasyon ve devlet kurumu üyesi bulunan XBRL International 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 nedeni ile XBRL, elektronik dönüşüm alanında da önemli
bir rol oynamaktadır. İfade edilen entegrasyon yapıları, farklı kurumlar tarafından gerçekleştirilen mükerrer iş süreçleri ile mü-
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kerrer bilgi işlem sistemi yatırımlarını da ortadan kaldıracak mahiyettedir. Bahsedilen entegrasyon altyapıları çerçevesinde XBRL,
herhangi bir raporun bir kere alındıktan sonra ihtiyaç duyan tüm
kurumlar tarafından kullanılmasına ve bu anlamda gereksiz bürokrasinin ortadan kaldırılmasına da 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 belirlenmektedir. Bu
ise belirlenen formata uygun raporların, farklı amaçlar çerçevesinde defalarca kullanılabilmesi sonucunda ciddi bir emek ve maliyet
tasarrufunu sağlamaktadır.
Farklı veri kaynaklarında bulunan bilginin tüm kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tek bir değişim formatı ile dolaşımına
imkan sunan XBRL’in sağlayacağı temel faydalar aşağıdaki şekilde
ifade edilebilir.
• Geleneksel raporlama sistemlerinden farklı olarak, XBRL uygulamalarında geçerli olacak rapor formatları (taksonomi) merkezi
olarak belirlenmektedir. Bu ise belirlenen formata uygun olarak
üretilen raporların, farklı amaçlar çerçevesinde defalarca kullanılabilmesine imkan sağlamakta netice de ise ciddi bir emek ve maliyet tasarrufunu ortaya çıkarmaktadır.
• XBRL doğru, şeffaf ve karşılaştırılabilir finansal verilerin tekrara gerek olmaksızın hazırlanabilmesine imkan sağlamaktadır.
• XBRL, gerek işletme gerekse finansal raporlama süreçlerinin otomasyona alınması neticesinde ciddi bir zaman tasarrufunun elde
edilmesi imkanını beraberinde getirmektedir.
• İşletme ve finansal raporlama ile ilgili süreçlerde yer alan bilgi sistemlerinin (kurumların) birbirine entegrasyonuna imkan vermesi
nedeni ile XBRL, elektronik dönüşüm alanında da önemli bir rol
oynamaktadır.
• Bahsedilen entegrasyon altyapıları çerçevesinde XBRL, herhangi
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bir raporun bir kere üretildikten sonra ihtiyaç duyan tüm kurumlar
tarafından kullanılmasına ve bu anlamda tekrarlanan işlemlerin ortadan kaldırılmasına imkan vermektedir.
XBRL konusunda gelişmelerin ve Ülkemiz uygulamalarına etkilerinin değerlendirilmesini teminen Kurumumuz tarafından XBRL
çalışma komisyonu oluşturulmuştur.
Söz konusu komisyon 2013 yılı içinde çalışmalarını tamamlamış
olup, ülkemizdeki XBRL uygulamalarına yönelik olarak Kurumumuzun izleyeceği çalışmalara yön vermek üzere, uluslararası uygulamalar ve eğilimler ile ülkemizin mevcut koşulları çerçevesinde
oluşturulan önerilerini çalışma raporu şeklinde Kurula sunmuştur.
Çalışma komisyonu önerileri de dikkate alındığında özellikle
XBRL konusunda ilk olarak aşağıdaki çalışmaların yapılmasının
önemli olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır:
• XBRL-TR Yerel Temsilciliğinin oluşturulması,
• TMS taksonomilerin, ilgili kurumlar ile birlikte nihai hale getirilmesi,
• Konu ile ilgili farkındalık yaratılması,
Bu kapsamda, XBRL konusunda ilk adımlar atılmaya başlanmış
ve bu konuda uluslararası alanda gelinen noktayı ülkemize taşıyabilmek adına Kurumumuz bünyesinde XBRL Türkiye Temsilciliği
kurulmuştur.

2.6 TMS TAKSONOMISI
GELIŞTIRME ÇALIŞMALARI
Temsilcilik bünyesinde XBRL'in, ülkemizdeki raporlama süreçlerinde kullanımına yönelik teknik düzeyde çalışmalar yapılması
planlanmaktadır. Bu çalışmalar Kurumumuz bünyesinde ve koordinasyonunda, ilgili kamu kurumları ile diğer tarafların katılımıyla

oluşturulacak çalışma grupları vasıtasıyla yürütülecektir. Ayrıca,
XBRL formatında gerçekleştirilecek finansal raporlama ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu
(IASB) tarafından geliştirilen IFRS taksonomisini temel alarak TMS
taksonomisini hazırlamak ve uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla Kurumumuz bünyesinde çalışmalar başlatılmıştır. 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 yapılarak çevirinin gerçekleştirilmesi amacıyla bir
çalışma komisyonu oluşturulmuştur. Söz konusu çalışmalar sonucunda TMS taksonomi çevirisi tamamlanmış olup taksonomiye
uygun olarak taslak finansal tablo ve dipnot formatları üretilmiştir.
Halihazırda söz konusu taslak finansal tablo ve dipnot formatları,
bu formatlarda yer alan kalemlerin terimsel açıdan uygunluğuna,
bu kalemlerin Kurumumuz ve diğer finansal tablo kullanıcılarının
ihtiyaçlarını karşılamadaki yeterliliğine, formatlarda ek kalemlere
yer verilmesinin gerekli olup olmadığına yönelik görüşlerini almak
üzere ilgili kamu ve özel sektör temsilcileriyle paylaşılmıştır. Alınan
görüşler çerçevesinde gerek TMS taksonomisine gerekse finansal
tablo ve dipnot formatlarına nihai halleri verilerek çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması ve söz konusu formatların finansal raporlama süreçlerinde kullanılmasına yönelik adımların atılması planlanmaktadır.

3. 2015 YILINA İLIŞKIN HEDEFLER:
Muhasebe Standartları Dairesinin 2015 yılına ilişkin öncelikli hedefleri maddeler halinde aşağıda belirtilmektedir.
a) IASB tarafından yayımlanan yeni standartları mevzuatımıza kazandırmak.
b) Muhasebe Standartları Dairesi tarafından yürütülen revizyon
çalışmaları neticesinde Türkiye Muhasebe Standartlarını daha anlaşılır hale getirmek.

DENETIM STANDARTLARI
DAIRE BAŞKANLIĞI
1.GENEL DEĞERLENDIRME
6102 sayılı TTK ve 660 sayılı KHK uyarınca Kurumumuza, bağımsız denetim alanında gözetim ve denetim faaliyetinin tek elden
yürütülmesi yetkisi ile uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye
Denetim Standartlarını (TDS) oluşturma ve yayımlama yetkisi
verilmiştir. Bu doğrultuda, Uluslararası Denetim Standartlarının
(ISA) benimsenmesi yolu seçilmiş ve Kurumumuz ile IFAC (International Federation of Accountants) arasında telif anlaşması
yapılarak TDS’lerin hazırlanma süreci başlatılmıştır.
Bu çerçevede Denetim Standartları Daire Başkanlığı 2014
yılı içerisinde TDS’leri oluşturma çalışmalarına devam etmiş ve
Bağımsız Denetim Standartları (BDS), İlgili Hizmetler Standardı
(İHS) ve Güvence Denetimleri Standartlarından (GDS) 25 adeti
Kurul onayına sunulup Resmî Gazetede yayımlamıştır. Bir adet
Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) ise yayımlanmak
üzere Resmi Gazete’ye gönderilmiştir. Bağımsız Denetçiler için
Etik Kurallar kamuoyu görüşüne açılmış olup 2015 yılı içerisinde
yayımlanacaktır. TDS’lerin yayımlanma süreci tamamlandıktan
sonra ise söz konusu standartların uygulamasına yönelik yol
gösterici nitelikteki uygulama rehberlerinin yayımlanması planlanmaktadır.

2. 2014 YILINDA
GERÇEKLEŞTIRILEN FAALIYETLER,
YÜRÜTÜLEN PROJELER

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

2014 yılı birimimiz açısından standartların yayımlanması yönüyle yoğun bir yıl olarak geçmiştir. Tercümesi yapılan standartların
doğruluğu ve tutarlılığı birim uzmanları tarafından bireysel ve
toplu olarak titizlikle incelenerek kamuoyu görüşüne açılmış,
akabinde uygun görüşler değerlendirilerek standartlar Kurul
onayına sunulmuş ve onaylanan standartlar Resmî Gazetede
yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

e) Muhasebe Standartları Dairesi tarafından 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.

Ayrıca TDS’lerin oluşturulması sürecinde Kurum bünyesinde
denetim standartlarıyla uyumlu terimlerin kullanılmasına ilişkin
olarak dünya çapında geçerliliği olan CAT programlarından “Trados” veri tabanı kullanılmıştır. Ayrıca, Trados programının kullanımına ilişkin uzman personele eğitim verilmiştir.

Kısaca, Muhasebe Standartları Daire Başkanlığı; Uluslararası Muhasebe Standartlarının birçok ülke tarafından benimsenmesi ve
öneminin giderek artmasının bilinciyle uluslararası gelişmelere
paralel olarak Türkiye de muhasebe uygulamalarına yön veren düzenlemeler gerçekleştirmeye devam etmektedir.

2014 yılında dairemiz tarafından oluşturulan ve yayımlanan,
yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilen ve kamuoyu
görüşüne açılan standartlar aşağıdaki şekildedir:

c) Türkiye Muhasebe Standartlarının ülkemizdeki işletmelerce uygulanmasını teşvik etmek.
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2.1 2014 YILINDA RESMÎ GAZETEDE
YAYIMLANAN STANDARTLAR
BDS 501-Bağımsız Denetimi Kanıtları Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar
BDS 501, finansal tabloların denetiminde denetçinin, BDS 330,
BDS 500 ve diğer ilgili BDS’ler uyarınca yeterli ve uygun denetim
kanıtı elde ederken stoklar, işletmenin dâhil olduğu dava ve iddialar ve bölüm bilgileriyle ilgili özel olarak dikkate alacağı hususları
düzenlemektedir.

SBDS 2410-ARA DÖNEM FINANSAL
BILGILERIN, İŞLETMENIN YILLIK
FINANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ
DENETIMINI YÜRÜTEN DENETÇI
TARAFINDAN SINIRLI BAĞIMSIZ
DENETIMINI DÜZENLEMEKTEDIR.

BDS 510-İlk Bağımsız Denetimler- Açılış Bakiyeleri
BDS 510, ilk defa yapılan bir denetimde (ilk denetimde) denetçinin,
açılış bakiyelerine ilişkin sorumluluklarını düzenler. Açılış bakiyeleri, finansal tablolardaki tutarların yanı sıra dönem başında mevcut
olan ve açıklanması gereken şarta bağlı varlık ve yükümlülükler ile
taahhütler gibi konuları da içermektedir.

BDS 570-İşletmenin Sürekliliği
BDS 570, finansal tabloların hazırlanması sırasında yönetimin
işletmenin sürekliliği varsayımını kullanmasına ilişkin olarak denetçinin finansal tabloların denetimindeki sorumluluklarını düzenlemektedir.

BDS 520-Analitik Prosedürler

BDS 580-Yazılı Açıklamalar

BDS 520, denetçinin analitik prosedürleri maddi doğrulama prosedürü (“analitik maddi doğrulama prosedürleri”) olarak kullanmasını
düzenlemektedir. Ayrıca, denetimin sonuna doğru, finansal tablolarla ilgili genel bir sonuç oluştururken denetçiye yardımcı olan
analitik prosedürleri uygulama sorumluluğunu da ele almaktadır.

BDS 580, finansal tabloların denetiminde, denetçinin yönetimden ve uygun hâllerde üst yönetimden sorumlu olanlardan yazılı açıklamalar alma sorumluluğunu düzenlemektedir.

BDS 530-Bağımsız Denetimde Örnekleme

BDS 600-Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil)

BDS 530, denetçinin, denetim prosedürlerinin uygulanmasında
denetim örneklemesi kullanmaya karar vermesi durumunda uygulanır. Bu BDS denetçinin, denetim örneklemini tasarlarken ve
seçerken, kontrol testlerini ve detay testlerini uygularken ve örneklemden çıkarılan sonuçları değerlendirirken, istatistiki ve istatistiki
olmayan örnekleme yöntemlerini kullanmasını düzenlemektedir.

BDS 600, topluluk denetimlerinde uygulanır. Bu BDS’de, başta
topluluğa bağlı birim denetçilerini ilgilendirenler olmak üzere,
topluluk denetimlerine uygulanan özel durumlar düzenlenmektedir.

BDS 540-Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi

BDS 610, iç denetçilerin çalışmasını kullanması durumunda dış
denetçinin sorumluluklarını düzenlemektedir. Bu sorumluluk;

BDS 540, denetçinin, finansal tabloların denetiminde gerçeğe uygun değere ilişkin olanlar dâhil muhasebe tahminleri ve ilgili açıklamalara yönelik sorumluluklarını düzenlemektedir.

(a) denetim kanıtının elde edilmesinde iç denetim fonksiyonunun çalışmasının kullanılmasını,

BDS 550-İlişkili Taraflar
BDS 550, bir finansal tablo denetiminde ilişkili taraf ilişkileri ve işlemleriyle ilgili denetçinin sorumluluklarını düzenlemektedir. Bu
BDS, ilişkili taraf ilişkileri ve işlemleriyle bağlantılı “önemli yanlışlık”
risklerine yönelik BDS 315, BDS 330 ve BDS 240 hükümlerinin uygulamasına ilişkin daha detaylı bilgi vermektedir.
BDS 560-Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
BDS 560, finansal tabloların denetiminde bilanço tarihinden sonraki olaylarla ilgili olarak denetçinin sorumluluklarını düzenlemektedir.

BDS 610-İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması

(b) dış deneticinin yönetimin yönlendirilmesi, gözetimi ve gözden geçirilmesi altında doğrudan yardım sağlaması amacıyla iç
denetçilerin kullanılmasını içermektedir.
BDS 620-Uzman Çalışmalarının Kullanılması
BDS 620, muhasebe veya denetim dışındaki bir uzmanlık alanında bir kişi veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen çalışmanın
yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmesinde denetçiye yardımcı olmak üzere kullanıldığı durumda, söz konusu çalışmaya
ilişkin denetçinin sorumluluklarını düzenlemektedir.
BDS 700-Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama
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BDS 700, denetçinin finansal tablolara ilişkin görüş oluşturma sorumluluklarını düzenlemektedir. Ayrıca, finansal tabloların denetimi neticesinde düzenlenen denetçi raporunun şekil ve içeriği ele
alınmaktadır.
BDS 705-Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir
Görüş Verilmesi
BDS 705, denetçinin BDS 700 uyarınca görüş oluştururken finansal
tablolara ilişkin denetçi görüşünde olumlu görüş dışında bir görüş
vermesi gerektiği sonucuna vardığında, şartlara uygun rapor hazırlama sorumluluklarını düzenlemektedir.
BDS 706-Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen
Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları
BDS 706, denetçinin:
(a) kullanıcıların finansal tabloları anlamaları için temel öneme sahip olan ve finansal tablolarda sunulan veya açıklanan husus veya
hususlara kullanıcının dikkatinin çekilmesini veya
(b) kullanıcıların denetimi, denetçinin sorumluluklarını veya denetçi raporunu anlamalarıyla ilgili olan ve finansal tablolarda sunulan
veya açıklananlar dışında kalan husus veya hususlara kullanıcının
dikkatinin çekilmesini gerekli görmesi hâlinde denetçi raporundaki
ilave bildirimi düzenlemektedir.

SBDS 2410-Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından
Sınırlı Bağımsız Denetimi
SBDS 2410, denetçinin bağımsız denetimini üstlendiği bir işletmenin
ara dönem finansal bilgilerinin sınırlı denetimini de yapması durumunda, denetçinin mesleki sorumlulukları ve raporun şekil ve içeriği
ile ilgili standartları belirlemek ve bu konularda rehberlik sağlama hususlarını düzenlemektedir.
İHS 4400-Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler
İHS 4400, finansal bilgilere ilişkin üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulanmasına yönelik bir iş üstlenilmesi durumunda denetçinin mesleki sorumluluklarına ve bu işle bağlantılı olarak düzenleyeceği raporun şekil ve içeriğine ilişkin standartları belirlemek ve rehberlik
sağlama hususlarını düzenlemektedir.
GDS 3400- İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi

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

GDS 3400, en iyi tahmine ve hipoteze dayalı varsayımlara yönelik inceleme prosedürleri de dâhil olmak üzere, ileriye yönelik finansal bilgilerin incelenmesine ve raporlanmasına ilişkin denetimler için standart
belirlemek ve bu konularda rehberlik sağlama hususlarını düzenlemektedir.

BDS 710, denetçinin karşılaştırmalı bilgilere ilişkin olarak finansal
tabloların denetiminde üstlendiği sorumlulukları ele almaktadır.

GDS 3402- Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları

BDS 720-Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları
İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları

GDS 3402, finansal raporlamayla ilgili olması sebebiyle hizmet alan
işletmenin iç kontrolüyle ilgili olabilecek bir hizmeti sağlayan hizmet
kuruluşu bünyesindeki kontroller üzerine, hizmet alan işletmenin ve
onun denetçilerinin kullanımına yönelik bir rapor sunmak amacıyla
denetçi tarafından yürütülen güvence denetimlerini düzenlemektedir.

BDS 720, denetçinin denetlenmiş finansal tabloları içeren dokümanlardaki “diğer bilgiler” e ilişkin sorumluluklarını ve bu bilgilere
ilişkin denetçi raporunu düzenlemektedir.
BDS 800-Özel Hususlar–Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi
BDS 800, özel amaçlı bir çerçeveye uygun olarak hazırlanmış olan
finansal tabloların denetiminde söz konusu BDS’lerin uygulanmasına ilişkin özel hususları düzenlemektedir.
BDS 805-Özel Hususlar–Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların
veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi
BDS 805, tek bir finansal tablonun veya finansal tablodaki belirli bir
unsurun, hesabın veya kalemin denetiminde, BDS’lerin uygulanmasıyla ilgili özel hususları düzenlemektedir.
BDS 810-Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler
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BDS 810, denetçinin BDS’lere uygun olarak denetlediği finansal tablolardan elde edilen özet finansal tablolara ilişkin rapor vermek üzere yürüttüğü denetimlerle ilgili sorumluluklarını düzenlemektedir.

GDS 3420- Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin
Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri
GDS 3420, denetçinin bir izahnamede yer alan proforma finansal bilgilerin sorumlu tarafça yapılan derlemesi üzerine raporlama yapmak
için üstlendiği makul güvence doğrulama hizmetlerini ele almaktadır.

2.2 YAYIMLANMAK ÜZERE RESMI
GAZETE’YE GÖNDERILENLER
SBDS 2400-Tarihî Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi
SBDS 2400:
(a) İşletmenin tarihî finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimini

(sınırlı denetimini) yürütmek üzere görevlendirilmiş, ancak finansal
tablolarının bağımsız denetimini yürütmekle görevlendirilmemiş bir
denetçinin sorumluluklarını ve

• İHS 4410 - Finansal Bilgilerin Derlenmesine Yönelik Sözleşmeler

(b) denetçinin finansal tablolara ilişkin sınırlı denetim raporunun şekil
ve içeriğini düzenlemektedir.

Ayrıca aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi de 2015 yılına
ilişkin birimimizin diğer hedeflerindendir:

2.3 KAMUOYU GÖRÜŞÜNE AÇILANLAR

• IFAC tarafından güncellenen standartların takibinin ve TDS’lerde gerekli güncellemelerin yapılması,

Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar

• Yayımlanan standartlara ilişkin yol gösterici nitelikteki uygulama rehberlerinin hazırlanması,

Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar, denetçinin, kamu yararı
doğrultusunda hareket ederken gözetmesi ve uyması gereken
etik kuralları düzenlemektedir.

3. 2015 YILINA İLIŞKIN HEDEFLER
2015 yılına ilişkin olarak birimimizin öncelikli hedefi yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmemiş olan Standartların
oluşturulma aşamasını hatasız ve hızlı bir şekilde tamamlamaktır.
Bu standartlar aşağıdaki şekildedir:
• GDS 3000 - Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri
• GDS 3410 - Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimleri

• Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar

• Birimimiz bünyesinde bulunan uzman yardımcılarının eğitimlerinin tamamlanması ile birlikte birimimizde mesleki tecrübe
kazanmalarının sağlanması.
Denetim Standartları Daire Başkanlığı açısından 2014 yılı, Kurum faaliyetlerinin kilit noktası sayılabilecek olan Türkiye Denetim Standartlarını mevzuata kazandırma çalışmalarıyla yoğun
şekilde geçmiştir. Bir yıl gibi kısa bir sürede standartların birçoğu
Resmî Gazetede yayımlanmış ve birim hedefleri büyük oranda
gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında da söz konusu çalışmaların asgari kıstas olması hedeflenmekte ve yoğun bir çalışma temposu
içerisinde Türkiye Denetim Standartlarının tam setinin mevzuata
kazandırılması planlanmaktadır.
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GÖZETIM VE DENETIM
DAIRE BAŞKANLIKLARI
1.GENEL DEĞERLENDIRME
Kurumumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri, 660 sayılı KHK’nın Kuruma verdiği yetkilerin meslek personeli tarafından kullanılması suretiyle bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde gerçekleştirilen denetim ve gözetim
faaliyetlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu faaliyetler bağımsız
denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilmiş
denetim çalışmalarının Kurum standart ve düzenlemeleri çerçevesinde gözden geçirilmesini, bunların faaliyetlerinin Kurum
düzenlemelerine uygunluğunun denetimini, bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşlarınca harcanan kaynakların
nitelik ve niceliği ile alınan denetim ücretine yönelik değerlendirme ve bağımsız denetim kuruluşunun iç kontrol sisteminin
değerlendirilmesini kapsamaktadır. Ayrıca bağımsız denetim
kuruluşlarınca veya bağımsız denetçilerce; yönetim kurulu faaliyet raporu, iç kontrol sistemi ile riskin erken saptanması ve
yönetimi komitesi tarafından hazırlanan raporlara ilişkin olarak
düzenlenen raporların incelenmesi de bu kapsamda değerlendirilmektedir.
660 sayılı KHK’nın 25’inci maddesine göre; Kurum tarafından
yapılacak olan incelemeler, kamu yararını ilgilendiren kuruluşları
denetleyen bağımsız denetim kuruluşları için asgari üç yılda bir,
diğerleri için ise asgari altı yılda bir yapılmak zorundadır. Kurumun; planlanmış bu incelemeler yanında ihbar, şikâyet, bildirim
gibi durumlarda ve gerekli görülen diğer hallerde inceleme yapma ve yaptırma yetkisi de saklı bulunmaktadır.
Kurum, bu incelemeleri kendi meslek personeli eliyle yürütebileceği gibi, gerekli hallerde kanunlarla belirli alanları düzenleme ve denetleme yetkisini haiz olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili denetim birimleri vasıtasıyla
da yürütebilmektedir. İnceleme faaliyetleri, ilgili kuruluşların görüşü alınmak suretiyle Kurulca her yıl hazırlanan yıllık inceleme
planı kapsamında yürütülmektedir.
KHK’nın 25’inci maddesi ile inceleme için görevlendirilen kişiler; ilgili rapor, defter, belge ve çalışma kâğıtları ile elektronik,
manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dahil tüm kayıtları ve
sair bilgi ihtiva eden vasıtaları incelemeye ve bunların örneklerini almaya, işlem ve hesapları denetlemeye, ilgililerden yazılı
ve sözlü bilgi almaya, gerekli tutanakları düzenlemeye yetkili
kılınmıştır. İlgili kişi ve kuruluşlar da istenilen bilgi, belge, defter ve sair vasıtaların örneklerini ibraz etmek, yazılı ve sözlü bilgi
vermek ve tutanakları imzalamakla yükümlüdürler. Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel kişilerin özel kanunlarda yazılı
gizlilik ve sır saklama hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten
imtina edemeyecekleri de yine aynı maddede düzenlenmiştir.
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İnceleme ve denetimler, ihbar ve şikâyetler ya da diğer kurum
ve kuruluşların bildirimleri sonucunda, yaptıkları denetim çalışmaları ve faaliyetleriyle, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, 6102 sayılı Kanunda yer alan denetime ilişkin hükümlere ve
Kurum düzenlemelerine aykırı hareket ettikleri tespit edilenlere,
tespit edilen aykırılıkların mahiyetine bağlı olarak Kurul kararıyla;
uyarı, idari para cezası, faaliyet izninin askıya alınması ve faaliyet
izninin iptali gibi idari yaptırımlar uygulanabilmektedir.

2. 2014 YILINDA
GERÇEKLEŞTIRILEN
FAALIYETLER, YÜRÜTÜLEN
PROJELER
2014 yılında Yıllık İnceleme Planı Kapsamında Gözetim ve Denetim Daire Başkanlıklarınca gerçekleştirilen gözetim faaliyetleri
şunlardır:

2.1 EĞITIM VE REHBERLIK
FAALIYETLERI
Gözetim ve Denetim Daire Başkanlıklarında görevli uzman personelin özellikle bağımsız denetim ve gözetimle ilgili mevzuat
ve Kurum iç düzenleri eğitimine ilişkin olarak haftalık toplantılar düzenlenmiştir. İlerleyen dönemlerde sahada yapılacak fiili
denetimin uygulamalarıyla bu eğitimlerin kapsamının genişletilerek uygulanmasına devam edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılında yapılan incelemelerde kullanılacak İnceleme Rehberleriyle ilgili uygulama eğitimi verilmiştir.
Ayrıca Rehber çalışmasında uygulamaya yön vermek ve Kurumumuzun saha denetimlerinde rehberlik sağlamak üzere örnek
bir denetim rehberi hazırlama çalışmaları başlatılmış, inceleme
metodolojisi ve rehberin ilk bölümü KKS-1 tamamlanmış olup,
rehber hazırlık ve inceleme çalışmalarına devam edilmiştir.

2.2 İNCELEME REHBERININ
HAZIRLANMASI
Kurumumuz uzmanları tarafından bağımsız denetim kuruluşları nezdinde yürütülecek inceleme faaliyetlerinde kullanılacak
inceleme rehberinin, inceleme metodolojisinin, raporlamanın,
çalışma kağıdı formatlarının ve kalite kontrol sisteminin incelenmesine ilişkin kontrol listelerinin yer aldığı bölümlerin hazırlık çalışmalarına başlanmış ve rehberin KKS 1’e ilişkin bölümü
tamamlanmıştır. Söz konusu rehber; Kurumumuz tarafından
yayımlanan Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde diğer
ülkelerdeki muadil kurumların rehberleri ve çalışma yöntemleri
incelenerek uluslararası uygulamalarla uyumlu olarak hazırlanmıştır.

2.3 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, 2014 yılında gerçekleştirilen incelemelere ilişkin
“2014 Yılı İnceleme Planı” hazırlanmış ve Kurul tarafından kabul
edilmiştir.
Bu Planın amacı, inceleme ekiplerinin 2014 yılında yapacakları
kalite güvence sistemi incelemelerinin yıllık inceleme planında
tespit edilmesini, bunlara ilişkin genel esasların belirlenmesini,
Kurumun görevlerinin sistemli ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır.
Plan, 6102 sayılı TTK ve 660 sayılı KHK çerçevesinde gerçekleştirilen bağımsız denetim faaliyetlerine yönelik, bağımsız denetçi
ve denetim kuruluşları nezdinde 2014 yılı içerisinde Kurum tarafından yürütülecek inceleme işleriyle bu faaliyetlere ilişkin çalışma ve görevlendirmelerin belirli bir program ve koordinasyon

dâhilinde etkin, ekonomik ve verimli bir biçimde uygulanmasını temin etmek üzere, Kurumun iş hacmi ile diğer hususlar göz
önünde tutulmak ve ilgili kuruluşların görüşü alınmak suretiyle
hazırlanmıştır.
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, denetim süreçlerini standartlara ve mevzuata uygunluğunun gözetimiyle
denetimin kalitesinin ve dolayısıyla güvenilirliğinin artırılması
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, denetim süreçlerinde veya denetim süreçleri dışında, başta meslek etiğine ve kalite kontrol
sistemine yönelik olanlar olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığının oluşturulan kalite güvence sistemi
kapsamında yeterli ve etkili bir şekilde denetlenmesi hedeflenmektedir. Harcanan kaynakların nitelik ve niceliği, alınan denetim ücreti ve denetim kuruluşlarının iç kontrol sistemi ile ilgili
değerlendirmeleri de inceleme kapsamına dâhildir. Ancak, inceleme kapsamına dâhil inceleme alanları planlı risk değerlendirmeleri ile plan dışı etkenlere (ihbar, şikâyet vb.) bağlı olarak
belirlenir.
İnceleme planları risk odaklı olarak ve mevzuat gereklilikleri
dikkate alınarak hazırlanmakta olup, İncelemeler, 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, 2015 yılında gerçekleştirilecek incelemelere ilişkin “2015 Yılı İnceleme Planı” hazırlanması sürecinde bağımsız
denetim sektöründe fiili denetim kapasitesinin analizi amacıyla,
Gelir İdaresi Başkanlığının işbirliğiyle 2015 yılında bağımsız denetime tabi olacak firmaların belirlenmesine yönelik analiz ve
inceleme çalışmaları başlatılmıştır.

İNCELEME PLANLARI RISK ODAKLI
OLARAK VE MEVZUAT GEREKLILIKLERI
DIKKATE ALINARAK HAZIRLANMAKTA
OLUP, İNCELEMELER, KAMU YARARINI
ILGILENDIREN KURULUŞLARI
DENETLEYEN BAĞIMSIZ DENETIM
KURULUŞLARI IÇIN ASGARI ÜÇ YILDA
BIR, DIĞERLERI IÇIN ISE ASGARI ALTI
YILDA BIR YAPILIR.
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Bu kapsamda, sermaye piyasasında faaliyette bulunan bağımsız denetim kuruluşlarına yönelik düzenleme yetkisi bulunan
Sermaye Piyasası Kurulu ile de piyasa gözetiminin etkin bir biçimde ve koordineli olarak sağlanması amacıyla ön görüşmeler
gerçekleştirilmiş olup bu doğrultuda işbirliğinin güçlendirilmesi
hedeflenmektedir.

2.4 İNCELEME FAALIYETLERI
2014 yılında, yetkilendirilen 127 bağımsız denetim kuruluşundan risk yönetimi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen risk
analizleri ve ilgili mevzuat yükümlülükleri çerçevesinde KAYİK
denetimi yapmış bulunan 63 bağımsız denetim kuruluşu inceleme planı kapsamına alınmıştır. Planın hazırlanmasında SPK ve
BDDK’nın önceki yıllarda gerçekleştirdiği inceleme faaliyetlerinin sonuçları göz önünde bulundurulmuştur.
Bu kapsamda, KAYİK denetimi yapan ve son üç yılda denetlenmemiş kuruluşlar ile geçmiş yıllarda incelemeye tabi tutulup
tutulmadığı, hakkında son beş yıl içerisinde idari yaptırım uygulanıp uygulanmadığı, toplam sözleşme hasılatı ve sayısı gibi
ölçütlere göre inceleme planına dâhil edilen bu kuruluşlar nezdinde yerinde inceleme yapmak üzere toplam 13 uzman ve 12
zman Yardımcısı meslek personelinden oluşan 6 ekip görevlendirilmiştir.
İncelemeler denetim kuruluşlarının kalite kontrol sistemleri ile
sınırlı olarak 28.9.2014–1.12.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, mevcut kalite kontrol sistemlerinin Kalite Kontrol Standardı 1 (KKS 1) başta olmak üzere Türkiye Denetim Standartları
(TDS)’na ve ilgili mevzuata uyumunun sağlanması hedeflenmiştir. İnceleme faaliyetleri çerçevesinde yerinde yapılan incelemelerde toplam 1600 adam/günlük çalışma gerçekleşmiştir.

44

INCELEMELERDE, MEVCUT KALITE
KONTROL SISTEMLERININ KALITE
KONTROL STANDARDI 1 (KKS 1) BAŞTA
OLMAK ÜZERE TÜRKIYE DENETIM
STANDARTLARI (TDS)’NA VE ILGILI
MEVZUATA UYUMUNUN SAĞLANMASI
HEDEFLENMIŞTIR.
Kalite kontrol incelemeleri KKS 1’de yer alan 6 unsur (Denetim
Kuruluşu Bünyesinde Kaliteye İlişkin Liderlik Sorumlulukları, İlgili
Etik Hükümler, Müşteri İlişkisinin ve Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi, İnsan Kaynakları, Denetimin Yürütülmesi ve İzleme) bazında sınıflandırılan 63 inceleme kriteri esas
alınarak yürütülmüştür. Bu 6 ana unsura ilave olarak bağımsız
denetim kuruluşlarının belgelendirme sistemine yönelik olarak
3 inceleme kriteri daha belirlenmiştir.
Yapılan incelemeler neticesinde 63 kuruluşun toplamında
2.207 tespit yapılmış olup, incelemelerin 66 farklı kritere göre
yürütüldüğü düşünüldüğünde kriter başına ortalama 33 bulgu
düşmektedir. İlgililerce verilecek cevapların değerlendirilmesi
sonrasında mevzuata uyumsuzluklarına ilişkin bulgular netleştirilecektir.
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Bağımsız denetim;
şirket yönetimine,
hissedarlarına,
çalışanlarına,
şirketlere kredi
verenlere,
yatırımcılara ve
diğer ilgili taraflara
şeffaf, doğru ve
güvenilir bilgi
sağlamak için
gereklidir.

2.5 SÖZLEŞME BILGI GIRIŞ PORTALININ YÜRÜTÜLMESI
Kurum Teşkilat Yönetmeliğimizin 8’inci maddesi ile BDY’nin 29’uncu maddesi kapsamında bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilerin faaliyetlerini etkin bir
şekilde izleyebilmek için gerekli sistemlerin oluşturulmasının gereği olarak Sözleşme
Bilgi Giriş Portalı (SBG) hazırlanarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarının bilgilerinin ve bağımsız denetim sözleşmelerinin; Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ne uygun olarak oluşturulmasının izlenebilmesi
SBG ile sağlanmakta olup, daha kullanıcı dostu ve daha etkin hale getirilmesi amacıyla
SBG portalının geliştirilme çalışmaları devam etmektedir. 2014 yılında SBG’ne yüklenen sözleşmelerin % 97 si bağımsız denetim kuruluşları, % 3 ü de bağımsız denetçiler
tarafından yüklenmiştir.

Grafik:3-Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Tarafları
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97%

BAĞIMSIZ DENETÇILER
BAĞIMSIZ DENETIM KURULUŞLARI

2.6 ŞEFFAFLIK RAPORLARININ İNCELENMESI
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 paylaşması bağımsız denetim piyasasının şeffaflığı
açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda Bağımsız Denetim Yönetmeliği KAYİK
denetimi yapan bağımsız denetim kuruluşları için şeffaflık raporu yayımlanmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu çerçevede hükümler içeren Revize 8 nolu Direktif 2006 yılında yürürlüğe girmiş
ve Avrupa Birliğine üye ülkelere gerekli düzenlemeleri yapabilmeleri için iki yıllık bir
geçiş süresi tanınmıştır. Aday ülke statüsünde ülkemizde de mezkûr Direktif çerçevesindeki düzenlemeler 2012 yılında Bağımsız Denetim Yönetmeliği ile iç hukukumuza
kazandırılmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin 36’ncı maddesinde KAYİK denetimi yapan
denetim kuruluşlarının bir takvim yılını müteakip 4’üncü ayın sonuna kadar şeffaflık
raporlarını kendi internet sitelerinde yayımlamaları ve Kurumumuza göndermeleri hususu düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle, 2013 yılından başlayarak KAYİK denetimi yapan denetim kuruluşlarının her yıl düzenli olarak, hesap dönemi kapanışını müteakip
dördüncü ayın sonuna kadar, yıllık şeffaflık raporlarını Kuruma bildirmeleri ve kendi
internet sitelerinde yayımlamaları zorunlu hale getirilmiştir.
Bu çerçevede, şeffaflık raporlarında yer alması gereken asgari hususlara ilişkin olarak
yayınlanan duyuru çerçevesinde Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin yürürlükteki 36’ncı
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maddesi gereğince hazırlanan şeffaflık raporlarının denetim kuruluşları tarafından sbg.kgk.gov.tr adresinde Kurumumuza iletilmesi
ve kendi internet sitelerinde yayımlanması sağlanmıştır.
KAYİK kapsamına giren firmaların bağımsız denetimini gerçekleştiren 73 bağımsız denetim kuruluşu bulunmaktadır. Bahsi
geçen şeffaflık raporları Kurumumuzca incelenmiş olup, şeffaflık
raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve şeffaflık raporlarının mevzuata uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. Bunların
yanı sıra 3 bağımsız denetim kuruluşu KAYİK denetimi yapmamasına rağmen ihtiyari olarak şeffaflık raporu yayımlamış ve Kurumumuz Sözleşme Giriş Portalına bu raporları yüklemişlerdir.

Grafik 4-Şeffaflık Raporu İncelemesi

Söz konusu Usul ve Esaslar 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin
38’inci maddesine dayanılarak hazırlanmış olup, Kurumca yapılacak;
• Bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilmiş denetim çalışmalarının Kurum standart ve düzenlemeleri çerçevesinde gözden geçirilmesini,
• Bunların faaliyetlerinin ilgili mevzuata ve Kurum düzenlemelerine uygunluğunun denetimini,
• Bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşlarınca harcanan kaynakların nitelik ve niceliği ile alınan denetim ücretine
yönelik değerlendirmeyi,
• Bağımsız denetim kuruluşunun iç kontrol sisteminin değerlendirilmesini

28%
71%

KAYIK DENETIMI YAPAN
(ŞEFFAFLIK RAPORU INCELENEN)

kapsamaktadır.

KAYIK DENETIMI YAPMAYAN
(ŞEFFAFLIK RAPORU OLMAYAN)

Ayrıca, bağımsız denetim kuruluşlarınca veya bağımsız denetçilerce; yönetim kurulu faaliyet raporu, iç kontrol sistemi ile riskin
erken saptanması ve yönetimi komitesi tarafından hazırlanan
raporlara ilişkin olarak düzenlenen raporların incelenmesi de bu
Usul ve Esaslar kapsamındadır.

2013 yılında faaliyette bulunan 102 bağımsız denetim kuruluşundan şeffaflık raporu hazırlayan ve incelenen kuruluş sayısı
73’tür.
İnceleme sonuçlarına göre, bağımsız denetim kuruluşlarının
önümüzdeki dönemlerde hazırlanacak şeffaflık raporlarında
özellikle aşağıdaki alanlarda yer alan açıklamalara ilişkin kaliteyi
geliştirmeleri beklenmektedir.
• Kalite Kontrol Standardı,
• İçinde bulunulan denetim ağının hukuki yapısı ve yapısal özellikleri,
• İlişkili denetim kuruluşları ve diğer işletmeler ile bu ilişkilerin
mahiyeti.
Bağımsız denetim kuruluşlarınca yayımlanan şeffaflık raporlarına her bir şirketin kendi internet sitesinden ulaşabileceği gibi
Kurumumuz internet sitesinde bulunan http://kgk.gov.tr/dk/
index.aspx adresinden de ulaşılması mümkündür.

2.7 İKINCIL MEVZUAT
HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI
Kurum tarafından yapılacak kalite güvence sistemi incelemelerinin usul ve esaslarını belirlemek üzere “Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Yapılacak Kalite
Güvence Sistemi İncelemelerine İlişkin Usul ve Esaslar” düzenlenmiştir.

Birimin Kurum içi mevzuat çalışmalarının yanında, diğer kurum
ve kuruluşların mevzuat taslaklarına görüş ve öneri bildirilmesi
suretiyle gerçekleştirdiği mevzuat çalışmaları da bulunmaktadır.

2.8 GÖRÜŞ TALEPLERININ
CEVAPLANDIRILMASI
Kurumumuzun görev ve yetkileri arasında yer alan konulara ilişkin olarak gerek bağımsız denetçiler gerekse bağımsız denetim
kuruluşları ve ilgili diğer taraflardan gelen sorular ile görüş talepleri cevaplandırılmıştır. Bu kapsamda 2014 yılı içinde 189 görüş
yazısı oluşturulmuş ve ilgililere iletilmiştir.

3. 2015 YILINA İLIŞKIN HEDEFLER
Gözetim ve denetim faaliyetlerine ilişkin 2015 yılı hedefleri aşağıdaki gibidir.
3.1 İncelemelerin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması hedeflenmektedir.
İncelemelerin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla;
-Risk analizlerinin gerçekleştirilmesi, risk faktörleri ile kriterlerinin belirlenerek riskli görülen bağımsız denetim firmaları ve
riskli denetim alanlarının tespit edilerek incelemelerde öncelik
verilmesi,
-Bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak risk
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odaklı inceleme planı oluşturulması,
-İncelemelerin sürdürülebilir bir tutarlılıkta ve uluslararası standartlarda uygulanabilmesi amacıyla inceleme rehberlerinde revizyon ve güncellemelerin gerçekleştirilmesi,
-Bu kapsamda, inceleme planı ve hedefleri ile yeni yazılım projeleri ve rehberlerin Kurum stratejileri doğrultusunda değerlendirilmesi amacıyla Mayıs ayında Başkan ve Kurul üyeleri ile üst yönetim ve meslek personelinin katılacağı bir çalıştay düzenlenmesi,
-İnceleme metodolojisinin geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla ve dış paydaşlarla işbirliği yapılması, bu kapsamda 2015 yılı içinde Uluslararası Denetim Kongresi yapılması,
hedeflenmektedir.
3.2 KAYİK denetimi yapan bağımsız denetim kuruluşlarının daha
şeffaf bir yapıya kavuşmasını sağlayarak kamuyu ilgilendiren kararlara yönelik bilgilerin şeffaf, doğru ve güvenilir olması için makul güvence sağlanması hedeflenmektedir.
Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesine göre; bir
takvim yılında KAYİK denetimi yapmış denetim kuruluşları ilgili
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 aşağıdaki asgari bilgileri içerir;
• Hukuki yapısı ve ortakları hakkında açıklamalar,
• Kilit yöneticileri ve sorumlu denetçileri hakkında açıklamalar,
• İçinde yer aldığı denetim ağının hukuki ve yapısal özelliklerine
ilişkin açıklamalar,
• İlişkili denetim kuruluşları ve diğer işletmelere ve bu ilişkilerin
mahiyetine ilişkin açıklamalar,
•Organizasyon yapısı hakkında açıklamalar,
• Kalite güvence sistemi incelemesinin en son ne zaman yapıldığına dair bilgiler,
• Bir önceki yılda denetim hizmeti verdiği KAYİK’lerin listesi,
• Denetçilerinin sürekli eğitimine yönelik izlenen politikalar hakkında açıklamalar,
• Bağımsızlıkla ilgili uygulamalarına ilişkin, bağımsızlık ilkesine
uyumun gözden geçirilmiş olduğunu da teyit eden açıklamalar,
• Toplam gelirlerin finansal tablo denetimi, diğer denetimler ve
denetim dışı hizmetler itibarıyla dağılımı gibi denetim faaliyetinin
ağırlığını gösteren finansal bilgiler,
• Sorumlu denetçilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgiler,
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• Kalite kontrol sisteminin tanıtımı ve bu sistemin etkin olarak çalıştığına dair denetim kuruluşu yönetiminin beyanı,
• Kurum tarafından istenen diğer bilgiler.
Geniş kitleleri ilgilendiren ve ülke ekonomisine yön veren işletmelerin, finansal tablolarının bağımsız denetimi faaliyetini gerçekleştiren denetçilerin, kendi hukuki 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.
3.3 Risk Yönetim Sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
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
incelemeler için risk yönetiminin etkin bir biçimde işletilmesi hedeflenmektedir.
3.4 Seçilmiş dosya incelemelerini kapsayacak şekilde İnceleme
Rehberinin içeriğinin genişletilmesi ve 2015 yılında seçilmiş dosya incelemelerine de başlanması hedeflenmektedir.
3.5 2015 yılında hazırlanacak olan “2015 Yılı İnceleme Planı” çerçevesinde bağımsız denetçi ve denetim kuruluşları nezdinde belirlenen inceleme alanlarının meslek personeli tarafından incelenmesi öngörülmektedir.
3.6 Bağımsız denetimlerin ilgili mevzuata, standartlara ve etik hükümlere bağlı kalınarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve
oluşabilecek sorunlara pro-aktif çözümler üretilebilmesi amacıyla Kurumun eşanlı gözetim faaliyetlerinin online olarak etkin bir
şekilde yürütülmesine imkan sağlayacak GÖZ-DE projesinin 2015
yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
2015 yılında yapılması hedeflenen Şeffaflık Raporu İncelemesi, İnceleme Planı Hazırlanması ve Risk Analizi Yapılması faaliyetleri ile
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 2015 yılında yapmayı planladığı inceleme faaliyetlerinin
etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yapılmasının sağlanması
planlanmaktadır.

EĞITIM VE YETKILENDIRME
DAIRE BAŞKANLIĞI
1. GENEL DEĞERLENDIRME
6102 sayılı Kanun ve 660 sayılı KHK çerçevesinde 26.12.2012
tarih ve 28509 sayılı Resmî Gazetede Bağımsız Denetim Yönetmeliği yayınlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik; 6102 sayılı Kanun
ve 660 sayılı KHK çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime,
bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin; yetkilendirilmelerine, sicil kayıtlarının tutulmasına, yükümlülüklerine,
sorumluluklarına, bunların Kurum tarafından incelenmesine ve
denetlenmesine ve bunlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
2014 takvim yılı içerisinde bağımsız denetim kuruluşlarının ve
bağımsız denetçilerin; yetkilendirilmelerine, sicil kayıtlarının tutulmasına, yükümlülüklerine, sorumluluklarına, bunların Kurum
tarafından incelenmesine ve denetlenmesine ve bunlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasların tespitine yönelik gerekli çalışmalar özenle ve titizlikle yürütülmüş olup,
bu yöndeki çalışmalarımız izleyen yıllarda da devam edecektir.
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. 2014 YILINDA
GERÇEKLEŞTIRILEN FAALIYETLER,
YÜRÜTÜLEN PROJELER

26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
Bağımsız Denetim Yönetmeliğine ilişkin değişiklik çalışmaları
yürütülmüş ve değişiklikleri içeren Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Ekim 2014 tarihli ve 29152 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2.1.2 BAĞIMSIZ DENETÇI MÜHÜR
TEBLIĞI DEĞIŞIKLIĞI
26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 49’uncu maddesine dayanılarak bağımsız denetçi mührüne ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 11 Şubat 2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmi Gazete
’de Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği yayımlanmıştır.

2.1.3 BAĞIMSIZ DENETIM RESMI
SICIL TEBLIĞI DEĞIŞIKLIĞI
25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği ile ilgili olarak değişiklik çalışmaları yürütülmüştür.

2.1.4 BAĞIMSIZ DENETÇILIK
SINAV TEBLIĞI DEĞIŞIKLIĞI
25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğine ilişkin değişiklik çalışmaları
yürütülmüş ve değişiklikler Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 17 Haziran 2014 tarihli ve
29033 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği ile Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliğine ilişkin değişiklik çalışmaları
yürütülmüştür.

2.2 SINAV VE YETKILENDIRME
FAALIYETLERI
2.2.1 BAĞIMSIZ DENETÇILIK SINAVI
25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğine dayanılarak 16 Mart 2014 ve
21 Eylül 2014 tarihlerinde olmak üzere iki defa Bağımsız Denetçilik Sınavı düzenlenmiştir

Dairemizce 2014 yılında gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır.

16 Mart 2014 ve 21 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenen bağımsız
denetçilik sınavlarına sırasıyla 1443 ve 1408 kişi katılmıştır.

2.1 MEVZUAT ÇALIŞMALARI

2.2.2 GEÇIŞ DÖNEMI EĞITIMLERI

2.1.1 BAĞIMSIZ DENETIM
YÖNETMELIĞI DEĞIŞIKLIĞI

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1’inci maddesinin
4’üncü fıkrası uyarınca meslek mensupları (söz konusu madde
kapsamına giren Yeminli Mali Müşavirler ile Serbest Muhasebeci
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Mali Müşavirler) için öngörülen eğitim programı protokol yapılan 26 üniversite ile yürütülmektedir.
Bu kapsamda yetki verilen üniversiteler aşağıdaki gösterilmiştir.
• Ankara Üniversitesi
• Başkent Üniversitesi
• Bülent Ecevit Üniversitesi
• Beykent Üniversitesi
• Çukurova Üniversitesi
• Dumlupınar Üniversitesi
• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
• Fatih Üniversitesi
• Gazi Üniversitesi
• Gaziantep Üniversitesi
• Işık Üniversitesi
• İnönü Üniversitesi
• İstanbul Üniversitesi
• İstanbul Ticaret Üniversitesi
• İstanbul Aydın Üniversitesi
• İzmir Ekonomi Üniversitesi
• Karadeniz Teknik Üniversitesi
• Kocaeli Üniversitesi
• Marmara Üniversitesi
• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
• Pamukkale Üniversitesi
• Sakarya Üniversitesi
• Selçuk Üniversitesi
• Uludağ Üniversitesi
• Uşak Üniversitesi
• Yeditepe Üniversitesi

2.2.3 EĞITIM YETKILENDIRME BILGI
SISTEMI (EYBİS) ÇALIŞMALARI
Eğitim Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS), Kurumumuz tarafından
oluşturulan resmi sicil ve yetkilendirme işlemlerinin elektronik
ortamda yürütüldüğü, tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin
düzenli bir şekilde depolandığı veri tabanını da içeren bir bilgi
işlem sistemini ifade eder.
Bağımsız denetçilere ilişkin tüm yetkilendirme işlemlerini yürütmek üzere; 2013 yılı içerisinde kullanıma açılan EYBİS (Bağımsız Denetçiler Modülü) 2014 yılı içerisinde etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilmiştir.
Kurumumuz tarafından yazılımı yapılan Bağımsız Denetim
Kuruluşları Yetkilendirme Bilgi Giriş Sistemi 02.06.2014 tarihinde kullanıma açılmıştır. Söz konusu sistemin tanıtımı amacıyla
12.05.2014 tarihi itibariyle Kurumumuza başvurusu bulunan tüm
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kuruluşlar davet edilmiş, katılım gerçekleştiren kuruluş temsilcilerine 26-30.05.2014 tarihleri arasında sistem tanıtım eğitimi
düzenlenmiştir. 02.06.2014 tarihinde kullanıma açılan Denetim
Kuruluşları Yetkilendirme ve 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 sağlamaktadır. Bununla birlikte 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.

2.2.4 BAĞIMSIZ DENETIM RESMI
SICILI ÇALIŞMALARI
Yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilere ilişkin Bağımsız Denetim Resmi Sicil kayıtlarının elektronik
ortamda tam, doğru ve güvenilir bir şekilde tutulması amacıyla
25 Ocak 2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği hükümleri uyarınca Bağımsız Denetim Resmi Sicili (Bağımsız Denetçi Modülü) çalışmaları
tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

2.2.5 BAĞIMSIZ DENETÇI
YETKILENDIRMELERI
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14’üncü Maddesi kapsamında yetkilendirilmek amacıyla 2014 yılında Kurumumuza yapılan
başvurular neticesinde Yönetmeliğin anılan maddesindeki şartları sağlayan 5500 meslek mensubu yetkilendirilmiştir. Yetkilendirilen meslek mensuplarından 5240’ı gerekli harç ve ücretleri
ödeyerek Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14’üncü maddesine
istinaden bağımsız denetçi olarak tescil ve ilan talebinde bulunmuş ve bağımsız denetçi olarak sicile kaydedilmiştir. Bu kapsamda yetkilendirilen meslek mensuplarına ilişkin bilgiler aşağıdaki
tabloda yapılmıştır.

Tablo 8 2014 Yılında Yetkilendirilen Bağımsız Denetçilere
İlişkin Sayısal Bilgiler
YETKILENDIRME DAYANAĞI
ÜNVAN

YMM

TOPLAM

GEÇIŞ DÖNEMI
EĞITIMI

SPL BELGESI

BAĞIMSIZ
DENETÇILIK SINAV

917

139

18

1074

530

26

4426

SMMM 3870

Kurulumuzca 2014 takvim yılında yetkilendirilen 5240 meslek
mensubuna; Bağımsız Denetim Resmi Siciline tescilin bir vesikası olarak Bağımsız Denetçi belgeleri bastırılarak gerek elden
gerekse kargo yoluyla teslim edilmiştir.
31.12.2014 tarihi itibarıyla 2013 takvim yılı ile birlikte toplam
Kurumumuza yapılan başvurular neticesinde 11.000 meslek
mensubu yetkilendirilmiş, bunların 10.289’u bağımsız denetçi
olarak sicile kaydedilmiştir.

kapsamda yer alan 1 bağımsız denetim kuruluşu ise 2014 yılı içerisinde yetkilendirme başvurusunda bulunmuştur.
Bu bağlamda, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi almış olan denetim kuruluşlarından 25’inin yetkilendirme işlemleri 2013 yılında,
60’ının ise yetkilendirme işlemleri 2014 yılında tamamlanarak
Bağımsız Denetim Resmi siciline kaydı yapılmıştır.

2.2.6 BAĞIMSIZ DENETIM KURULUŞU
YETKILENDIRMELERI;

Ayrıca, 2013 yılında 20 bağımsız denetim kuruluşu, 2014 yılında da 46 bağımsız denetim kuruluşu ilk defa yetkilendirilmek
üzere Kurumumuza başvuruda bulunmuştur. Bu başvurular neticesinde 2013 yılında 5 bağımsız denetim kuruluşu, 2014 yılında da 55 bağımsız denetim kuruluşu yetkilendirilerek Bağımsız
Denetim Resmi siciline kaydedilmiştir.

Daha önce diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından bağımsız
denetim faaliyetinde bulunma yetkisi almış ve Bağımsız Denetim
Yönetmeliği (Yönetmelik) nin Geçici 2’nci Maddesi kapsamında
2013 yılı için geçici olarak yetki verilen 92 bağımsız denetim kuruluşundan 89’u 2013 takvim yılında başvuruda bulunmuş, bu

Dolayısıyla, 31.12.2014 tarihi itibarıyla, Kurumumuza toplam
161 bağımsız denetim kuruluşu yetkilendirme başvurusunda
bulunmuş, bunlardan 151’i Kurulca yetkilendirilmiş, 145’i de gerekli harç ve ücretleri ödeyerek Bağımsız Denetim Resmi Sicilinde tescil ve ilan edilmiştir.
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Tescil ve ilan işlemleri tamamlanan bağımsız denetim kuruluşlarının listesi aşağıdaki gibidir.
Alfabetik sıraya göre:
• A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız
Denetim Anonim Şirketi

• Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• As Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• AAB Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık ve
Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Avrasya Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• AYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

• ACC Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
• Adalya Uluslar Arası Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• ADM Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• AZT Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
• Bakış Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız
Denetim Anonim Şirketi
• Ban-Den Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi
• Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız
Denetim Anonim Şirketi

• Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve
Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• AKT Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
• Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Alfa Beta Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
• Alternatif Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
• Anadolu Ekol Bağımsız Denetim Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Analist Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
• BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Bilgi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi
• Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi
• Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız
Denetim Anonim Şirketi
• Birleşik Ekol Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• Analitik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

• Birleşik Uzmanlar Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız
Denetim Anonim Şirketi

• Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Antalya Uyum Yeminli Mali Müşavirlik Ve
Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• BM Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi
• Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim
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ve SMMM Anonim Şirketi

• Boğaz Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim
Danışmanlığı Anonim Şirketi

• Can Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi

• Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Erciyes Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız
Denetim Anonim Şirketi

• CPA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

• Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi

• Cpaturk Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Ereş Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• Crowe Horwath Olgu Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Etken Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve
Danışmanlık Anonim Şirketi

• Çatı Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Galata Global Bağımsız Denetim ve
Danışmanlık Anonim Şirketi

• Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• GDR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

• Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM Anonim Şirketi

• Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Denge İzmir Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Detay Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
• Detay Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız
Denetim Anonim Şirketi
• DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık
ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
• DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Dtdenetimturkey Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Durum Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Ege Ekip Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Ege Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız
Denetim Anonim Şirketi
• Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Endeks Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• Güçbir Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız
Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi
• HD Hisar Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
• Hilal Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız
Denetim Anonim Şirketi
• HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
• IHY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi
• Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
• İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi
• İtimat Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
• İz Bağımsız Denetim Limited Şirketi
• Kadem Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
• Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
• Kardem Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
• Karma Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
• Karya Bağımsız Denetim ve Danışmanlık
Hizmetleri Anonim Şirketi
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• Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız
Denetim Anonim Şirketi

• Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

• Legal Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Lider Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• Report Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Lidya Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Revizyon Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• Manas Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
• MBK Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Med Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız
Denetim Anonim Şirketi
• Mega Global Uluslar Arası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
• Mehmet Demir Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Rota Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
• SAM-DEN Samson Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
• Ser-Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Sinerji Bağımsız Denetim Danışmanlık ve
Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi
• SUN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi
• Süreç Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
• Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

• Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız
Denetim Anonim Şirketi

• Tekden Uluslararası Bağımsız Denetim
Danışmanlık ve Revizyon Anonim Şirketi

• Metod Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi
• Metropol Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• Türkerler Bağımsız Denetim Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi

• Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• MMB Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

• Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Mod Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Norm Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Odita Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• Uzman Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız
Denetim Anonim Şirketi

• Oluşum Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

• Vizyon Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• Ozbek Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Yeditepe Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• Önder Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

• Yıldızlar Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Perge Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
• Prime Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

54

• Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

• YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi

• Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

• Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız
Denetim Anonim Şirketi

• Randıman Denetim Yeminli Mali Müşavirlik
ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

• Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

Kurumumuzca 2014 takvim yılı sonu itibarıyla yetkilendirilen
toplam bağımsız denetim kuruluşlarının illere göre dağılımı tablo 9’da belirtilmektedir.

Tablo 9 31.12.2014 Tarihi İtibarıyla Yetkilendirilen Bağımsız Denetim
Kuruluşlarına İlişkin Bilgiler
İLIN ADI

BAĞIMSIZ DENETIM KURULUŞU

TOPLAM IÇINDEKI PAYI

İstanbul
Ankara
İzmir
Antalya
Samsun
Bursa
Sivas
Sakarya
Kayseri
Gaziantep
Elazığ
Denizli
Çanakkale
Adana
TOPLAM

83
33
10
5
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
145

57,24
22,76
6,90
3,45
2,07
2,07
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
100

BILGI SISTEMLERI YÖNETIMI
DAIRE BAŞKANLIĞI
1. GENEL DEĞERLENDIRME
Kurumumuzun sürdürülebilir, güvenli ve etkili bilgi sistemleri altyapısını oluşturmaya yönelik çalışmalar yürüten Bilgi Sistemleri
Yönetimi Daire Başkanlığı, 2014 yılı içerisinde Kurumumuz bilişim
hizmetlerinin devamlılığını sağlayıp verimliliğini ve kapasitesini
arttırabilmek amacıyla, yazılım, sistem, ağ, veri tabanı alanlarında
çalışmalar gerçekleştirmiş ve diğer hizmet birimlerinden gelen talepleri yerine getirmiştir.
Yukarıda yer verilen hizmet birimlerine ilişkin kısımlarda belirtilen alanlardaki çalışmalara ilaveten, Kurumumuzun yetkisi kapsamında yer alan Bilgi Sistemleri Denetimi konusunda ilgili çalışma
ve projeleri tamamlamıştır.

2. 2014 YILINDA
GERÇEKLEŞTIRILEN FAALIYETLER
3. 2015 YILINA İLIŞKIN HEDEFLER YÜRÜTÜLEN PROJELER
Bağımsız denetim kuruluşlarının % 57 si İstanbul’da, % 23 ü Ankara’da kalan % 20 si diğer 12 ilde bulunmaktadır.

Başkanlığımızca 2014 takvim yılında; 6102 sayılı Kanun, 660 sayılı
KHK, 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve diğer mevzuatta öngörülen sınav, yetkilendirme ve mevzuat çalışmalarına 2015 takvim yılında da
devam edilecektir.

Dairemizce 2014 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ve yürütülen
projeler şunlardır.

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 yetkilendirilme ve bunların resmi sicil işlemleri
elektronik ortamda yapılmaya devam edilecektir. Başvuru ve sicil
işlemlerinin tüm aşamalarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 2015 takvim yılında Mart ve
Eylül ayında olmak üzere Ankara, İstanbul ve Malatya illerinde iki
kez Bağımsız Denetçilik Sınavı yapılacaktır. İzleyen yıllarda da yılda
en az iki sınav yapılması öngörülmektedir.

•TS 13298 Bilgi ve Dokümantasyon - Elektronik Belge Yönetimi
Standardına, 16.07.2008 tarihli 26938 sayılı 2008-16 sayılı Elektronik Belge Standartları konulu Başbakanlık Genelgesine, 15.01.2004
tarih ve 5070 sayılı Elektronik / Mobil imza kanuna uygun olarak
kurumun iş süreçleri çerçevesinde kullanılmak üzere Elektronik
Belge ve Arşiv Yönetim Sisteminin tesis edilmesi amacıyla yazılım
alım süreçleri tamamlanmış olup yazılım faaliyete geçirilmiştir.

Geçiş dönemi eğitimleri kapsamında eğitimlere katılacak meslek
mensuplarına verilecek eğitimin kalitesi artırılarak meslek mensuplarının bağımsız denetim alanında daha iyi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca 2015 takvim yılı içerisinde bağımsız denetçilerin
mesleki gelişimin yeterli seviyede tutulmasını sağlamak amacıyla
Bağımsız Denetçilik Sürekli Eğitim Tebliği yayımlanarak yürürlüğe
konulması öngörülmektedir. Bağımsız denetime ilişkin mevzuatı ve
kurumsal işleyişi etkin kılma adına yapmış olduğumuz çalışmalar
2015 ve izleyen yıllarda olumlu beklentileri de beraberinde getirmektedir.

2.1 YAZILIM FAALIYETLERI

• Bağımsız Denetçilik Resmî Sicil Portalı (RESİCİL) yazılım alım süreçleri tamamlanmış olup yazılım faaliyete geçirilmiştir.
• Kurumsal intranet programı analiz çalışmaları yapılıp yazılım geliştirme süreçleri tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir.
• Kurum insan kaynakları programı analiz çalışmaları yapılıp yazılım
geliştirme süreçleri tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir.
• İnsan kaynakları ve intranet yazılımlarının loglama altyapısı oluşturulmuştur.
• Kurumsal uygulama yazılımlarının güncellenebilmesi ve güvenli
altyapıda saklanabilmesi amacıyla, yazılım ekibinin tek noktadan
çalışmasını sağlayan Team Foundation Server (TFS) altyapısı kurulmuştur.
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• İntranet ve insan kaynakları yazılımlarının ve diğer uygulama
yazılımlarında gerekli veri tabanı iyileştirmeleri yapılmıştır.

• Bağımsız Denetim Kuruluşları için yetkilendirme başvurularının
alınmasını sağlayacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşları Bilgi
Kayıt Sistemi (DENKUR) yazılım alım süreçleri tamamlanmış olup
program faaliyete geçirilmiştir.

KURUMUMUZ MEVZUATINA
KAZANDIRILMASI PLANLANAN BILGI
SISTEMLERI DENETIMI STANDARTLARINI,
BELIRLEMEYE YÖNELIK KOMISYON
OLUŞTURULMUŞTUR.

• Bağımsız Denetçilik sınav sonuçlarının tek sonuç ekranında
gösterilmesini sağlayan bütünleşik sınav sonuç yazılımı geliştirilmiş olup faaliyete alınmıştır.

lik duvarı alım süreçleri tamamlanarak söz konusu yapıya geçiş
yapılmıştır.

• Kurumumuz hizmet binasına gelen misafirlerin kayıtlarının tutulacağı misafir yazılımı geliştirilmiş olup faaliyete alınmıştır.

• Kurum hizmet araçlarının rezervasyonunu sağlayacak Araç Rezervasyon yazılımı tamamlanmıştır.
• Kurumumuz adına yapılacak bilgi edinme başvurularının elektronik ortamda alınmasını sağlayacak olan Bilgi Edinme yazılımı
için analiz çalışmaları yapılmıştır.
• Kurumumuz meslek personeli alımında kullanılacak olan Uzman Yardımcılığı Sınav Modülü (UYSM) yazılımı için analiz çalışmaları yapılmıştır.
• Kurumumuzun yetkilendireceği bağımsız denetçilerin, sınavlara başvurularını sağlayan Bağımsız Denetçilik Sınav Modülü
(BDSM) yazılımı için analiz çalışmaları yapılmıştır.

2.2 SISTEM VE AĞ FAALIYETLERI
• Tüm fiziksel ve sanal sunucularımızın işletim sistemleri var olan
en güncel işletim sistemine yükseltilmiştir.
• İş sürekliliğini sağlamak amacıyla kurumsal uygulamalarımızı barındıran tüm sunucularımız sanallaştırılarak Kümelenme
(Cluster) yapısına geçiş yapılmıştır.
• Kurumsal e-posta hizmetini sağlayan Mail sunucusunda gerekli iyileştirmeler yapılarak var olan en güncel mail sistemine
yükseltilmiştir.
• Veri tabanları canlı uygulamalardan ayrılarak Yük Devreden Kümelenme (Failover Cluster) yapısı oluşturulmuştur ve en güncel
sürümüne yükseltilmiştir.
• Tüm sanal sunucuların ve uygulamaların yedeklenebilmesi ve
kopyalama (replikasyon) yapabilmesi amacıyla yedekleme programı alım süreçleri tamamlanarak ilgili yapıya geçiş yapılmıştır.
• Kurumsal ağda yetkisiz kullanıcıları önlemek amacıyla, ağ erişim kontrol programı alım süreçleri tamamlanarak söz konusu
yapıya geçiş yapılmıştır.
• Yedekli yapıda çalışarak tüm ağ yönetimini üstlenecek güven-
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2.3 KURUM İÇI BIRIMLERE
YÖNELIK FAALIYETLER
• Kurumumuz personelinin; kullanıcı hesapları, e-posta adresleri
ve elektronik imzalarının teminine yönelik işlemler gerçekleştirilmiştir. Bunların yanında, kota düzenlemeleri ve güncelleme isteklerine yönelik hizmetler gerçekleştirilmiştir.
• Birimlerden gelen duyurular ve içerikler Kurumumuz web sayfasında yayınlanmıştır.
• Kurumumuz birimleri tarafından talep edilen bilgisayar, yazılım
vb. isteklerin teknik şartnameleri hazırlanmıştır.
• Kurumumuz birimleri tarafından bilişim teknolojileri alanında yaşanan teknik sorunlara ilgili çözümler üretilmiştir.

2.4 BILGI SISTEMLERI
DENETIMI FAALIYETLERI
• Kurumumuz mevzuatına kazandırılması planlanan Bilgi Sistemleri Denetimi Standartlarını, belirlemeye yönelik oluşturulmuş Bilgi Sistemleri Denetim Standartları Çalışma ve Danışma Komisyonu, yıl içerisinde çalışmalarını tamamlayarak öneri ve çalışmalarını
içeren nihai raporu oluşturmuş ve Kurula sunmuştur.
• Bilgi Sistemleri Yönetimi Dairesinde oluşturulan proje ekipleriyle
bu alandaki çalışmalar yürütülmüştür.
• Kurum personelinin Bilgi Sistemleri Denetim kapasitesini oluşturabilmek amacıyla ilgili eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
• Bilgi Sistemleri Denetimi alanında kurulması planlanan yapı
doğrultusunda ilgili paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

2.5 DIĞER FAALIYETLER
Kurumumuzda yayınlanmak üzere oluşturulacak olan güvenlik
politikası metni çalışmalarına başlanmıştır.

3. 2015 YILINA İLIŞKIN HEDEFLER
Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığının 2015 yılına ilişkin hedefleri aşağıdaki gibidir.

3.1 YAZILIM FAALIYETLERI

ta edilmesinin sağlanması planlanmaktadır.
• Sistemin yedekleme süresini azaltmak ve geri dönüş planının
hızlandırılmasını sağlamak amacıyla, ilave depolama ünitesinin
alımı için teknik analizlerin yapılması planlanmaktadır.

• Bilgi edinme başvurularının elektronik ortamda alınmasını sağlayacak olan Bilgi Edinme programının yazılım geliştirme süreçlerinin tamamlanması ve kullanıma açılması planlanmaktadır.

• 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun gereği, sunucu ve internet trafiği loglarının zaman damgası ile tutulmasını sağlayacak ilgili yazılımın alınması
planlanmaktadır.

• Kurumumuz meslek personelinin alımı için oluşturulacak Uzman
Yardımcılığı Sınav Modülü ’nün (UYSM) yazılım geliştirme süreçlerinin tamamlanması ve kullanıma açılması planlanmaktadır.

• İnternet veri trafiği hızının 50 MBps’dan 100MBps hızına çıkartılması ve ileride oluşturulacak Felaket Kurtarma Merkezi için ek
bir veri trafiği hattının temin edilmesi planlanmaktadır.

• Kurumumuzun Bağımsız Denetim alanında yetkilendireceği
kişilerin ilgili sınavlara başvuru hizmetini sağlayan Bağımsız Denetçilik Sınav Modülü ‘nün (BDSM) yazılım geliştirme süreçlerinin
tamamlanması ve kullanıma açılması planlanmaktadır.

• Felaket Kurtarma Merkezi ile ilgili gerekli analiz çalışmalarının
yürütülmesi planlanmaktadır.

• EYBİS’in bir modülü olan Meslek Mensubu Bilgi Kayıt Modülü ile
Sözleşme Bilgi Giriş Platformu (SBG) ve sınavlara ilişkin kullanılan
yazılım bakımlarının yapılması planlanmaktadır.
• Gözetim Denetim (GÖZ-DE) projesi kapsamında oluşturulan komisyon çalışmalarına katkı sağlayacaktır.
• Kurumumuz İnsan Kaynakları ve İntranet yazılımlarının teknik
desteğinin sağlanması, eğitimlerinin verilmesi ve gerekli güncellemeler yapılacaktır.
• Kurumumuz İnsan Kaynakları ve İntranet yazılımlarının altyapı
değişikliği, performans artırımı, loglanması vb. gibi gerekli görülen çalışmaları yapılacaktır.
• Kurumumuzun düzenleyeceği organizasyonların internet üzerinden kayıt başvurularının alınabilmesi adına, etkinlik modülünün yazılım geliştirme süreçlerinin tamamlanması ve ilgili veri
tabanının tasarımı yapılacaktır.
• Kurumumuz personelinin aylık yemek ücretlerinin takibi amaçlı
Sosyal Hizmetler modülünün yazılım geliştirme süreçlerinin tamamlanması ve ilgili veri tabanının tasarımı yapılacaktır.
• Kurumumuz Bilgi Sistemleri Yönetimi Dairesi tarafından geliştirilen bütün yazılımların tek bir altyapı üzerine inşa edilebilmesi
adına gerekli çalışmaları yapılacaktır.

3.2 SISTEM FAALIYETLERI
• Kenar ve omurga anahtarlarının yenilenerek yedekli bir mimaride çalışmasının sağlanması ve var olan 1 GB bağlantı hızının 10
GB’a yükseltilmesi planlanmaktadır.

• Kurumumuza kurulacak yeni turnike sistemi hakkında teknik
şartların belirlenmesi ve sistem tarafında gerekli altyapının oluşturulması planlanmaktadır.
• Kurumumuz mevcut bilgi sisteminde ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapılması planlanmaktadır.

3.3 BILGI SISTEMLERI
DENETIMI FAALIYETLERI
• Bilgi Sistemleri Denetimi Standartlarının Kurum mevzuatına kazandırılması planlanmaktadır.
• Bilgi Sistemleri Denetimi alanında kurulması planlanan yapı
doğrultusunda ilgili paydaşlarla görüşmeler yapılması planlanmaktadır.

3.4 EĞITIM FAALIYETLERI
• Kurum personelinin Bilgi Sistemleri Denetimi kapasitesini oluşturabilmek amacıyla eğitimler düzenlenmesi planlanmaktadır.
• Dairemizde yeni başlayan uzman yardımcıları için oryantasyon
eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır.
• Dairemiz uzman yardımcıları için başlangıç seviyesinde muhasebe, denetim ve muhasebe standartları ve Kurum mevzuatı eğitimlerinin alınması planlanmaktadır.

3.5 STANDART RAPORLAMA
UYGULAMASI FAALIYETLERI

• Sunucu ağ kartlarının 10 GB bağlantı hızına çıkartılarak kendi
aralarındaki veri aktarım hızlarının artırılması planlanmaktadır.

• Standart İşletme Raporlama Uygulamalarının geliştirilebilmesi
için ilgili ön çalışmaların yapılması ve bu yöndeki çalışmalara iştirak edilmesi planlanmaktadır.

• Ağ yönetim yazılımının alınarak var olan ağ cihazlarının komu-

2014 yılı içerisinde yazılım, sistem ve Dairemizin ilgili olduğu di-
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ğer çalışma alanlarında gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde,
Kurumumuz bilgi sistemleri altyapısında önemli seviyede iyileşme sağlanmıştır. Benzer doğrultuda sistem alt yapısında yapılan
iyileştirmeler, Kurumumuzda sürdürülebilir ve güvenli bilişim altyapısının oluşturulmasını sağlamıştır. Dairemiz görev alanı kapsamında diğer birimlerden gelen istekler, kısa zaman dilimlerinde
değerlendirilerek en uygun projeler ortaya konulmuştur. İlgili olduğumuz sektörlerde etkili Bilgi Sistemleri Denetimi yapısını oluşturabilmek amacıyla titizlikle yürütülen çalışmalar, bu doğrultuda
ilerlememizi sağlamıştır.

ARAŞTIRMA ANALIZ
DAIRE BAŞKANLIĞI
1. GENEL DEĞERLENDIRME
Araştırma Analiz Daire Başkanlığınca 2014 takvim yılı içerisinde
denetçi başına azami çalışma saatinin belirlenmesi dahil olmak
üzere denetim kapasitesine, diğer ülkelerdeki denetçi rotasyonuna ve diğer muadil kamu gözetimi kurumlarının denetim
kalitesine yönelik çalışmalara ilişkin araştırmalar; denetim firmalarının kalite kontrol sistemlerine yönelik yapılan incelemeler ile
risk analizi arasındaki ilişkiye yönelik analizler ve Kurumumuz
Sözleşme Bilgi Giriş Portalından alınan veriler üzerinden değerlendirme ve analizler yapılmıştır.

2. 2014 YILINDA
GERÇEKLEŞTIRILEN FAALIYETLER
YÜRÜTÜLEN PROJELER
Dairemizce 2014 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ile yürütülen
projelere özet olarak aşağıda değinilmiştir.

2.1 ARAŞTIRMA FAALIYETLERI
2.1.1 DENETIM KAPASITESI
Denetim kapasitesinin belirlenmesi kapsamında;
• Denetim kapsamına giren şirketlerin sektörleri itibarıyla asgari
denetim saatinin belirlenmesi,
• Denetçilerin (ve yardımcılarının) kıdemleri itibarıyla azami denetim saatlerinin belirlenmesi
Çalışmaları yürütülmüştür.

2.1.2 DIĞER ÜLKELERDEKI
DENETÇI ROTASYONU
Rotasyona ilişkin Dünya uygulamaları gözden geçirilmiş ve bu
çerçevede, birçok ülkenin bağımsız denetimlerde rotasyonu zorunlu tuttuğu, bu rotasyonun ise daha çok sorumlu denetçi rotasyonu ve 5 yıllık süre şeklinde olduğu görülmüştür. Ancak bazı
ülkeler ve Avrupa Birliği bu süreyi uzun tutmuştur. Öte yandan,
AB üyesi bazı ülkelerin de AB düzenlemelerinden farklı olarak
ulusal düzenlemeleri bulunmaktadır. Nitekim, çoğu ülke rotasyon uygulamasında 2 yıllık bekleme süresini zorunlu tutmaktadır. Yaklaşık 30 ülkede ise denetim kuruluşu rotasyonu bulunduğu ancak sınırlı uygulama yapıldığı görülmektedir. Örneğin bazı
ülkeler sadece belirli sektörlerin denetiminde (örneğin, kamu
bankalarının denetiminde), bazıları ise tüm KAYİK’lerin denetiminde denetim kuruluşu rotasyonunu zorunlu tutmaktadır.
Bazı ülkeler ise (Kanada, Çek Cumhuriyeti, Singapur) önceden
uygulamalarına rağmen denetim kuruluşu rotasyonundan vazgeçmişlerdir.

2.1.3 MUADIL KURUMLARIN DENETIM
KALITESINE YÖNELIK ÇALIŞMALARI
ABD kamu gözetimi kurumunun (PCAOB) denetim kalitesine
yönelik çalışmaları ile İngiltere Finansal Raporlama Kurulu’nun
(FRC) 2013/2014 dönemine ilişkin denetim kalitesinin gözden
geçirilmesine ilişkin raporları incelenmiş olup denetimin kalitesine yönelik özetle aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
PCAOB’nin Denetim Kalitesine Yönelik Çalışmaları
PCAOB’nin denetimleri iyileştirmek için halihazırda yürüttüğü
bazı çalışmalar bulunmaktadır. Bunlar;
• “Root Cause” (temel neden) analizi, denetimleri daha iyi bir seviyeye
taşımak için denetim kalitesi göstergelerini ölçmeye ilişkin analizler yoluyla denetim firmasının kalite kontrol sisteminde iyileştirme yapmayı amaçlar.
• Denetim kalitesi göstergeleri, (Araştırma ve Analiz Bürosu) denetim
kalitesine daha yakından bakmayı sağlayacak bilgileri ve araçları
sağlayabilecek, denetim kalitesinin ölçülmesine ilişkin göstergeleri belirlemeyi amaçlar.
• Denetim kalite standartları, denetim firmalarının kalite kontrol sistemlerini iyileştirmeye yönelik kalite kontrol standartlarını güçlendirmeyi amaçlar.
Şeklindedir.
Temel neden analizi, devam eden denetim kalitesinin iyileşti-
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rilmesi sürecinin (ıslah, izleme ve ölçüm gibi diğer unsurları da
içermektedir) bir parçası olarak düşünülmektedir. Bu husus aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
FIRMANIN KALITE
KONTROL SISTEMI

IZLEME VE ÖLÇÜM

KALITENIN ISLAHI/
ÖLÇÜMÜ

olup, ilgililerce verilecek cevaplar değerlendirildikten sonra net
bulgular ortaya çıkacaktır. Tespit edilen uyumsuzluklardan en
yaygın olanlar ve görülme sıklığına ilişkin oranları aşağıda sunulmuştur. Söz konusu oranların bağımsız denetim faaliyeti yürütülmesindeki riskli alanların belirlenmesi çalışmalarında katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.

OLAYLAR (IYI VE KÖTÜ)

TEMEL NEDEN ANALIZI

PCAOB uzmanları temel neden analiziyle temel nedenlerin bir
denetim firmasındaki denetim kalitesinin daha da iyileştirilmesine yönelik kilit unsurları niteliğinde olabileceğini tespit etmiştir.
Kasım 2012’de PCAOB, aşağıdaki iki önemli sorunun cevabını
arayan denetim kalitesi göstergelerini geliştirmek için bir projeyi
hayata geçirmiştir:
-PCAOB denetim kalitesinde yönelik yeni bakış açıları sağlayacak nicel ölçümler geliştirebilir mi?
-Geliştirebilirse, PCAOB kaliteyi en iyi artıracak bir şekilde bu ölçümleri nasıl uygulayabilir?
PCAOB gözetim faaliyetleriyle elde edilen gözlemler ve destek
çalışmalarından elde edilen girdiler sonucunda mevcut kalite kontrol standartlarını gözden geçirmeye yönelik bir projeyi
ajandasına koymuştur. Bunlar daha güçlü hükümler veya diğer
iyileştirmelerle (firma kültürü, liderlik sorumlulukları, firma risk
değerlendirmesi, kalite kontrol sisteminin izlenmesi ve temel
neden analizi gibi) kalite kontrol standartlarının güçlendirilebileceğini öngörmektedir.
Sonuç olarak PCAOB’nin yapmış olduğu çalışmalar dikkate alındığında, temel neden analizi ve denetim kalitesi göstergeleri
denetim kalitesini artırmada önemli rol oynayabilecektir.

2.2 ANALIZ FAALIYETLERI
2.2.1 DENETIM FIRMALARININ KALITE
KONTROL SISTEMLERI VE RISK ANALIZI
Kurumumuz uzmanları tarafından KAYİK denetimi yapan 63
bağımsız denetim kuruluşunun kalite kontrol sistemlerinin incelenmesi Eylül-Aralık 2014 döneminde yapılmıştır. İnceleme
sonucunda kalite kontrol sistemlerinin KKS 1 Standardı ile Bağımsız Denetim Yönetmeliğine uyumsuzlukları tespit edilmiş

KURUMUMUZ UZMANLARI
TARAFINDAN KAYİK DENETIMI YAPAN
63 BAĞIMSIZ DENETIM KURULUŞUNUN
KALITE KONTROL SISTEMLERININ
INCELENMESI EYLÜL-ARALIK 2014
DÖNEMINDE YAPILMIŞTIR. İNCELEME
SONUCUNDA KALITE KONTROL
SISTEMLERININ KKS 1 STANDARDI ILE
BAĞIMSIZ DENETIM YÖNETMELIĞINE
UYUMSUZLUKLARI TESPIT EDILMIŞ
OLUP, ILGILILERCE VERILECEK
CEVAPLAR DEĞERLENDIRILDIKTEN
SONRA NET BULGULAR ORTAYA
ÇIKACAKTIR.
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Tablo 10 Denetim Sonucu Yapılan Tespitler ve Yüzde Dağılımı
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KODU

TESPİTİN KONUSU

SAYISI

ORAN %

KKS1.LS.103

Kalite Kontrol Sisteminin Uygulanmasından ve İşleyişinden Sorumlu Kişi ve Kişilerin Yeterli ve Uygun Deneyime, Beceriye ve Yetkiye Sahip Olmasını Sağlayacak Politika ve
Prosedürlerin Oluşturulması

52

82,54

KKS1.EH.101

Etik Hükümlere Uyum Konusunda Oluşturulan Politika ve Prosedürler

46

73,02

KKS1.EH.201

Bağımsızlığın Sağlanması Hususunda Oluşturulan Politika ve Prosedürler

44

69,84

KKS1.EH.204

Bağımsızlığa İlişkin Oluşturulması Gereken Politika ve Prosedürlerde KKS 1 Uyarınca Yer Verilmesi Gereken Hususlar

44

69,84

KKS1.EH.205

Bağımsızlığa İlişkin Oluşturulması Gereken Politika ve Prosedürlerde KKS 1 Uyarınca Yer Verilmesi Gereken Hususlar

43

68,25

KKS1.EH.206

Bağımsızlığın Sağlanmasına Yönelik Oluşturulan Politika ve Prosedürlerde Mevzuatta Yer Alan Hususlara Yer Verilmesi

50

79,37

KKS1.EH.207

Rotasyona İlişkin Oluşturulan Politika ve Prosedürler

60

95,24

KKS1.EH.208

Rotasyona İlişkin Oluşturulan Politika ve Prosedürler ve Rotasyon Takip veya Kontrol Sisteminin Oluşturulması

38

60,32

KKS1.EH.210

Bağımsızlık Taahhütlerinin Alınması

47

74,60

KKS1.MK.101

Kuruluşun Kendi Yetkinliğini Değerlendirebilmesi Amacıyla Oluşturulan Politika ve Prosedürler

45

71,43

KKS1.MK.201

İlgili Etik Hükümlere Uygunluk Sağlandığı Sürece Denetimin Üstlenilmesi veya Devam Ettirilmesi Amacıyla Oluşturulan Politika ve Prosedürler

44

69,84

KKS1.MK.301

Müşteri Dürüst Olduğu Sürece Denetimin Üstlenilmesi veya Devam Ettirilmesi Amacıyla Oluşturulan Politika ve Prosedürler

39

61,90

KKS1.MK.302

Denetimin Üstlenilmesine veya Müşteri İlişkisinin Devam Ettirilmesine İlişkin Oluşturulması Gereken Politika ve Prosedürlerde KKS 1 Uyarınca Yer Verilmesi Gereken Hususlar

43

68,25

KKS1.MK.303

Önceden Öğrenilmesi Halinde Denetimin Reddedilmesine Sebep Olabilecek Bilgileri Edindiği Durumlarda Yapılması Gerekenleri Ele Alan Politika ve Prosedürler

47

74,60

KKS1.İK.101

Kuruluşun İnsan Kaynaklarına İlişkin Politika ve Prosedürleri

50

79,37

KKS1.İK.202

Sorumlu Denetçilerin Atanmasına İlişkin Politika ve Prosedürler

46

73,02

KKS1.İK.203

Sorumlu Denetçilerin İş Yüklerini ve Müsait Olma Durumlarını İzlemeye Yönelik Sistemler Oluşturulması

38

60,32

KKS1.İK.204

Gerekli Yeterlik ve Beceriye Sahip Personelin Görevlendirilmesine Yönelik Politika ve Prosedürlerin Belirlenmesi

39

61,90

KKS1.DY.101

Denetimin Yürütülme Kalitesinin Tutarlılığını Artırmaya Yönelik Politika ve Prosedürler ile Bu Amaçla Oluşturulan Denetim Rehberleri

37

58,73

KKS1.DY.201

Yönlendirme ve Gözetim Sorumlulukları

37

58,73

KKS1.DY.401

İstişare

36

57,14

KKS1.DY.5011

Denetimin Kalitesinin Gözden Geçirilmesine İlişkin Politika ve Prosedürler

40

63,49

KKS1.DY.5013

Hangi Denetimlerin Kalitesinin Gözden Geçirileceğine İlişkin Kıstasların Belirlenmesi

38

60,32

KKS1.DY.5021

Denetimin Kalitesini Gözden Geçiren Kişilerin Atanmasına İlişkin Politika ve Prosedürler

47

74,60

KKS1.DY.5031

Denetimin Kalitesini Gözden Geçiren Kişilerin Tarafsızlığının Sağlanması Amacıyla Oluşturulan Politika ve Prosedürler

48

76,19

KKS1.DY.5041

Denetimin Kalitesine Yönelik Gözden Geçirmenin Belgelendirilmesine İlişkin Politika ve Prosedürler

45

71,43

KKS1.DY.5051

Görüş Farklılıkları

46

73,02

KKS1.DY.5062

Çalışma Kâğıtlarının Gizliliği, Güvenli Biçimde Saklanması, Doğruluk ve Bütünlüğü, Erişilebilirliği ve Geri Kullanılabilirliği

42

66,67

KKS1.DY.5063

Çalışma Kağıtlarının Saklanması

38

60,32

KKS1.İZL.101

İzleme Sürecinin Oluşturulması

52

82,54

KKS1.İZL.106

İzleme Süreci Sonucunda Tespit Edilmiş Eksiklerin Değerlendirilmesi

49

77,78

KKS1.İZL.107

İzleme Süreci Sonucunda Tespit Edilmiş Eksiklerin İletilmesi

48

76,19

KKS1.İZL.108

İzleme Süreci Sonucunda Bir Denetim Raporunun Uygun Olmadığı Kanaatine Varılması Durumunda Atılacak Adımları Ele Alan Politika ve Prosedürlerin Oluşturulması

53

84,13

KKS1.İZL.109

İzleme Süreci Sonuçlarının En Az Yıllık Olarak İlgili Kişilere İletimi

48

76,19

KKS1.İZL.201

Şikayet ve İddiaların Dikkate Alınması

48

76,19

KKS1.İZL.202

Personel Tarafından Şikayet ve İddiaların İletimi

50

79,37

KKS1.İZL.203

Şikayet ve İddiaların Soruşturulması Sırasında Tespit Edilen Aykırılıklara Yönelik Atılacak Adımlar

38

60,32
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2.2.2 BAĞIMSIZ DENETIM SEKTÖRÜ ANALIZI
Bu analiz, Kurumumuz sözleşme bilgi giriş portalından elde edilen veriler üzerinden hazırlanmıştır. Söz konusu analiz sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiş ve bir rapor hazırlanmıştır.
2013 yılında toplam 3.204 şirket 2014 yılında ise 3.568 şirket bağımsız denetim sözleşmesi imzalamıştır.

Grafik 7-Denetlenen Şirketlerin Sözleşme Sayısı Bazında Coğrafi
Dağılımı 2014
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2014 yılı Aralık ayı itibariyle, 83’ü İstanbul’da, 33’ü Ankara’da, 10’u
İzmir’de olmak üzere toplam 145 bağımsız denetim kuruluşu
denetim faaliyetinde bulunmaktadır.
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Grafik 5-Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Coğrafi Dağılımı
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2.3 2014 YILINDA
ULUSLARARASI İLIŞKILER
Uluslararası ilişkiler koordinatör olarak görevlendirilen uzmanlar
aracılığı ile yürütülmekte olup, 2014 yılında yürütülen başlıca faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

IZMIR

Bağımsız denetim kuruluşlarının, sözleşme sayısı bazında, iller
itibarıyla dağılımı Grafik 6’da belirtilmiştir.

Grafik 6-Denetim Kuruluşlarının Sözleşme Sayısı Bazında Coğrafi
Dağılımı 2014

2.3.1 IFIAR- (ULUSLARARASI BAĞIMSIZ
DENETIM OTORITELERI FORUMU)
Uluslararası Bağımsız Denetim Otoriteleri Forumu (International
Forum of Independent Audit Regulators - IFIAR), 2006 yılında
kurulmuştur.

IFIAR’ın Temel amaçları:
3%3%
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• Bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından
yürütülen bağımsız denetim faaliyetlerinin küresel düzeyde kalitesinin artırılarak yatırımcıların korunması,
• Dünya genelinde denetim otoriteleri tarafından yapılan düzenlemeler açısından işbirliğinin ve uyumun artırılması ve
• Denetimin kalitesini artırmayı hedefleyen diğer uluslararası kuruluşlarla diyalog kurulmasını sağlayan ortak bir platform oluşturulmasıdır.

IFIAR’ın Temel İlkeleri ise aşağıdaki gibidir:
Bağımsız denetime tabi şirketlerin, sözleşme sayısı bazında, iller
itibarıyla dağılımı Grafik 7’de belirtilmiştir.
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Temel ilkeler, bağımsız denetim faaliyetlerinin etkili bir şekilde
gözetimini küresel düzeyde teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu
sayede, IFIAR üyelerinin en önemli görevi olan denetimin kalitesini arttırarak kamu yararına hizmet etme ve yatırımcının korunmasını iyileştirmeye katkı sağlanmaktadır.

IFIAR üyeliği temel ilkelerin uygulanmasına bağlı olmamasına
rağmen üyeler kendi ülkelerinde uygun olduğu ölçüde bu ilkeleri uygulamaya teşvik edilmektedir.
Denetimin gözetimi ve denetimin düzenlenmesine ilişkin
etkili bir sistemin ön koşulu yüksek kalitede bir denetim için
gerekli desteği sağlamak üzere gelişmiş bir hukuki ve yönetim
çerçevesinin varlığıdır.

IFIAR üyeliğinde aranan şartlar aşağıdaki gibidir.
Yapı
• Denetim otoritelerinin yetki ve sorumlulukları kamuya hizmet
etmeli ve bunlar mevzuatta açık ve objektif bir şekilde belirtilmelidir.
• Denetim otoriteleri faaliyetlerini yürütürken bağımsız olmalıdır.
• Denetim otoriteleri şeffaf ve hesap verebilir olmalıdır.
Faaliyetler
• Denetim otoritelerinin kapsamlı yaptırım güçleri olmalıdır.
• Denetim otoriteleri yeterli sayıda ve yetkinlikte çalışanı olmasını ve bu çalışanların meslekten bağımsız olmasını sağlamalıdır.
• Denetim otoriteleri tarafsız olmalı, çıkar çatışmalarından arınmış olmalı ve uygun gizlilik düzenlemelerine sahip olmalıdır.
• Denetim otoriteleri diğer denetim otoriteleriyle ve ilgili diğer
üçüncü taraflarla işbirliğine yönelik uygun düzenlemeler yapmalıdır.
İncelemelere ilişkin ilkeler
• Denetim otoriteleri asgari olarak, kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimini yapan denetim firmalarını periyodik olarak
incelemelidirler.
• Denetim otoriteleri risk esaslı bir inceleme programı kullanımını sağlamalıdır.
• Denetim otoriteleri yaptıkları incelemelerin hem firma geneline hem de denetim dosyası düzeyine ilişkin prosedürler içermesini sağlamalıdır.
• Denetim otoriteleri incelemelerde elde edilen bulguların denetim firmasına raporlanması ve bu bulgulara ilişkin denetim
firması bünyesinde düzeltmelerin yapılaması için bir mekanizmaya sahip olmalıdır.
IFIAR’ın, kendi ülkelerinde bağımsız denetimi düzenleme
yetkisine sahip kurumlardan oluşan 53 üyesi bulunmaktadır.
Ülkemizde bağımsız denetim alanında düzenleyici ve denetleyici otorite olan Kurumumuz, Uluslararası Bağımsız Denetim
Otoriteleri Forumu (IFIAR)’a 31 Ocak 2014 tarihi itibarıyla üye
olmuştur.

Kurumumuz IFIAR daimi sekreterliğinin ülkemizde kurulmasına ilişkin teklif dosyası hazırlayarak başvuruda bulunmuştur.
Sürecin ilerleyen aşamalarında Kurumumuz, söz konusu daimi
sekreterliğin İstanbul Finans Merkezinde oluşturulmasını ve bu
sayede ülkemizin küresel piyasalarda daha etkin bir görev üstlenmesini hedeflemektedir.

2.3.2 XBRL INTERNATIONAL
(ULUSLARARASI GENIŞLETILEBILIR
İŞLETME RAPORLAMA DILI KURULUŞU)
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
amacı ile geliştirilmiş bir dildir. XBRL, işletme ve finansal verilerin
farklı sistemler arasında alışverişine ilişkin süreçlerde birlikte işlerliğin sağlanması açısından oldukça önemli rol oynamaktadır.
Ayrıca, finansal tablolar gibi yasal otoriteler tarafından istenen
bildirimlerin yanı sıra büyük defter bilgileri veya denetim için
gerekli finansal bilgilerin oluşturulması, taraflar arasında değiştirilmesi ve analiz edilmesi gibi süreçlerde de kullanılmaktadır.
Uluslararası bir konsorsiyum olan ve 500’ün üzerinde şirket, organizasyon ve devlet kurumu üyesi bulunan XBRL Uluslararası
tarafından geliştirilen XBRL, tamamen açık bir standart olup, kullanımı herhangi bir lisans gerektirmemektedir.
Doğru, şeffaf ve karşılaştırılabilir finansal verilerin tekrara gerek
olmaksızın hazırlanabilmesine imkan sağlayan XBRL uygulamalarında geçerli olacak rapor formatları (taksonomi), geleneksel
raporlama sistemlerinin aksine merkezi olarak belirlenmektedir.

GENIŞLETILEBILIR İŞLETME
RAPORLAMA DILI OLARAK
TÜRKÇE’YE ÇEVRILEBILECEK XBRL
(EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING
LANGUAGE) IŞLETME BILGILERININ
OLUŞTURULMASI, FARKLI BILGI
SISTEMLERI ARASINDA DEĞIŞIMI VE
ANALIZI GIBI SÜREÇLERIN OTOMATIK
GERÇEKLEŞTIRILMESINI SAĞLAMAK
AMACI ILE GELIŞTIRILMIŞ BIR DILDIR.
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Bu ise belirlenen formata uygun raporların, farklı amaçlar çerçevesinde defalarca kullanılabilmesi sonucunda ciddi bir emek ve
maliyet tasarrufunu ortaya çıkarmaktadır.
XBRL Türkiye Temsilciliği
XBRL konusunda gelişmelerin ve Ülkemiz uygulamalarına etkilerinin değerlendirilmesini teminen Kurulumuz tarafından oluşturulan çalışma komisyonu, önerilerini çalışma raporu şeklinde Kurumumuz Başkanlığına sunmuştur. Bu kapsamda, uluslararası alanda
gelinen noktayı ülkemize taşıyabilmek adına Kurumumuz bünyesinde XBRL Türkiye Temsilciliği kurulmuştur. Temsilcilik bünyesinde
XBRL’in, ülkemizdeki raporlama süreçlerinde kullanımına yönelik
teknik düzeyde çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmalar Kurumumuz bünyesinde ve koordinasyonunda, ilgili kamu kurumları ile diğer tarafların katılımıyla oluşturulacak çalışma grupları
vasıtasıyla yürütülecektir.
Ayrıca, XBRL formatında gerçekleştirilecek finansal raporlama ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından geliştirilen IFRS taksonomisini baz alarak TMS
taksonomisini hazırlamak ve uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla
Kurumumuz bünyesinde çalışmalar başlatılmıştır.

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 başlatılmıştır. Bu
bağlamda ISACA Kurumumuzun bilgi sistemleri alanındaki en büyük paydaşlarından biridir.

2.3.5 IASB (ULUSLARARASI MUHASEBE
STANDARTLARI KURULU)
Uluslararası Muhasebe Standartlarına ilişkin gelişmelerin ve güncellemelerin takibine yönelik olarak, 29-30 Eylül 2014 tarihlerinde
International Accounting Standards Board (IASB)’un ev sahipliğini
yaptığı World Standard Setters (WSS) toplantısına katılım sağlanmıştır.

2.3.6 DIĞER ÜLKELERIN MUADIL
KURULUŞLARIYLA İLIŞKILER

2.3.3 EFRAG (AVRUPA FINANSAL
RAPORLAMA TAVSIYE GRUBU)
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.
17 Haziran 2014’te Kurumumuzun çalışma grubu üyesi olduğu
EFRAG (Avrupa Finansal Raporlama Tavsiye Grubu)’ın EFRAG Teknik Uzmanlık Grubu (EFRAG TEG) ve EFRAG Standart Belirleyiciler
Danışma Forumu’nun (EFRAG CFSS) düzenlemiş olduğu toplantılara katılım sağlanmıştır. Böylelikle Avrupa Birliği müktesebatında
gerçekleştirilen son değişiklikler sürekli olarak takip edilmektedir.

2.3.4 ISACA (BILIŞIM TEKNOLOJILERI
YÖNETIM VE DENETIM ENSTITÜSÜ)
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
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2.3.6.1 PCAOB (ABD KAMU GÖZETIMI KURUMU)
ABD’de kamu gözetimi alanında yetkili konumda bulunan Public
Company Accounting Oversight Board (PCAOB) ülkemize davet
edilerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu
kapsamda PCAOB heyetince Kurumumuz üst düzey yöneticileri ile
meslek personeline yönelik olarak Kurumlarının denetim metodolojisi ve uygulamaları hakkında bir seminer düzenlenerek, inceleme ekiplerinin oluşumu, inceleme metodolojileri ve gözetim-denetim, incelemelerin sonuçlandırılması ve yaptırım uygulamaları
konusunda sunumlar alınmıştır.
Ayrıca, PCAOB tarafından 17-19 Kasım 2014 tarihlerinde ABD’de
gerçekleştirilen 8. Yıllık Uluslararası Denetçi Düzenleyici Enstitüsü
(Eighth Annual International Auditor Regulatory Institute) programına katılım gerçekleştirilerek uluslararası düzenleyiciler ile işbirliğinin güçlendirilmesi ve sektöre yönelik küresel gelişmelerin takibi
sağlanmıştır.
Kurumumuz tarafından görevlendirilen bir inceleme ekibinin,
PCAOB tarafından yapılan bir gözetim-denetim incelemesine refakaten katılımı sağlanmıştır. Bu refakat çalışması ile Kurumumuza
bağımsız denetim kuruluşları nezdinde yürütülen kalite kontrol
sistemi ve seçilmiş dosya incelemelerine ilişkin olarak metodoloji,
inceleme teknikleri ve söz konusu tekniklerin uygulaması hususlarında deneyim aktarılmıştır.

Sermaye piyasalarının küresel nitelik kazanmış olmasından dolayı farklı ülkelerdeki kamu gözetimi kurumlarının yetki alanlarında eşzamanlı faaliyet gösteren bağımsız denetçilerin ve bağımsız
denetim kuruluşlarının gözetimine ilişkin hususlarla uluslararası ilgili olarak işbirliği yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla
Kurumumuz PCAOB ile gözetim faaliyetlerinde işbirliği yapılmasına yönelik olarak protokol imzalanması çalışmaları yürütmektedir.
Protokol metnine ilişkin Kurumumuz çalışmaları tamamlanmış ve
mutabakat sağlanması amacıyla PCAOB’ye gönderilmiştir.

netim programları ve inceleme metodolojisi ve inceleme rehberleri, denetimin sonuçlandırılması ve yaptırım uygulamaları
konularını içeren gözetim-denetim çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Aynı ziyaret kapsamında Kanada meslek örgütü olan CPA Canada ziyaret edilerek meslek mensuplarına ilişkin düzenlemeler,
meslek mensuplarının yetkileri itibarıyla gruplandırılmaları ve
çalışma şartlarına ilişkin görüş alış verişinde bulunulmuştur.

2.3.6.2 H3C (FRANSA KAMU GÖZETIM KURUMU )
25 Mayıs 2014 tarihinde Fransa Kamu Gözetim Kurumu Haut
Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) ziyaret edilerek
kurumun yapısı, görev ve yetkileri, , gözetim-denetim programları ve inceleme metodolojisi ve inceleme rehberleri ve yaptırım uygulamaları konularını içeren gözetim-denetim çalıştayı
gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret neticesinde H3C Yıllık İnceleme
Rehberi ve Programları temin edilerek bu ülkenin bağımsız denetim politika ve uygulamaları hakkında inceleme ve analizler
yapılmış, bu ülke ile bağımsız denetim alanında ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

2.3.6.3 CPAAOB JAPONYA MUHASEBE VE DENETIM GÖZETIM
KURUMU
9 Eylül 2014 tarihinde Japonya’da Certified Public Accountants
and Auditing Oversight Board (CPAAOB) ile toplantı yapılarak
kurum görev ve yetkileri, gözetim-denetim programları ve inceleme metodolojisi ve rehberleri konularında görüş alış verişinde bulunulmuştur. Ayrıca, 10-12 Eylül 2014 tarihlerinde Tokyo
Keizai University tarafından düzenlenmiş olan “3rd International
Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014” başlıklı sempozyuma konuşmacı olarak kurumumuz adına katılım sağlanmıştır. Sözkonusu konferansta Türkiye’de finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamu gözetimi uygulamalarına ilişkin olarak
Kurumumuz adına sunumlar yapılmıştır.

2.3.6.4 CPAB (KANADA KAMU GÖZETIMI KURUMU)
Kurumumuz 14-17 Temmuz 2014 tarihlerinde Kanada Canadian
Public Accountibility Board’u (CPAB) ziyaret ederek kurumun yapısı, görev ve yetkileri, uzman personel istihdamı, gözetim-de-

2.3.6.5 FRC (İNGILTERE FINANSAL RAPORLAMA KURULU)
İngiltere’ de finansal raporlama, kurumsal yönetim ve bağımsız
denetim alanında bağımsız idari otorite konumunda bulunan
Finansal Raporlama Komitesi ( Financial Reporting Council- FRC)
ile 11 Mart 2014 tarihinde Brüksel ofisinde yapılan toplantıda
kurum yapıları, uzman personel istihdamı, finansal raporlama ve
bağımsız denetim uygulamaları, gözetim-denetim programları
ve inceleme metodolojisi ve inceleme rehberleri konularında
görüş alış-verişinde bulunulmuştur. Ayrıca, FRC tarafından yayımlanan bağımsız denetçilikte şeffaflığın raporlanması konusuna ilişkin hususları içeren “Transparency Reporting By Auditors
Of Public İnterest Entities” Kurumumuz tarafından incelenmiştir.

3. 2015 YILINA İLIŞKIN HEDEFLER
Türkiye’deki bağımsız denetim sektörüne ilişkin yapılan analizlerde kullanılan sözleşme bilgi giriş portalına son dönem verilerinin
de eklenmesiyle analiz çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi
sağlanacaktır. Ayrıca söz konusu veriler göz önünde bulundurularak denetim kuruluşlarının ve denetçilerin denetim kapasitelerinin belirlenmesi ve asgari denetim ücretlerinin belirlenmesi konusunda ilgili birimlere destek sağlanacaktır.
Gözetim ve Denetim Daire Başkanlıklarının yürüttüğü denetim
faaliyetleri sonucunda elde edilen bulgular ile risk analizi çalışmalarının yapılması ve ilgili dairelere riskli alanların ve denetim kalitesi göstergelerinin belirlenmesi konusunda katkı sağlanacaktır.
İnceleme metodolojisinin geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla ve dış paydaşlarla işbirliği yapılarak 2015 yılı içinde Uluslararası Denetim Kongresinin
koordinasyonu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesinin
desteğiyle yürütülecektir.
Diğer taraftan IFIAR’ın 2016 yılında İstanbul’da yapılacak genel
kurul toplantısına ilişkin hazırlık çalışmaları ile IFIAR genel sekreterliğinin İstanbul’da kurulmasına yönelik adaylık sürecine ilişkin
çalışmalara katkı sağlanacaktır.
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STRATEJI GELIŞTIRME
DAIRE BAŞKANLIĞI
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.
Bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumun strateji, politika, amaç ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik Kurum
Stratejik Planını hazırlamak, uygulamayı izlemek, değerlendirmek, üst yönetime iyileştirici önerilerde bulunmak, hesap verme
sorumluluğu kapsamında; Kurum bütçesini hazırlamak, Kurum
bütçesinin, mali tablolarının, kesin hesabının ve genel uygunluk
bildiriminin hazırlanması çalışmalarını yapmak, hizmet birimlerinin faaliyet raporlarını da esas alarak kurumun faaliyet raporunu
hazırlamak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

2. 2014 YILINDA
GERÇEKLEŞTIRILEN FAALIYETLER,
YÜRÜTÜLEN PROJELER
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca 2014 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ile yürütülen projeler şunlardır.
-Kurumumuzun ilk plan olma niteliği taşıyan 2015-2019
Dönemi Stratejik Planının hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.
Kamu yönetimi alanındaki yeni gelişme ve eğilimler, kamu idarelerinin geleceklerini kurumsal bir stratejik plana dayalı olarak tasarlamalarını gerektirmiştir. Bu anlayış doğrultusunda 2015-2019
dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarına hazırlık niteliğinde ön
araştırmalar yapılmış, fikir geliştirme toplantıları gerçekleştirilmiş,
iç ve dış paydaş analiz ve toplantıları yapılarak elde edilen bulgular ve bilgiler çerçevesinde kurumun stratejik planına temel
oluşturan çeşitli konulara ilişkin ortaya çıkan fikirler derlenmiş ve
yazılı hale getirilmiştir. Bu kapsamda başlıca misyon, vizyon, çalışma ilkeleri ve politika geliştirme konuları tartışılmıştır. Kurumun
tanımlanan misyonlarıyla ilgili olan hedefler, proje ve faaliyetler
belirlenmiştir. Bu aşamada, Kurumumuzun her kademesinden her
kesimin yorum ve görüşleri alınmış, bu görüşler kapsayıcı bir bakış
açısıyla analiz edilmiştir. Alt çalışma gruplarının bu hazırlıkları ile
koordineli olarak Kurumumuzun 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı
tamamlanma aşamasına gelmiştir.
-2014 yılında Maliye Bakanlığı kanalıyla Kurumumuza 112
adet yazılı ve sözlü soru önergesi gönderilmiştir.
Kurumumuza gelen 11 sözlü 101 adet de yazılı olmak üzere toplam 112 adet soru önergesine süresinde cevap verilmiştir.
-Hizmet Envanteri hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır.
Bu çalışmalar kapsamında 2014 yılında Başkan Yardımcılığı, Daire
Başkanlığı ve Müşavirlikler olarak tanımlamalar yapılmış, bir kısım
hizmetler belirlenerek veri giriş görevlilerince girişleri yapılmıştır.
-Kurumumuzca hazırlanan Standart Dosya Planı güncellenmiştir.
Kurumumuzca 2014 yılından önce hazırlanan Standart Dosya
Planı Kurumumuzun Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemine
göre güncellenmiştir.
-Kurumumuzun 2014 yılı Gelir-Gider Bütçesi ile Yatırım Programı, Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanmıştır.
Kurumumuzun 2014 Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Yatırım Programı ile
Ayrıntılı Finansman Programı harcama birimlerinin talebi üzerine
hazırlanarak onaylanmış ve yürürlüğe konulmuştur.
-Kurumumuzun 2013 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
Kurumumuzun 2013 Yılı Faaliyet Raporu hizmet birimleri ile Mü-
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şavirliklerce bildirilen faaliyetler doğrultusunda hazırlanarak baskısı
yapılmış ve Kurumumuzun internet sitesine konulmuştur.
-Kurumumuzun 2013 yılı Kesin Hesabı hazırlanmıştır.
Kurumumuzun 2013 yılı Kesin Hesabı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile mutabakat sağlanarak Maliye Bakanlığına, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Sayıştay Başkanlığına
gönderilmiştir.
-Harcama birimlerinin ödenek gönderme, ödenek aktarma,
tenkis taleplerine ilişkin işlemler gerçekleştirilmiştir.
Harcama birimlerince e-bütçe sisteminden iletilen ödenek gönderme, ödenek aktarma ve revize işlemi ile tenkis işlemleri gerçekleştirilmiştir.
-Kurumumuzun 2014 Yılı Kamu Yatırımları İnceleme ve Değerlendirme Raporu Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.
Yatırım Harcamaları Dönem Gerçekleşme Durum Raporu 3’er aylık
dönemler itibariyle Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.
2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart
ayı sonunda Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

KAMU YÖNETIMI ALANINDAKI YENI
GELIŞME VE EĞILIMLER, KAMU
IDARELERININ GELECEKLERINI
KURUMSAL BIR STRATEJIK PLANA
DAYALI OLARAK TASARLAMALARINI
GEREKTIRMIŞTIR. BU ANLAYIŞ
DOĞRULTUSUNDA 2015-2019
DÖNEMINE ILIŞKIN STRATEJIK PLAN
ÇALIŞMALARINA HAZIRLIK NITELIĞINDE
ÖN ARAŞTIRMALAR YAPILMIŞ,
FIKIR GELIŞTIRME TOPLANTILARI
GERÇEKLEŞTIRILMIŞTIR.

3. 2015 YILINA İLIŞKIN HEDEFLER
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 2015 yılına ilişkin hedefleri
aşağıdaki gibidir.
• İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Muhasebe Müdürlüğünün, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bağlanması.
• Hizmet sunumu ve hizmet envanterinin oluşturulması.
• İş ve görev tanımlarının belirlenmesi.
• İş Akış Süreçlerinin her bir birim ve personel için tanımlanarak işlem yönergelerinin belirlenmesi.
• Kurumumuz 2015-2019 Dönemi Stratejik Planın tamamlanarak
genelinin sürekli ve aylık olarak değerlendirilmesi, üçer aylık dönemlerde üst yönetim tarafından gözden geçirme toplantılarının
ve yılda bir defa paydaş toplantısı yapılması.
• Kurumumuzun 2014 yılı Kesin Hesabının hazırlanması.
• Kurumumuzun 2014 yılı Faaliyet Raporunun hazırlanması.
• Harcama birimlerinin ödenek gönderme, ödenek aktarma ve tenkis belgelerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi.
• Kurumumuzun 2015 yılı Gelir-Gider Bütçesi ile Yatırım Programı,
Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanması.
• Kurumumuzun 2015 Yılı Yatırım Harcamaları Dönem Gerçekleşme
Raporlarının hazırlanması.
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Başkanlık Makamına
ait yazışma işlemleri,
Başkan talimatlarının
lgililere duyurulması
ve uygulanmasını
zleme, Kurul
toplantı gündeminin
oluşturulması, tutanak
ve kararlarının
hazırlanması,
mzalatılması,
muhafazası ve ilgili diğer
şlemlerin takibi
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK
HIZMETLERI DAIRE BAŞKANLIĞI

1. GENEL DEĞERLENDIRME

Kurumun insan kaynakları birimi, birimin genel işleyişiyle ilgili personel istihdamı, kadro,
ücret ödemeleri, izinler, emeklilik, disiplin ve uygulama, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme
onayları, yolluk ve harcırah işlemlerinin yürütülmesinin yanı sıra sınav, oryantasyon ve mesleki eğitim hizmetleri ile personelin mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri diğer
yurt içi ve yurt dışı çalışma, araştırma, staj ve eğitim imkânlarına ilişkin önerilerin geliştirilmesi faaliyetlerini gerçekleştirir.
Destek hizmetleri birimi, Kurumun ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, kiralama, bakım ve onarım, temizlik, taşıma, ısınma, aydınlatma, haberleşme, ulaşım, güvenlik ve
benzeri hizmetlerini yürütmek, gider tahminlerini hizmet birimlerinin görüş ve önerilerini
de dikkate alarak hazırlamak ve gider bütçesini ilgili hizmet birimine bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde Kurum personeline yönelik sosyal hizmetler, sivil
savunma ve seferberlik hizmetleri, Kurumun evrak kayıt ve arşiv iş ve işlemleri, Kurum tarafından çıkarılan süreli ve süresiz yayınların basım, dağıtım ve satış hizmetleri, Kurumun
taşınır ve taşınmaz varlık işlemleri ile Kurumun iç ve dış protokol işlerini düzenlemek ve
yürütmekle yükümlüdür.
Başkanlık Makamına ait yazışma işlemleri, Başkan talimatlarının ilgililere duyurulması ve
uygulanmasını izleme, Kurul toplantı gündeminin oluşturulması, tutanak ve kararlarının
hazırlanması, imzalatılması, muhafazası ve ilgili diğer işlemlerin takibi, Kurumun görev
alanına giren konularda Avrupa Birliği’ndeki gelişmelerin izlenmesi ve mevzuatın uyumlaştırılması yönünde koordinasyonun sağlanması, Türkiye’de düzenlenecek uluslararası
toplantıların organizasyonu ve yurt dışında düzenlenecek toplantılara katılım işlemlerinin
yürütülmesi gibi iş ve işlemler de bu Daire Başkanlığı bünyesinde Özel Büro birimi tarafından yerine getirilmektedir.

2. 2014 YILINDA GERÇEKLEŞTIRILEN
FAALIYETLER YÜRÜTÜLEN PROJELER

Kurumumuz bünyesinde yürütülen faaliyetlerin etkin ve sağlıklı devam ettirilmesi amacıyla personel, eğitim altyapı vb hizmetlere ilişkin olarak 2014 yılında İnsan Kaynakları ve
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca aşağıdaki faaliyetlerde bulunulmuştur.

2.1 İNSAN KAYNAKLARI
2.1.1 SINAV İŞLEMLERI

Kurum meslek personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41’inci madde hükmü
uyarınca açılan giriş sınavı sonucuna göre açıktan atama yapılmak suretiyle istihdam edilmektedir. Yapılan sınav sonuçlarına göre başarılı olan 16 adet uzman yardımcısı 2014 yılı
içerisinde açıktan atama usulü ile göreve başlamıştır.

2.1.2 EĞITIM İŞLEMLERI

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

kadrolu veya geçici görevle çalışan toplam 137 personel sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.

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

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

Kurumumuzda, personelin bilgi, beceri, davranış ve mevzuat konularında yetiştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan alanlarda
planlanan hizmet içi eğitim programlarının yanı sıra görev ve
sorumluluklarına yönelik teşebbüs güçlerinin artırılması amacını
taşıyan kişisel gelişim eğitimleri de düzenlenmektedir.
Bu eğitimler, konularında uzman Kurumumuz üst yöneticileri,
Kurum dışından ve özellikle üniversitelerden olmak üzere alanında uzman eğitimciler tarafından verilebilmektedir.

2.1.3 HIZMET İÇI EĞITIM
Personelin mevzuata ilişkin bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirilmesi, iş veriminin ve kalitesinin artırılması, yenilikçi, eleştirel ve
çözüm odaklı çalışan insan kaynağı oluşturulması amaçlı olarak
2014 yılı içerisinde düzenlenen hizmet içi eğitimlere üst yönetim
de dahil toplam 137 personel katılmıştır.
Kurumumuz uzman yardımcılığı kadrosuna atanan personel,
ayrı promosyonlar olarak ve dönemler halinde eğitim programlarına alınmış, bu eğitimlere toplam 35 meslek personeli katılım
sağlamıştır.
Söz konusu eğitim programları ana başlıklar olarak;
• Bilgisayar
• Protokol Kuralları
• Etik Eğitimi
• Genel Muhasebe
• Maliyet/Yönetim Muhasebesi
• Finansal Tablolar Analizi
• Finansal Yönetim
• Finans Matematiği
• Türkiye Muhasebe, Finansal Raporlama Standartları
• Türkiye Denetim Standartları
• Ticaret Kanunu
Konularında gerçekleştirilmiştir.
2014 yılında üst yönetimin de katılımlarıyla tüm personele yönelik sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlkyardım konularında eğitim programı düzenlenmiştir. Gerçekleşen eğitimler sonucunda

KURUMUMUZ EĞITIM
PROGRAMLARININ ILK AŞAMASI,
IŞE YENI BAŞLAYAN PERSONELIN
IŞ HAYATINA UYUMUNUN
KOLAYLAŞTIRILMASI, KURUM
KÜLTÜRÜNÜN VE AMAÇLARININ
TANITILMASI, GÜVEN VE AIDIYET
DUYGUSU YARATILMASI, IŞ ORTAMINA
ALIŞMASI VE ÇEVRESINE UYUM
SAĞLAMASI AMACIYLA UYGULANAN
ORYANTASYON PROGRAMLARIDIR.
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2.1.4 YURT DIŞI GÖREVLENDIRMELER
2014 yılında geçici görevlendirmeler nedeniyle gidilen ülkeler ve
bu ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır.
ABD
-Kurumumuzun yeni üyesi olduğu Uluslararası Denetim Otoriteleri Forumunun (IFIAR) Genel Kuruluna ve bu çerçevede yapılan
çalıştaylara katılım sağlanmıştır.
-Çalışma ve deneyimlerinden istifade etmek, işbirliği sağlamaya
yönelik adımlar atmak üzere, yatırımcıların bağımsız ve güvenilir
denetim ihtiyaçlarını karşılayan denetim kalitesine ilişkin göstergeler konusunda CAQ; PCAOB ile denetimin kalitesine ilişkin
göstergeler konusunda toplantı yapmak, işbirliğini artırmaya yönelik görüşmelerde bulunmak, IFAC ve IAASB ile standart oluşturma sürecinde bulunabileceğimiz katkılar ve oluşturulabilecek
işbirliği alanlarında görüşmelerde bulunmak amacıyla yapılacak
toplantılara katılım sağlanmıştır.
-Kurumumuzun Amerika'daki muadili olan PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) tarafından New York'ta düzenlenen "Küçük İşletmelerde Denetim" başlıklı panele katılım
sağlanmış ve PCAOB temsilcileri ile bağımsız denetim faaliyetlerinin gözetimi konularında görüşmelerde bulunulmuştur.
-Bilgi Sistemleri Denetimi ve Teknolojileri konulu SF San Francisco CoWorking Week etkinliğine katılım sağlanmıştır.
-PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) tarafından Kamu Gözetimi ve bu alandaki gelişmeler hakkında gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Denetim Düzenlenme Enstitüsü'nün 8.Yıllık Geleneksel Konferansı"na katılım sağlanmıştır.

BELÇİKA
-Avrupa Muhasebeciler Fedarasyonu (FEE) ve İngiltere ve Galler
Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü (ICAEW) tarafından düzenlenen "Denetim Muafiyeti: Muhasebeciler Küçük İşletmelere Nasıl
Destekte Bulunabilirler." konulu etkinliğe katılım sağlanmıştır.
-Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun
çalışma grubu üyesi olduğu EFRAG (Avrupa Finansal Raporlama
Danışma Grubu) Technical Expert Group (EFRAG TEG)-EFRAG
Consultative Forum of Standard Setters (EFRAG CFSS) toplantısına katılım sağlanmıştır.
HOLLANDA
-IFIAR Başkan yardımcısı ve Hollanda Gözetim Otoritesi Başkanı
Janine Van Diggelen ve ilgili dairelerle kurum yapıları, uzman
personel istihdamı, finansal raporlama ve bağımsız denetim uygulamaları, gözetim-denetim programları ve inceleme metodolojisi ve inceleme rehberleri konuları ile IFIAR çalışmalarına daha
etkin katılım görüş alış-verişinde bulunulmuştur.
FRANSA
-Fransa Kamu Gözetimi Kurumu H3C (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes) ile yapılan kurumun yapısı, görev ve yetkileri,
gözetim-denetim programları, inceleme metodolojisi, inceleme
rehberleri ve yaptırım uygulamaları konularını içeren gözetim-denetim çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
-Fransa'nın Paris şehrinde Dünya Bankası Finansal Raporlama Yenilik Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Kamu Gözetimine ilişkin
Teknik Çalışma" toplantısına katılım sağlanmıştır.

İNGİLTERE
-Londra Teknoloji Haftası kapsamındaki bilgi sistemleri denetimi
hususunda; Software, Voip, Security, Data Storage, Data Search,
Web Content Managment, Web Design/Usability, Web Development, Web Translation/Localization, Web Analytics & Reporting
konularında çeşitli çalıştay ve seminerlere katılım sağlanmıştır.
-Londra'da düzenlenen IASB Meeting With World Standard-Setters toplantısına katılım sağlanmıştır.
-İngiltere Financial Reporting Counsil Başkanı Stefan Hadrill ile
kurum yapıları, uzman personel istihdamı, finansal raporlama ve
bağımsız denetim uygulamaları, gözetim-denetim programları
ve inceleme metodolojisi ve inceleme rehberleri konularında
görüş alış-verişinde bulunulmuştur.
ALMANYA
-Almanya Kamu Gözetimi Kurumu (AOC) yetkilileri ile Almanya
Frankfurt'ta gerçekleştirilecek olan "Riskin Erken Saptanması Sisteminin İşleyişi ve Denetimi" konulu toplantıya katılım sağlanmıştır.

KURUMUMUZUN AMERIKA'DAKI
MUADILI OLAN PCAOB (PUBLIC
COMPANY ACCOUNTING OVERSIGHT
BOARD) TARAFINDAN NEW YORK'TA
DÜZENLENEN "KÜÇÜK İŞLETMELERDE
DENETIM" BAŞLIKLI PANELE KATILIM
SAĞLANMIŞ VE PCAOB TEMSILCILERI ILE
BAĞIMSIZ DENETIM FAALIYETLERININ
GÖZETIMI KONULARINDA
GÖRÜŞMELERDE BULUNULMUŞTUR.
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KANADA
-Kanada Kamu Gözetimi Kurulu (Canadian Public Accountability Board) yetkilileriyle, Kurum yapıları, denetim programları ve
denetim rehberleri konularında ikili görüş alışverişinde bulunulmuş ve sunumlar yapılmıştır.
JAPONYA
-09 Eylül 2014 tarihinde Tokyo'da Certified Public Accountants
and Auditing Oversight Board (CPAAOB) ile yapılan toplantıya ve
10-12 Eylül 2014 tarihlerinde Tokyo Keizai University tarafından
düzenlenen "3rd International Symposium on Accounting and
Finance ISAF 2014" başlıklı sempozyuma katılım sağlanmıştır.
İSPANYA
-İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Euro CACS/ISRM
2014 konferansına katılım sağlanmıştır.
İTALYA

2.1.5 YURT IÇI GÖREVLENDIRMELER
2014 yılı içerisinde Kurumumuz görev alanında bulunan konularda ya da eğitim amacıyla yurt içerisinde personel görevlendirmeleri yapılmıştır. Bu yıl içerisinde Kurum Yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen belli başlı yurt içi faaliyetlere aşağıda
yer verilmiştir.
•İstanbul YMM Odası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile düzenlenen “Türkiye’de Bağımsız Denetim” konulu toplantı.

-Roma da düzenlenen 2014 Dünya Muhasebeciler Kongresi'nde, finansal raporlama ve entegre düşünme; İşletme bilgilerinin
güvencesi; Etik, yasalara uygunluk ve kurumsal sorumluluk; Eğitim ve kapasite geliştirme ve İşletme danışmanlığı hizmetleri
başlıkları altında yapılan oturumlara katılım sağlanmıştır.

• İzmir YMM Odasının düzenlediği “Türk Denetim Standartları”
konulu toplantı.

SLOVENYA

• İstanbul’da gerçekleştirilen “COBIT 5, Siber Güvenlik, Kişisel Bilgiler, Kara Para Aklama, BT Denetiminde Kariyer ve Sosyal Beceriler, İtibar Riski ve Operasyonel Risk” konularını kapsayan Bilgi
Teknolojileri Yönetim ve Denetim Konferansı.

-Finans alanında mükemmeliyet merkezi "Center of Excellence
in Finance" (CEF) tarafından düzenlenen Hileyi Önleme, Tanıma
ve Araştırma konulu çalıştaya (Fraud Prevention, Detection, Investigation) katılım sağlanmıştır.
AVUSTURYA
-Dünya Bankası bünyesindeki Finansal Raporlama Reform Merkezinin 5’inci Avrupa ve Orta Asya Bakanlıklar Konferansına ve
REPAIRS Üst Düzey Bürokratlar çalıştayına katılım sağlanmıştır.
-Dünya Bankası Finansal Raporlama Merkezi (CFRR) tarafından
5’incisi düzenlenen REPARIS Denetim Eğitmenlerinin Eğitimi
(REPARIS Audit Training of Trainers Workshop) çalıştayına katılım
sağlanmıştır.
ENDONEZYA
-Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulunun Endonezyanın
evsahipliğindeki [The Indonesian Financial Acoounting Standart Board (FASB)] 8. Gelişen Ekonomiler Grup Toplantısına katılım sağlanmıştır.
Bu yurt dışı görevlendirmelere Kurum Başkanı, Kurul Üyeleri,
Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları ve meslek personeli olmak
üzere toplam 56 personel iştirak etmiştir.
Ayrıca Memurların bilgilerini arttırmak amacıyla yurt dışına gönderilmesine ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78
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ve 79 uncu madde hükümleri ve “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurumumuza tahsis edilen
kontenjanlar kullanılarak, iki uzman personel ABD University of
San Francisco/School of Management ve University of Pittsburgh/ KATZ Graduate School of Business üniversitelerinde yüksek
lisans eğitimlerini tamamlamak üzere iki yıl süreyle görevlendirilmişlerdir.

• Alanya Ticaret Odası tarafından düzenlenen “Bağımsız Denetim” konulu seminer.

• İstanbul YMM Odasınca “Türkiye Muhasebe Standartları” konusunda düzenlenen toplantı.
• MÖDAV İstanbul Şubesi ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile
düzenlenen, Güney Bağımsız Denetim Kuruluşu uzmanlarının
katılımıyla onuncusu gerçekleştirilen “Bağımsız Denetim Standartlarına Toplu Bakış, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Kapsamlı Bir Bağımsız Denetim Uygulaması” konulu çalıştay.
• Konya SMMM Odası tarafından düzenlenen “Türkiye Denetim
Standartları” konulu seminer.
• Şanlıurfa’da, Şanlıurfa SMMM’ler ve Bağımsız Denetçiler Derneği’nce; 8 Mayıs 2014 tarihinde Gaziantep’de Gaziantep Üniversitesi’nce düzenlenen “Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik
Mesleği İlişkisinde Gelinen Son Durum, Bağımsız Denetimin Geleceği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu paneller.
• Uşak ve Kütahya illerinde gerçekleştirilen “Bağımsız Denetim”
konulu konferans ve bilgilendirme toplantıları.
• İstanbul’da düzenlenen “Türkiye Beşinci Muhasebe Uzmanlığı
Kongresi”
• İstanbul’da gerçekleştirilen “XVIII. Türkiye İç Denetim Kongresi”
• Muğla Bağımsız Denetçiler Derneği, Muğla Sıtkı Koçman Üni-

ortaklaşa düzenlediği “Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu”
konulu “3. Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu”
• Kurumumuzun Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Derneği ve
Bursa Kent Konseyi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği “Bağımsız Denetimde Gelişmeler ve Beklentiler” konulu konferans.
• İstanbul Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde, “İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği”/Meslekte Birlik (İSMMMD)
ve “İstanbul Bağımsız Denetçiler Derneği”nin (İBDD) işbirliğiyle
düzenlenen “Bağımsız Denetimde Gelişmeler Beklentiler” konulu seminer.
• İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen
“Bağımsız Denetimdeki Son Gelişmeler” konulu toplantı.

2.2 DESTEK HIZMETLERI

versitesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile düzenlenen “Bağımsız Denetimde Gelişmeler ve Beklentiler” konulu
konferans.
• İstanbul’da, 2014 yılı İnceleme Planı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların koordinasyonu amacıyla İstanbul’da bulunan
inceleme ekipleri ile yapılan toplantılar.
• Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’ nın talebi üzerine, Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasında düzenlenen “Oda Danışma Toplantısı”
• İstanbul’da düzenlenen “Muhasebe Araştırmalarında Disiplinler Arası Yaklaşımlar” konulu 11. MÖDAV Uluslararası Muhasebe
Konferansı.
• İstanbul’da düzenlenen ve ticaret sicili işlemlerinin elektronik
ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nin (MERSİS) tanıtım toplantısı.
• Antalya’da düzenlenen “İş Kayıtlarında ve İstatistik Üretim Sürecinde İdari Kayıtların Önemi” konulu toplantı.
• Sivas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından
düzenlenen “Bağımsız Denetimde Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirlerin Yeri ve Önemi” konulu konferans.
• Mersin Bağımsız Denetçiler Derneğince Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Bağımsız Denetimdeki Gelişmeler ve Beklentiler” konulu konferans.
• Antalya’da, Ankara YMM Odası öncülüğünde 8 YMM Odasının

2014 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 gider tahminlerinin hizmet birimlerinin görüş
ve önerileri de dikkate alınarak hazırlanması, sivil savunma ve
seferberlik hizmetleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve
işlemlerin yürütülmesi, Kurumun evrak kayıt ve arşiv işlemlerinin
yürütülmesi, Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemlerin
ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi ile bağımsız denetçilere
verilen ve verilecek olan mühürlerin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden temin edilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

3. 2015 YILINA İLIŞKIN HEDEFLER
Kurumun insan kaynakları biriminin faaliyetlerini, birimin genel
işleyişinin sağlanması ve insan kaynakları yönetimine yönelik
projelerin geliştirilmesi şeklinde özetlemek mümkündür.
Kurumumuzda, mesleğe ilk defa atanan devlet memurlarının
alması gereken adaylık ve temel eğitim programlarının yanı sıra,
meslek personelinin gereken mesleki bilgi ve yetkinliğe kavuşturulması amacıyla oryantasyon dönemi çalışmaları ve refakat
çalışmaları uygulanmakta, kurumsal hedefler ve iş değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenen mesleki eğitim programları
düzenlenmektedir.
Meslek personeli dışındaki diğer personelin ise görevli oldukları alanlarda gelişimlerine katkıda bulunacağına inanılan,
Kurumsal yenileşim kapsamında yeni uygulamaların tanıtım ve
kullanımı konularına yönelik eğitim seminerleri düzenlenmekte,
başka kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine katılımları desteklenmektedir. Ayrıca, Kurumda görevli
tüm personelin moral ve motivasyonunun artırılması ve kişisel
gelişimlerine katkıda bulunarak verimliliğin artırılması maksadıyla çeşitli konularda eğitimler gerçekleştirilmektedir.
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2015 yılı içerisinde
açılması planlanan
sınavlarla yirmibeş
meslek personeli daha
stihdam edilmesi
ve gerek yeni alınan,
gerekse görevlerine
devam etmekte olan
personel için öncelikli
olarak söz konusu
eğitim programlarının
her zaman devamlılığı
hedeflenmektedir

2015 yılı içerisinde açılması planlanan sınavlarla yirmibeş meslek personeli daha
istihdam edilmesi ve gerek yeni alınan, gerekse görevlerine devam etmekte olan
personel için öncelikli olarak söz konusu eğitim programlarının her zaman devamlılığı hedeflenmektedir. Ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde iki meslek personelinin
daha iki yıl süreyle yurt dışında lisansüstü eğitim yapmak ve bilgilerini artırmak
üzere görevlendirilmeleri düşünülmektedir.
Bu yıl içerisinde, refakat çalışmaları sonucunda başarılı olan ve fiilen en az 18
ay hizmetlerini tamamlayan Kurumumuz uzman yardımcılarının, alanlarına göre
tek başına denetim veya bilgi sistemleri denetimi incelemesi yetkisine sahip olmalarını sağlayacak “Yetki Sınavı”nın yapılması da planlanan faaliyetler içerisinde
bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 2015 yılında Devlet Personel Başkanlığı’nca 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında
yapılacak yerleştirme işlemi sonucu Kurumumuza bir personel istihdam edilmesi
gündem çalışmaları arasında yer almaktadır.
Yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturulması vizyonuna sahip Kurumumuz faaliyetlerinin yürütülmesinde en
önemli unsur olan işgücünde etkinliğin ve gelişim sürekliliğinin sağlanabilmesi için, sağlıklı bir insan kaynağı yönetim yapısı kurulması ve uygulanması büyük
önem taşımaktadır.
Uzman personelin katkılarıyla eğitim koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Bu amaçla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, genel işleyişe ilişkin görevlerin yürütülmesi dışında insan kaynakları yönetimine yönelik projelerin geliştirilmesi alanında
da çalışmalarını sürdürmektedir. Orta vadeli insan kaynağı plan ve programları içerisinde değerlendirilebilecek olan bu projeleri ise insan kaynakları yönetiminde uygulanacak politikaların oluşturulması, performans, yetenek ve davranış yönetimine
yönelik çalışmalar ile alternatif mesleki ve kişisel gelişim programı uygulamaları
yönünde çalışmalar şeklinde sınıflandırmak mümkün bulunmaktadır. İyi motive
edilen ve iş ortamında beklentilerini karşılayabilen çalısanlar daha verimlidir. Bu
nedenle, personelin eğilim ve yeteneklerinin belirlenmesi ve doğru şekilde kanalize edilerek değerlendirilmesi suretiyle kurumsal alanda etkinlik ve verimliliğin artırılması, fonksiyonel bir işbölümü sağlanmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi
önem taşımaktadır.

2015 ve izleyen yıllarda, geleneksel, salt çalışanların kayıt altına alınması işlevi gören bir insan kaynakları birimi görevinin yürütülmesi yerine, çağımızın her alanda
gelişen koşullarına uyum sağlanabilmesi amacıyla insan kaynakları yönetimi alanında yeni yaklaşımların uygulamaya konulması ve Kurumumuzun ilerlemesine,
vizyonuna ulaşmasına katkıda bulunmak üzere insan kaynağının en iyi şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
İdari ve Mali İşler Müdürlüğünce; 2015 yılı içerisinde hali hazırda ihale süreci
sonuçlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin gerekli takip ve ödeme işlemleri devam etmekte olup yıl içerisinde 2016 yılı için çağrı merkezi personeli hizmeti alımı,
elektrik temini ve servis hizmeti alımına yönelik yapılması planlanan ihalelere ilişkin hazırlıklar devam etmektedir. Bu ihalelerin 2015 yılı sonu itibariyle neticelendirilmesi ile yine kurumumuzun oluşacak ihtiyaçlarına yönelik birimlerden gelecek
taleplere göre alımlara devam edilmesi planlanmaktadır.
Ayrıca, 2015 yılı içinde Uluslararası Denetim Kongresi yapılması için Araştırma
ve Analiz Dairesi Başkanlığının görüş ve önerileri
doğrultusunda gerekli çalışmalar
.
yapılacaktır.
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HUKUK MÜŞAVIRLIĞI
1. GENEL DEĞERLENDIRME
Hukuk Müşavirliğimiz, Kurumumuz Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesinde sayılan görevlerini; kurumsal bir anlayışla ve Kurum menfaatlerini ön planda tutarak,
üretken çalışmayı sağlayacak hiyerarşik iletişimi açık gelişmeleri
takip ederek personelin bilgi ve becerilerini geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi ilkeleriyle yürütmektedir.

2. 2014 YILINDA
GERÇEKLEŞTIRILEN FAALIYETLER
VE YÜRÜTÜLEN PROJELER
2014 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. Söz konusu dava dosyalarına ilişkin bilgiler aşağıda
sunulmuştur.

Tablo 11 Danıştay Nezdindeki İdari Yargı Dosyaları
Toplam Dosya

25 adet

Devam Eden Dosya (2013)

20 adet

Açılan Dosya (2014)

5 adet

Sonuçlanan Dosya (2014)

1 adet

Kurumun Danıştay nezdindeki toplam dosya sayısı 25’tir. Bunlardan 1 adedi Kurumumuz tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) karşı, 1 adedi ise Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
ile birlikte müdahil sıfatıyla TÜRMOB’a karşı açılmış, 23 adet dava
ise (8 adedi TÜRMOB, diğerleri muhtelif kişilerce) Kuruma karşı
açılmıştır(Tablo 12).
Söz konusu davaların 20 adedi 2013 yılında, 5 adet dava ise
2014 yılında açılmıştır. Ayrıca 2013 yılı itibariyle açılmış olan davaların 5 adedi Kurum lehine sonuçlanarak kesinleşmiştir. 20
adet dava ise derdest olarak görülmeye devam edilmektedir
(Tablo 12).

Tablo 12 İdare Mahkemeleri Nezdindeki İdari Yargı Dosyaları
Toplam Dosya
Devam Eden Dosya (2013)

136 adet
29 adet

Açılan Dosya (2014)

6 adet

Sonuçlanan Dosya (2014)

1 adet

2015 YILI IÇERISINDE AÇILMASI
PLANLANAN SINAVLARLA YIRMIBEŞ
MESLEK PERSONELI DAHA ISTIHDAM
EDILMESI VE GEREK YENI ALINAN,
GEREKSE GÖREVLERINE DEVAM
ETMEKTE OLAN PERSONEL IÇIN
ÖNCELIKLI OLARAK SÖZ KONUSU
EĞITIM PROGRAMLARININ
HER ZAMAN DEVAMLILIĞI
HEDEFLENMEKTEDIR. AYRICA, ILGILI
MEVZUAT ÇERÇEVESINDE IKI MESLEK
PERSONELININ DAHA IKI YIL SÜREYLE
YURT DIŞINDA LISANSÜSTÜ EĞITIM
YAPMAK VE BILGILERINI ARTIRMAK
ÜZERE GÖREVLENDIRILMELERI
DÜŞÜNÜLMEKTEDIR.
TTK’nın Mülga Geçici 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasına dayanan bağımsız denetçi yetkilendirme taleplerine ilişkin Kurum
aleyhine İdare Mahkemelerinde toplam 117 adet dava açılmıştır.
Bu davaların tamamı Mahkemeler tarafından reddedilerek Kurum lehine sonuçlanmıştır. 12 adet dava dosyası ise temyiz aşamasında olup Danıştay nezdinde görülmeye devam etmektedir.
Yukarıda belirtilen mevzuata ilişkin Danıştay nezdinde görülen
iptal davalarının ve Türk Ticaret Kanununun Mülga Geçici 6’ncı
maddesinin 4’üncü fıkrasına dayanan bağımsız denetçi yetkilendirme taleplerine ilişkin idari davaların haricinde Kurum aleyhine
açılan 14 adet idari dava bulunmaktadır.
Son olarak, 2014 yılı itibariyle gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle yetkilendirme talepleri reddedilen 6 kişi, söz konusu idari
işlemlerin iptali için İdare Mahkemesinde dava açmıştır. Anılan
davalar Ankara İdare Mahkemelerinde devam etmektedir.
Danışma faaliyetleri kapsamında, Başkanlık Makamı veya Daire
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.
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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.

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.

3. 2015 YILINA İLIŞKIN HEDEFLER:

• Kurum düzenleme ve denetleme alanına ilişkin olarak diğer mevzuatta meydana
gelen değişikliklerin takibi ve gerekli adımların atılması,
• 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,
• Diğer birimlerden gelecek hukuki mütalaa taleplerinin cevaplandırılması hukuki danışmanlık sağlanması,
• Kurumumuzun her türlü eylem ve işleminin hukuka uygunluğunun sağlanması, derdest ve gelecekte açılacak dava ve icra takiplerinde, Kurumun hak ve menfaatleri çerçevesinde savunulması,
• Kurumun her türlü idari işleminde standart prosedürlerin belirlenmesi ve uygulanması ile kurumsallık ve sürat sağlanmasına yönelik çalışmalara katkı sağlanması,
• Personelin yabancı dil eğitimi almaları, lisansüstü öğrenim yapmaları, görev alanımızla ilgili konferas, seminer vb gibi etkinliklere katılmasının sağlanması
Öncelikli hedeflerimizdir.

BASIN VE HALKLA İLIŞKILER MÜŞAVIRLIĞI

1.GENEL DEĞERLENDIRME

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği; Kurumsal amaçlar ve politikalar doğrultusunda iletişim 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 2014 yılında yurt içi ve yurt dışında ziyaretler gerçekleştirilmiş, konferans seminer ve paneller ile radyo ve TV yayınlarına katılım sağlanmıştır.
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ŞANLIURFA

Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali

Şanlıurfa Mali Müşavirler ve Bağımsız

Müşavirler Odası

Denetçiler Derneği - Şanlıurfa Ticaret ve

07.05.2014

Sanayi Odası

Mali Müşavirlik Mesleği ve Bağımsız

06.05.2014

Denetim İlişkisi, Sorunlar ve Çözümler

Mesleki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı

Müşavirler Odası Konferans Salonu

Salonu

Seyit Ahmet BAŞ - Başkan

Seyit Ahmet BAŞ - Başkan

Osman DERELİ - Başkan Yardımcısı

Osman DERELİ - Başkan Yardımcısı

UŞAK

GAZİANTEP

Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası-

Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ve Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama ve

ADANA

Araştırma Merkezi

Adana SMM Meslekte Birlik Derneği

17.05.2014

03.06.2014

Bağımsız Denetim ve Muhasebe

Zorunlu Bağımsız Denetim Ne Getiriyor ?

Uygulamaları Konusunda Dünya’da

Adana Ticaret Odası

Yaşanan Gelişmeler ve Ülkemiz

Seyit Ahmet BAŞ - Başkan

Uygulamaları

Osman DERELİ - Başkan Yardımcısı

Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

MUĞLA

Fakültesi Konferans Salonu

Muğla Bağımsız Denetçiler Derneği -

Seyit Ahmet BAŞ - Başkan

Muğla Ticaret Odası

Mehmet KAYA - Başkan Yardımcısı

21.10.2014

Bora TOPALOĞLU - Daire Başkanı

Bağımsız Denetimde Gelişmeler ve
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Beklentiler

Müşavirler Odası Konferans Salonu

Muğla Ticaret Odası Konferans Salonu

Mehmet Kaya - Başkan Yardımcısı

Seyit Ahmet BAŞ - Başkan

Mehmet ŞİRİN - Daire Başkanı

Osman DERELİ - Başkan Yardımcısı

BURSA

Ömer SAYILGANOĞLU - Daire Başkanı

Meslekte Dayanışma ve Birlik Derneği -

SAMSUN

Bursa Kent Konseyi

Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali

11.11.2014

Müşavirler Odası’

Bağımsız Denetimde Gelişmeler ve

30.10.2014

Beklentiler

Bağımsız Denetimde Gelişmeler ve

Merinos Kültür Merkezi Başkanlık Salonu

Beklentiler

Seyit Ahmet BAŞ - Başkan

Samsun Serbest Muhasebeci Mali

Mehmet KAYA - Başkan Yardımcısı

SİVAS

Bağımsız Denetimdeki Gelişmeler ve

Sivas SMM Odası

Beklentiler

18.11.2014

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı

Bağımsız Denetimde, Serbest Muhasebeci,

Salonu

Mali Müşavirlerin Yeri ve Önemi”

Seyit Ahmet BAŞ - Başkan

Sivas SMM Odası Konferans salonu

Rafet DİLMEN - Daire Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ - Başkan

Salih AĞAN - Daire Başkanı

Osman DERELİ - Başkan Yardımcısı

İZMİR

MERSİN

İzmir Aktif Mesleki Birlik Hareketi Derneği -

Mersin Bağımsız Denetçiler Derneği

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası

(MEBADEN) – Mersin Ticaret Odası

11.12.2014

03.12.2014

Bağımsız Denetimdeki Gelişmeler ve
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Beklentiler

İstanbul Ticaret Odası Konferans Salonu

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı

Seyit Ahmet BAŞ - Başkan

Salonu

Osman DERELİ - Başkan Yardımcısı

Seyit Ahmet BAŞ - Başkan

İSTANBUL

Mehmet KAYA - Başkan Yardımcısı

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası

İSTANBUL

24.12.2014

İstanbul Ticaret Odası - İstanbul Mali

Bağımsız Denetimdeki Son Gelişmeler

Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği -

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası

İstanbul Bağımsız Denetçiler Derneği

Konferans Salonu

16.12.2014

Seyit Ahmet BAŞ - Başkan

Bağımsız Denetimde Gelişmeler Beklentiler

Osman DERELİ - Başkan Yardımcısı

RADYO VE TV YAYINLARI
03.06.2014

AKDENİZ TV

bağımsız denetime tabi olacak
şirketler
26.10.2014

Gündem

TRT1 RADYO

Bağımsız denetimin önemi ve

Gündem

bağımsız denetime tabi olacak

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve

şirketler

bağımsız denetimin önemi

26.06.2014

21.11.2014

RADYO HEDEF

TRT HABER

Haber Güncel

TRT Haber Hattı

Bağımsız denetimin önemi ve

Bağımsız denetimin kapsamı ve
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bağımsız denetime tabi olacak

ANADOLU AJANSI - ADANA

şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa göre

03.12.2014

bağımsız denetim ve son gelişmeler

İÇEL TV- KANAL 33
Röportaj
Bağımsız denetimin önemi ve
bağımsız denetime tabi olacak
şirketler
24.12.2014

BLOOMBERG
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16.12.2014
İstanbul Ticaret Gazetesi
Dünyada ve ülkemizde finansal
raporlama ve bağımsız denetim
uygulamaları
21.10.2014

Ali Çağatay’la Haber

ANADOLU AJANSI - MUĞLA

Bağımsız denetimin kapsamı ve

Ülkemizde bağımsız denetimin

uluslararası uygulamalar

gelişimi ve AB mevzuatı karşısındaki

04.06.2014

durumu

YURT DIŞI ZİYARETLER

ABD-THE CENTER FORAUDIT QUALITY (CAQ)

22.06.2014

CAQ, yatırımcı güvenini ve kamunun küresel
sermaye piyasalarına olan güvenini artırmayı

ABD-THE CENTER FORAUDIT QUALITY THE CENTER FORAUDIT QUALITY

görev edinmiş özerk bir kamusal organizasyondur.
CAQ; halka açık şirket denetçilerinin yüksek

Denetimde kalite göstergeleri çalıştayı

kaliteli uygulamalarını teşvik etmekte, eylem ve
müdahale gerektiren kritik konulara ilişkin

- Kurumun yapısı ve çalışmaları
- Bağımsız denetimde kalite göstergelerine
ilişkin çalışmalar.
Toplantı, ABD Kamu Gözetimi Kuruluşu ile
“denetimin kalite göstergeleri” konusunda
bilgi alışverişinde bulunmak, bu konudaki
deneyimlerinden istifade etmek ve Kuruluşun
konuya ilişkin yayımlamak üzere olduğu
“Concept Release” hakkında bilgi sahibi olmak
üzere düzenlenmiştir.

müzakereleri ilerletmek üzere diğer paydaşlarla
toplantılar yapmakta ve işbirliğinde bulunmakta
ve halka açık şirket denetçilerinin tarafsızlığını,
etkinliğini ve dinamik piyasa koşullarına cevap
verebilirliğini teşvik eden politika ve standartları
desteklemektedir. 2007’de kurulmuş olup,
Merkezi Washington, DC, ABD’dir. AICPA’ya (American
Institute of CPAs) bağlı olup herhangi bir
yaptırım otoritesi bulunmamaktır. 23 çalışanıyla
faaliyet göstermektedir. Hâlihazırda ABD Kamu
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Gözetimi Kuruluşu tarafından yetkilendirilmiş
600 üye firması bulunmaktadır.

Denetimde kalite göstergeleri çalıştayı

23-26.06.2014

denetim ihtiyaçlarını karşılayan “denetimin

AMERİKA ZİYARETİ- PCAOB-Public Company

Toplantı, yatırımcıların bağımsız ve güvenilir
kalite göstergeleri” konusunda bilgi alışverişinde
bulunmak, Merkezin bu konudaki çalışma ve

Accounting Oversight Board

deneyimlerinden istifade etmek ve kendileriyle

Gözetim Denetim ve bağımsız denetimde

işbirliği sağlamaya yönelik adımlar atmak üzere

kalitenin artırılması çalıştayı

düzenlenmiştir.

- Kurumun yapısı, görev ve yetkileri
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- Araştırma ve geliştirme biriminin çalışmaları

14-16.07.2014

- Bağımsız denetimde kalite göstergelerine

KANADA - CPAB-CANADIAN PUBLIC ACCOUNTABILITY BOARD

ilişkin çalışmalar.

Gözetim Denetim Çalıştayı

- İnceleme metodolojisi

- Kurumun yapısı, görev ve yetkileri

- İnceleme rehberleri

- Bağımsız denetim uygulamaları

- Uzman personel istihdam usulleri
- İnceleme metodolojisi
- İnceleme rehberleri
- İnceleme ekiplerinin oluşumu ve yönetim
- Gözetim-denetim sonuçları ve yaptırımlar
14-16.07.2014

CPA CANADA- KANADA MESLEK ÖRGÜTÜ BİRLİĞİ
Görüş alış veriş ziyareti
- Kurumun yapısı, görev ve yetkileri
- Meslek mensuplarına ilişkin düzenlemeler
- Meslek mensuplarının yetki itibarıyla dağılımı
- Meslek mensuplarının çalışma şartları
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2014 YILINDA SEMİNER VE MÜHÜR TESLİMİ ORGANİZASYONLARI:
IL
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İLGİLİ ODA VE MESLEKİ DERNEK

TARİH

ORGANİZASYON ŞEKLİ

BURSA

BURSA Y.M.M. ODASI

30.04.2014

SEMİNER - MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA S.M.M. VE BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ. 06.05.2014

SEMİNER - MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

GAZİANTEP

GAZİANTEP Y.M.M.ODASI-SMM ODASI

07.05.2014

SEMİNER - MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

UŞAK

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

13.05.2014

SEMİNER - MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

KÜTAHYA

KÜTAHYA S.M.M. ODASI

14.05.2014

SEMİNER - MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

ADANA

ADANA S.M.M. MESLEKTE BİRLİK DERNEĞİ

04.06.2014

SEMİNER - MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

İZMİR

İZMİR Y.M.M. ODASI

22.07.2014

MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

DENİZLİ

DENİZLİ SMM ODASI

08.08.2014

MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

KONYA

KONYA SMM ODASI

14.08.2014

MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

KARAMAN

KARAMAN SMM ODASI

18.08.2014

MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

SAKARYA

SAKARYA SMM ODASI

26.08.2014

MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

İSTANBUL

İSTANBUL Y.M.M. ODASI

15.10.2014

MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

MUĞLA

MUĞLA BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ

21.10.2014

SEMİNER - MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

İSTANBUL

BAĞIMSIZ DENETİM UZMANLIRI DERNEĞİ

26.10.2014

MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

SAMSUN

SAMSUN SMM ODASI

30.10.2014

SEMİNER - MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

BURSA

BURSA MESLEKTE DAYANIŞMA VE BİRLİK DERNEĞİ

11.11.2014

SEMİNER - MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

SİVAS

SİVAS SMM ODASI

18.11.2014

SEMİNER - MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

MERSİN

MERSİN BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ

03.12.2014

SEMİNER - MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

İZMİR

AKTİF MESLEKİ BİRLİK HAREKETİ DERNEĞİ

11.12.2014

SEMİNER - MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

İSTANBUL

İSTANBUL BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ

16.12.2014

SEMİNER - MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

İSTANBUL

İSTANBUL YMM ODASI

26.12.2014

SEMİNER - MÜHÜR VE BERAT TESLİM TÖRENİ

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE
KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yürütülen Stratejik Plan çalışmaları kapsamında yapılan SWOT (GZFT) analizi neticesine göre
Kurumumuzun kurumsal kabiliyet ve kapasitesinin değerlendirilmesine ilişkin olarak güçlü ve
zayıf yönler ile fırsat ve tehditlere aşağıda yer verilmiştir.
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GENEL
DEĞERLENDİRME
GÜÇLÜ YÖNLER
• İDARI ÖZERKLIĞE SAHIP ÜST KURUL YAPISI,
• DÜZENLEME VE DENETIM ALANINDAN BAĞIMSIZ OLMASI,
• GÜÇLÜ HUKUKI YAPISI,
• ULUSLARARASI STANDART VE GELIŞMELERI
IZLEME VE ADAPTE ETME YETKISI,
• GENÇ VE DINAMIK UZMAN KAYNAĞI,
• BÜTÜN KURUMSAL SÜREÇLERI ELEKTRONIK
ORTAMDA GERÇEKLEŞTIRE BILMESI,
• ALANINA ILIŞKIN DÜZENLEME, DENETIM/
GÖZETIM VE YAPTIRIM YETKILERINE SAHIP
TEKNIK BIR ÜST OTORITE OLMASI,
• ULUSLARARASI IŞBIRLIĞININ ETKIN
OLARAK KULLANILMASI,
• BAĞIMSIZ DENETIM FAALIYETLERINE
ILIŞKIN YETKILENDIRME YAPMASI,
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ZAYIF YÖNLER
• TEKNOLOJIK KAPASITENIN
GELIŞTIRILMESI,
• İNSAN KAYNAĞI KAPASITESININ
GELIŞTIRILMESI,
• KURUM IÇI IŞLEM SÜREÇLERININ
GELIŞTIRILMESI,
• KURUMSAL KÜLTÜRÜN
GELIŞTIRILMESI,
• DÜZENLEME DENETIM ALANINDA
TEK OTORITE HALINE GELINMESI,
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FIRSATLAR
• AB’YE UYUM SÜRECI,
• BAĞIMSIZ DENETIM ALANINDA ULUSAL VE
ULUSLARARASI BIRIKIMIN BULUNMASI,
• ULUSLARARASI IŞBIRLIĞI POTANSIYELI,
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TEHDITLER
• YOĞUNLAŞMA,
• DÜZENLEME DENETIM ALANINA ILIŞKIN DIĞER
MEVZUATTAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER,
• BAĞIMSIZ DENETIM KÜLTÜRÜNÜN YETERINCE
YERLEŞMEMIŞ OLMASI,
• FINANSAL RAPORLAMA VE DENETLENME KÜLTÜRÜNÜN
YETERINCE YERLEŞMEMIŞ OLMASI,
• YETKI DAĞINIKLIĞINDAN VE GEÇMIŞTEN KAYNAKLANAN
KURUMSAL YAPI NEDENIYLE ÖNGÖRÜLEN TEK OTORITE
YAPISINA GEÇMEDEKI GÜÇLÜKLER,
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NOTLAR
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