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BAŞKAN’IN SUNUŞU

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişim ekonomik faaliyetlerin
yapısını ve kapsamını etkilemiş, para ve sermaye piyasaları küresel düzeyde
entegrasyon sürecine girmiş, dünya ticaret hacmindeki ar tışlar uluslararası
şirketlerin sayılarının da hızla artmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler işletmelerin
güvenilir ortak bir finansal raporlama dili kullanmalarını, finansal tablolarının
doğruluğu ile mevzuata uygunluğunun belirli standartlara göre düzenli olarak
denetlenmesini zorunlu hale getirmiştir.
Diğer taraftan, sermaye piyasalarının gelişmiş olduğu ABD’de ve AB ülkelerinde
2000’li yılların başında yaşanan Enron, Parmalat gibi muhasebe ve denetim
skandalları, kamu otoritelerini finansal bilgilerin denetiminde daha sıkı tedbirler
almaya sevk etmiştir.
Denetim bir doğruluk, uygunluk ve akılcılık sorgulaması olduğundan, denetim
faaliyetinin de kalite ve güvenilirlik sorgulamasına tabi tutulması ihtiyacı doğmuştur.
Denetimde kalite ve güvenilirliğin güvencesi ise denetim faaliyetinin önceden
belirlenmiş standartlara uygunluğuna bağlıdır.
Denetim faaliyetinin kimler tarafından ne şekilde yapılacağının ve sonuçlarının nasıl
raporlanacağının kurallara bağlanması anlamına gelen denetim standartlarının
belirlenmesi konusunda dünyadaki uygulamalara bakıldığında, bu alanda birçok
ulusal ve uluslararası mesleki kuruluş bünyesinde çalışmalar yapıldığı görülmektedir.
Bu konuda dünyadaki en etkin kuruluş Uluslararası Muhasebeciler Federasyonudur.
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Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu kendi bünyesinde bulunan Uluslararası
Denetim ve Güvence Standar tları Kurulu aracılığı ile Uluslararası Denetim
Standartlarını belirlemektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde, Amerika Sertifikalı
Kamu Muhasebecileri Enstitüsü bünyesinde denetim standartlarını yayınlayan
Denetim Standartları Kurulu oluşturulmuştur.
Ülkemizde ise konuya ilişkin olarak başta BDDK ve SPK olmak üzere çeşitli kurum
ve kuruluşlar tarafından kendi görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere bu konuda
düzenleme yapılmış olup, bu durum bağımsız denetim alanında dağınık bir yapının
oluşmasına neden olmuştur. 2005 yılında Türkiye’deki muhasebe ve denetim
alanındaki uygulamalar hakkında Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Standartlara
ve Kanunlara Uyum Raporu”nda (ROSC) da benzer tespitler açıkça dile getirilmiştir.
Bağımsız denetim alanındaki bu dağınık yapı, yapılan denetimlerde farklı usul ve
tekniklerin uygulanması ve bir işletme adına aynı dönemde birden fazla denetim raporu
düzenlenmesi sonucunu doğurmuştur. Ayrıca bağımsız denetim alanında kamu gözetim
fonksiyonunu icra edecek yetkili bir otoritenin olmaması, bu alandaki düzenlenmelerin
etkin ve kamuoyuna yeterince güvence verecek biçimde uygulanmasını engellemiştir.
Yaşanan tüm bu gelişmeler, ülkemizde bağımsız denetim konusunda bütüncül bir hukuki
yapının oluşturulabilmesi için bu konuda yetki ve sorumluluğa sahip bir kurumun
kurulmasını gerektirmiştir. Bu amaçla, Kurumumuz (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu) 26/09/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
ile kurulmuştur. Kurumumuz, özellikle AB müzakere süreci olmak üzere ülkemiz açısından
önemli bir kazanım olup, yeni TTK’nın (Türk Ticaret Kanununun) etkin bir şekilde hayata
geçirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Geçiş dönemi sonrasında yeni TTK’nın bağımsız
denetim, muhasebe ve denetim standartlarına ilişkin hükümlerinin tam olarak uygulanması
ile Kurumumuzun teşkilatlanma sürecinin tamamlanması ve ikincil mevzuatın yürürlüğe
girmesiyle birlikte 660 sayılı KHK ile verilen kararın ne derece isabetli olduğu daha iyi
anlaşılacaktır.
Yeni TTK ile muhasebe ve bağımsız denetim açısından öngörülen sisteme paralel olarak, 660
sayılı KHK çerçevesinde Kurumumuz, uluslararası standartlara uygun finansal raporlama
ve denetim standartlarını oluşturmayı, bağımsız denetçilerle denetim kuruluşlarını
yetkilendirerek bağımsız denetimde uygulama birliği sağlamayı ve kamu gözetimi yapmak
suretiyle denetim hizmetinin uluslararası kalite standartlarında verilmesini sağlamayı
hedeflemektedir.
Böylece, işletmelerimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) göre
düzenlenmiş ve Uluslararası Denetim Standartları (ISA) uyarınca denetlenmiş finans
tabloları ile uluslararası ticaret, endüstri, hizmet, finans ve sermaye piyasalarının rekabet
gücünü haiz, etkin ve güvenilir aktörleri haline gelmesinin de önü açılmış olacaktır.
2012 yılında idari yapının güçlendirilmesi, teşkilata ve görev alanına ilişkin mevzuat alt yapısı
ile bilgi-işleme yönelik teknik alt yapının oluşturulması çalışmalarına ağırlık verilmiş olup,
bu dönemde teşkilatlanma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Önümüzdeki dönem;
Kurumumuzun teknolojik altyapısının güçlendirilmesi ile Türkiye Denetim Standartlarının
(TDS) oluşturulması ve bağımsız denetim alanında gözetim faaliyetlerinin yoğun bir şekilde
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yürütülmesi dönemi olacaktır. Bütün mesai arkadaşlarımla, dünyanın önde gelen gözetim
otoritelerinden ve ülkemizde de örnek alınan kamu kurumlarından biri olma yönünde
çalışmalarımızı gayretle yürütmeye, önümüzdeki dönemde dünyadaki değişimleri izlemeye,
gelişmelere paralel bir şekilde kurum faaliyetlerini sürdürmeye ve kurumsal birikimlerin
oluşması yönünde çalışmaya ve öğrenmeye devam edeceğiz.
Kurum olarak yıllık faaliyet raporlarını, gerçekleştirilen kurumsal faaliyetlerin kamuya
sunumunun yanı sıra şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin etkili bir aracı olarak görmekteyiz.
Kurumumuzun ilk faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanmış olan bu raporun gelecek yıllarda
daha detaylı bilgilerle dolu olarak kamuoyuna sunulacağı inancıyla tüm kullanıcılara faydalı
olmasını diler; gayretli çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarıma, ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarının yöneticilerine ve çalışanlarına kuruluş dönemimizde verdikleri değerli
katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Seyit Ahmet BAŞ
Başkan
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1. BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1. Bölüm Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER
Bilindiği üzere, dünyada muhasebe ve denetim alanında yaşanan skandallar ülkeleri
finansal denetim alanında daha sıkı tedbirler almaya sevk etmiştir. Bu gelişmelerin
en somut örneği Avrupa Birliğinin 2006/43/EC sayılı direktifi olup, söz konusu
direktif üye ülkelerde denetim alanında kalite güvence ve kamu gözetim sisteminin
oluşturulmasını öngörmektedir.
Türkiye’de belirli alanları düzenlemek ve denetlemekle görevlendirilen kurum ve
kurullara kendi alanlarında yapılacak finansal tablo denetimini düzenleme yetkisi de
verilmiştir. İlgili kurum ve kurullara verilen bu yetki neticesinde ülkemizde bağımsız
denetim alanında parçalı bir yapı oluşmuştur. Bu durum, dağınık yapının giderilmesi
ve kamu gözetimi alanındaki eksikliğin ortadan kaldırılması için yetkin bir otoritenin
kurulması ihtiyacını doğurmuştur.
Bu çerçevede, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) ile birlikte, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını
(TMS) oluşturmak ve yayımlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız
denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini
denetlemek, bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yaparak bağımsız denetimde
gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak üzere Kurumumuz kurulmuştur.

1.1 Misyon ve Vizyon
Kurum olarak misyonumuz;

■ ■ Finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve
denetlenmesini sağlayacak standartları koymak,
■ ■ Etkin bir kamu gözetimi gerçekleştirmektir.
Kurum olarak vizyonumuz;

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

1.2 Çalışma İlkeleri
Kurum, 660 sayılı KHK ile belirlenmiş kurumsal amacına uygun olarak kendisine
verilen asli görev ve işlevlerini yerine getirirken birtakım temel değerleri dikkate
almakta; bunların gerçekleştirilen iş ve işlemlere doğrudan yansıtılmasına özen
göstermektedir.

1.2.1 Tarafsızlık ve Nesnellik
Kurum tüm işlem ve kararlarında, hiçbir ayrım gözetmeden paydaşlarına eşit

16 |

KGK 2012 Yılı Faaliyet Raporu

mesafede kalır ve kararlarını maddi olayın somut koşullarına, araştırmalarında elde
ettiği delil ve tespitlere dayandırır.

1.2.2 Hukukilik ve Öngörülebilirlik
Kurum, kendisine verilen yasal görevleri yürürlükteki mevzuat dahilinde, usul ve
esaslar açısından tutarlı olmaya çalışarak yerine getirir. Yasal düzenlemelere uygun
olarak; küresel gelişmeler, serbest piyasa ilkeleri, rasyonel gerekçeler ile somut ve
analiz edilebilir veriler doğrultusunda öngörülebilir uygulama düzeni oluşturur.

1.2.3 Saydamlık ve Hesap Verebilirlik
Kurum vermiş olduğu kararlar ile sahip olduğu bilgi ve birikimi belirli bir düzen
içerisinde kamuoyu ile paylaşır. Kurul kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde
dava açılabilir. Gelirleri ve faaliyetlerine ilişkin harcamaları mevzuat tarafından
belirlenmiş birimlerce periyodik olarak incelenir.

1.2.4 Hızlı ve Doğru Karar Alma
Kurum, mevcut bilgi ve belgelere dayalı kararlarının doğru, anlaşılabilir ve etkili
olması için karar alma süreçlerini sürekli gözden geçirir. Kurum, tüm işlem ve
kararlarının hızlı ve doğru bir şekilde tesis edilmesine azami derecede özen gösterir.

1.2.5 İşbirliği ve Katılımcılık
Kurum, faaliyetlerini ilgili kişi ve kurumlarla aktif işbirliği içerisinde ve bu çevrelerden
alınan görüşleri karar alma süreçlerinde dikkate alarak yürütür.

1.2.6 Uzmanlık ve Liyakat Esası
Kurum, yetki ve sorumluluğunda bulunan faaliyetlerini yetkin insan kaynağı ile
uzmanlık ve liyakat esaslarına bağlı olarak yürütür.

1.3 Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 660 sayılı KHK’da
belirtilen görevleri yerine getirmekle görevli ve yetkili, kamu tüzel kişiliğini haiz ve
idari özerkliğe sahip bir kurumdur.
Bu çerçevede, Kurumumuzun kuruluş amacı özetle;

■ ■ Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak

ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi
sağlamak,
■ ■ Denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim
kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek,
■ ■ Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmaktır.
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1. Bölüm Genel Bilgiler

660 sayılı KHK’nın 9. Maddesinde Kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde
sıralanmıştır:
1.

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

2.

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

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 dahil 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 halinde ilan
etmek, bunları oluşturacağı resmî sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde
kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

Yabancı ülkelerin Kurulun görev alanıyla ilgili konularda yetkili birimleriyle
işbirliği yapmak, mütekabiliyet esasına göre Türkiye’de bağımsız denetim
yapmasına yetki verilen yabancı ülke denetim kuruluşları ve denetçilerini listeler
halinde 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
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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. Başkanın önerisi üzerine, başkan yardımcıları ve daire başkanlarını atamak.
18. Çalışma ve danışma komisyonlarının üyelerini belirlemek.
19. Mevzuatla verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
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1.4 Kuruma İlişkin Bilgiler
1.4.1 Fiziksel Yapı
Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurum, faaliyetlerini Haziran 2012 tarihinden
itibaren Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 4 Çankaya/ANKARA adresindeki
hizmet binasında yürütmektedir.

(Kurum hizmet binası)
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1.4.2 Teşkilat Yapısı
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde
sayılan dokuz düzenleyici ve denetleyici kurumdan biri olan Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 660 sayılı KHK’nın 3/(1) Maddesi
uyarınca Başbakanlığın ilişkili kuruluşudur. 26.11.2011 tarih ve 28124 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan, 22.11.2011 tarihli ve 11349 sayılı Başbakanlık tezkeresi ve
Cumhurbaşkanlığı makamının 25.11.2011 tarihli ve 781 sayılı yazısıyla Kurum, Maliye
Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir. Kurum, kamu tüzel kişiliğini haiz idari özerkliğe sahip
bir otorite olarak teşkil edilmiş olup, görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ,
makam, merci ve kişi, Kurumun nihai kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat
veremez. Kurum teşkilatı; Kurul, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşmaktadır.
Kurul; biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere toplam dokuz 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

KURUM TEŞKİLAT ŞEMASI
KURUL ÜYELERİ

BAŞKAN

II. BAŞKAN

BASIN VE HALKLA
İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

BAŞKAN
MÜŞAVİRLERİ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

STANDARTLAR
DAİRESİ (II)

GÖZETİM VE DENETİM
DAİRESİ (I)

STANDARTLAR
DAİRESİ (I)

GÖZETİM VE DENETİM
DAİRESİ (III)

GÖZETİM VE DENETİM
DAİRESİ (II)

EĞİTİM VE
YETKİLENDİRME
DAİRESİ

BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİMİ
DAİRESİ

İNSAN KAYNAKLARI VE
DESTEK HİZMETLERİ
DAİRESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRESİ
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kişi olmak üzere, Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Bakanlar Kurulu, Kurul Üyeleri
arasından Başkanı atar. Kurul, Başkanın önerisi üzerine Üyelerden birini İkinci
Başkan olarak seçer.
Kurul haftada en az bir defa olmak üzere gerekli hallerde toplanır. Toplantıyı
Kurul Başkanı, yokluğunda ise İkinci Başkan yönetir. Her bir toplantının gündemi
toplantıdan en az bir gün önce Başkan, yokluğunda İkinci Başkan tarafından
hazırlanarak Kurul Üyelerine bildirilir. Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan
tarafından Kurumun faaliyetleri hakkında Kurula bilgi verilir. Gündeme yeni madde
eklenebilmesi için toplantı başlamadan önce bir üyenin öneride bulunması ve
önerilen maddenin gündeme eklenmesinin Kurulca kabul edilmesi gerekir.
Kurul, en az altı üyenin hazır bulunmasıyla toplanır ve en az beş üyenin aynı yöndeki
oyuyla karar alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Ancak toplantıda karar
için gerekli nisabın sağlanamadığı durumlarda, bir sonraki toplantıda oylarda
eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılarak karar alınır.
Kurul kararı tutanakla tespit edilir ve karar tutanağı toplantı esnasında veya en
geç toplantıyı izleyen işgünü, toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır.
Başkanlık, Kurul Başkanı, İkinci Başkan, Kurum Başkan Yardımcılarından oluşur. Kurul
Başkanı, Kurumun en üst amiri olup, genel yönetim ve temsilden sorumludur. Bu
sorumluluk, Kurumun çalışmalarının genel çerçevede düzenlenmesi, denetlenmesi,
değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya duyurulması görev ve yetkilerini kapsar.
Hizmet birimleri, daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri,
danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.

1.4.3 Kurum Logosu

Kurumun misyon ve vizyonunun belirlenmesini müteakiben Kurum logo tasarımı
çalışmalarına başlanmıştır. Kamu Gözetimi Kurumu Logosu, üstte solda göründüğü
üzere bir “doğrulama (check)” işaretinden, iki paralel çizgiden ve Kurum unvanının
kısaltılmış baş harflerinden oluşmaktadır.
Logo tasarımında logonun sade, hatırlanması kolay, anlaşılır olmasına ve mümkün
olduğunca az sayıda renkten oluşmasına dikkat edilmiştir. Tasarımda simetriye
önem verilmiş, güven ve otorite vurgusuna sahip renkler kullanılmıştır. Tasarımda,
logonun farklı zeminlerde kullanılabilir olmasına da dikkat edilmiştir. Çok küçük
ölçülerde bile ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde ise dağınık
görülmeyecek bir logo tasarımı yapılmıştır.
Kurum logosundaki “doğrulama (check)” işareti kurumun temel görevlerinden
denetimi, “Kamu Gözetimi Kurumu” yazısının üst ve alt kısmına çekilen paralel
çizgiler ise muhasebe ve denkliği ifade etmektedir.

22 |

KGK 2012 Yılı Faaliyet Raporu

Uluslararası alanda, bağımsız denetçilerin yaptığı çalışmaları belgelendirmek için
kullandığı kısaltmalardan ve sembollerden birisi de “doğrulama (check)” işaretidir.
Yapılan hesaplamanın doğruyu yansıttığı anlamında yeşil doğrulama işareti kullanılır.
Dolayısıyla, logodaki doğrulama işaretinin rengi yeşil olup, bu renk onayı, logodaki
diğer renk olan bordo ise hareketliliği, dinamizmi ve kararlılığı temsil etmektedir.
Kurum logosu, “Zurich BLK BT Black” yazı fontu kullanılarak tasarlanmıştır.

1.5 İnsan Kaynakları
660 sayılı KHK gereğince; Kurumun yerine getirdiği sürekli görev ve hizmetler,
uzman ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ile idari personel eliyle
yürütülmektedir.
660 sayılı KHK ile Kurumumuza ihdas edilen toplam kadro sayısı 198’dir. 2012 yılı
içerisinde bu kadrolardan 32 tanesine atama yapılmıştır.
31.12.2012 itibarıyla personel ihtiyacı nedeniyle başka kurum ve kuruluşların kadrolu
personellerinden kendi istekleri ile kurumlarının muvafakatları dahilinde 41 geçici
personel istihdam edilmiştir.

Grafik 1 2012 Kadro Durumu ve Doluluk Oranı

16%

DOLU 32

TOPLAM

84%

198

BOŞ166

Grafik 2 Kadrolu/Geçici Görevli Personel Oranı

42%

KADROLU
PERSONEL 32

TOPLAM

58%

76

GEÇİCİ
PERSONEL 44
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1.6 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Kurumumuz, paydaşları için her an ulaşılabilir, hızlı, kesin ve tam bilgilendirmenin
sağlandığı; elektronik ortamda başvuruların ve başvuru sonuçlarının izlenebildiği,
yenilikler ve örnek hizmetler sunma gayesiyle bilgi ve teknoloji kapasitesinin sürekli
geliştirildiği, güçlü ve etkin bir yapı ile hizmet vermek amacıyla gerekli teknolojik
altyapıyı oluşturma çalışmalarını sürdürmektedir. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumunun 2012 yılı sonu itibariyle lisanslı yazılım, sunucu ve
donanım envanteri aşağıdaki gibidir:

Tablo 1 Yazılım Envanteri
			

Adet

Desktop Standard Platform Lisans ve Yazılım Güvencesi

250

CIS Server Data Center (Windows ve System Center) Lisans ve Yazılım
Güvencesi

4

Exchange Server Standard Lisans ve Yazılım Güvencesi

1

SQL 2012 Enterprise Server (Core Lic.) Lisans ve Yazılım Güvencesi

1

SDL TRADOS (Tercüme Yazılım)

5

Tablo 2 Sunucu Envanteri
			

Adet

Etki Alanı Denetleyicisi (Active Directory)

1

Mail Sunucu (Exchange Server)

1

Uygulama Sunucu (Evrak)

1

Web Sunucu

1

Yedekleme

1

Dosya Sunucu

5

Tablo 3 Donanım Envanteri
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Adet

Masaüstü Bilgisayar

176

Dizüstü Bilgisayar

71

Switch Omurga

1

Kenar Anahtar

14

Projeksiyon

7

Fotokopi

7

Tarayıcı

1

Printer

64

Kablosuz Erişim Cihazı

34

Firewall Cihazı

1

2. BÖLÜM

AMAÇ VE ÖNCELİKLER

2. Bölüm Amaç ve Öncelikler

26 |

KGK 2012 Yılı Faaliyet Raporu

AMAÇ VE ÖNCELİKLER
Kurumumuz 660 sayılı KHK ile;

■ ■ Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve
yayımlamak,
■ ■ Uluslararası standartlarla uyumlu bilgi sistemleri denetimi de dahil denetim
standartlarını belirlemek,
■ ■ Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak, bağımsız denetimde
uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak,
■ ■ Bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların
faaliyetlerini denetlemek amaçlarını gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

Kurumumuzun teşkilatlanmasına 2012 Ocak dönemi itibariyle başlanılmıştır. Bu
çerçevede, Kurumumuz faaliyet amacına uygun politika ve önceliklerimiz:

■ ■ Dünyadaki gelişmelere paralel bir şekilde ülkemizde bağımsız denetim faaliyetlerini
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

etkin ve etkili bir şekilde organize edilmesi,
Kurum idari ve teknolojik kapasitesinin geliştirilmesi,
Yüksek kalitede ve güvenilir finansal raporlama çerçevesinin ve bağımsız denetim
ilkelerinin oluşturulması,
Uluslararası standartlarla uyumlu olarak yayımlanan muhasebe ve denetim
standartlarındaki değişikliklerin izlenerek güncellenmesi ve bu standartların
uygulanabilirliğini sağlayan sistemlerin geliştirilmesi,
Etkin, etkili, esnek ve kapsamlı bir gözetim sisteminin oluşturulması,
Bağımsız denetime olan güvenin tesisi ve bu güvenin artırılması,
Bağımsız denetim sektöründe rekabet ortamının sağlanması ve sektörün
geliştirilmesi,
Mesleki etik ilkelerin benimsetilmesi,
Bağımsız denetçilerin mesleki becerilerinin yeterli bir seviyede tutulmasına
yönelik olarak sürekli eğitim almalarını sağlayıcı stratejilerin oluşturulmasıdır.

Bu politika ve önceliklere paralel bir stratejik plan oluşturulmasına ilişkin çalışmalara
önümüzdeki dönemde başlanılması planlanmaktadır.
Kurumumuzun 2013 faaliyet yılına ilişkin hedefleri;

■ ■ Mevzuatta yer alan boşlukların ve tereddütlerin giderilmesine ilişkin çalışmaları

yürütmek,
■ ■ Uluslararası standartlarla uyumlu muhasebe ve denetim standartlarını yayımlamak,
■ ■ Bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilendirme işlemlerinin
yürütülebileceği ve izlenebileceği, bağımsız denetim resmî sicilinin teknolojik
altyapısını tamamlamak,
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■■
■■
■■
■■
■■
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Etkin, etkili ve kapsamlı bir gözetim sistemini oluşturmak,
Yetkilendirme işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek,
İnsan kaynağını güçlendirmek,
Stratejik plan, performans ve kalite ölçütüne yönelik çalışmalara başlamak,
Yurtiçi ve yurtdışı paydaş kuruluşlarla etkin ve etkili bir işbirliği ortamı oluşturarak
bilgi alışverişi sağlamak olarak belirlenmiştir.

3. BÖLÜM

KURUMUN YILLIK
FAALİYETLERİ

3. Bölüm Kurumun Yıllık Faaliyetleri

KURUMUN YILLIK FAALİYETLERİ
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Teşkilatı; Kurul,
Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Kurum, 660 sayılı KHK ile kendisine
verilen görevleri merkez teşkilatında yer alan Daire Başkanlıkları ve Hukuk Müşavirliği
vasıtasıyla yürütmektedir.

3.1 Kurulun Faaliyetleri
Kurul, 2012 yılında 63 kez toplanmış ve bu toplantılarda;

■■
■■
■■
■■

13 düzenleyici karar,
10 idari karar,
1 ilke kararı,
6 diğer kapsamda karar almıştır.

660 sayılı KHK uyarınca Kurul tarafından alınan düzenleyici nitelikteki kararlar
yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilir ve en geç yedi gün içinde Resmî
Gazete’de yayımlanır. Kurulun denetleyici nitelikteki kararları uygun vasıtalarla
kamuoyuna duyurulur. Kurul, yayımlanması ülke ekonomisi ve kamu düzeni
açısından sakıncalı olan denetleyici nitelikteki kararların yayımlanmamasına karar
verebilir.
Yaptırım öngören kararlar dahil tüm Kurul kararları, tekemmül etmeleri ve ilgililere
tebliğ edilmeleri veya usulüne uygun olarak duyurulmaları ile birlikte uygulanabilir
ve para cezaları tahsil edilebilir hale gelir.
2012 yılında Kurulumuz tarafından alınan 13 düzenleyici nitelikte karara ilişkin bilgiler
aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:
1 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik
26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14.
Maddesine dayanılarak hazırlanan “Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Yönetmelik” Taslağının 15/2/2012 tarihli ve [01/1] Kurul Kararı
uyarınca diğer kurumların görüşüne açılmış olup gelen görüşler
çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Yönetmeliğin
kabul edilmesine karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve
Sayısı:
28/3/2012 ve [01/2]

2 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği
26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
15, 16, 25 ve Geçici 4. Maddelerine dayanılarak hazırlanan
“Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Meslek Personeli Yönetmeliği” hakkında yapılan görüşmelerin ve
değerlendirmenin ardından kabul edilmesine karar verilmiştir.
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3 “TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardı Değişikliği
660 sayılı KHK’nın 9. ve Geçici 1. Maddeleri uyarınca; Uluslararası
Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Diğer Kapsamlı Gelir
Kalemlerinin Sunumu” başlığıyla 16/6/2011 tarihinde yayımlanan
“IAS 1 Presentation of Statements” Standardına ilişkin revizyon
çerçevesinde uluslararası standartlarla uyumun sağlanmasını
teminen “TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardına ve söz
konusu revizyondan etkilenen diğer Standartlara ilişkin değişiklikleri
içeren Tebliğin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve
Sayısı:
14/6/2012 ve [01/4]

4 Bağımsız Denetimin Kapsamının Belirlenmesi
Bağımsız denetimin kapsamının belirlenmesi hususu ile bağımsız
denetime geçiş uygulamaları hususlarında değerlendirilmeler
yapılmış, ilgili kurumlardan bu konularla ilgili görüşler geldikten
sonra konunun tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve
Sayısı:
19/7/2012 ve [01/5]

5 Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesi
Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulama kapsamına ilişkin
olarak Kurulumuzun 14/11/2012 tarihli toplantısında, Türk Ticaret
Kanununun 88. ve Geçici 1. Maddeleri ile 660 sayılı KHK’nın 9. ve
Geçici 1. Maddeleri uyarınca 1/1/2013 tarihi ve sonrasında başlayan
hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tabloların
hazırlanmasında;
1) 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşların,
6102 sayılı Kanunun 397. Maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu
kararıyla bağımsız denetime tabi olacakların ve aynı Kanunun
1534. Maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketlerin münferit ve
konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe
Standartlarını uygulamasına,

Karar Tarihi ve
Sayısı:
14/11/2012 ve [01/6]

2) Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar için Kurumca bir belirleme
yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına
karar verilmiştir.
6 Bağımsız Denetim Yönetmeliği
26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9.,
25. ve 27. Maddelerine dayanılarak hazırlanan “Bağımsız Denetim
Yönetmeliği” hakkında yapılan görüşmelerin ve değerlendirmenin
ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasına oyçokluğuyla
karar verilmiştir. Söz konusu Yönetmelikte, denetimin esasları
belirlenmiş; denetim kuruluşları ve denetçilerin denetim yapmak
için yetkilendirilme şartları sıralanmış; denetçi olmak isteyenlerin
alması gereken uygulamalı mesleki eğitim ile denetçilik sınavının
genel hatlarıyla içeriği belirlenmiştir. Ayrıca, bağımsız denetim
siciline ilişkin kayıt ve ilan hükümleri ile sicilde yer alması gereken
bilgiler de düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte denetim kuruluşlarının
ve denetçilerin yükümlülükleri de açıklanmış ve son olarak Kurumca
yapılacak incelemelere, denetimlere ve idari yaptırımlara yer
verilmiştir.

Karar Tarihi ve
Sayısı:
28/11/2012 ve [01/7]

7 Finansal Araçlara İlişkin Standartlarda Değişiklikler
660 sayılı KHK’nın 9. ve Geçici 1. maddeleri uyarınca; Uluslararası
Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Zorunlu Yürürlük Tarihi ve
Geçişte Yapılacak Açıklamalar” başlığıyla Aralık 2011’de yayımlanan
“IFRS 9 Financial Instruments” Standartlarına ilişkin revizyon
çerçevesinde uluslararası standartlarla uyumun sağlanmasını
teminen “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standartlarına ve söz konusu
revizyondan etkilenen diğer Standartlara ilişkin değişiklikleri içeren
Tebliğlerin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve
Sayısı:
6/12/2012 ve [01/8]
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8 Bağımsız Denetim Resmî Sicil Tebliği
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 49. Maddesine dayanılarak
hazırlanan Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinin yayımlanmasına
karar verilmiştir. Bu Tebliğde sicile ilişkin esaslar, sicil kayıt yeri,
sicil numarası, eski kayıtların muhafazası, sicilde tutulacak bilgilerin
teyidi, şekli hataların tadili, genel olarak sicil işlemleri, tescil talebi,
sicile müracaat işlemleri, tescil işlemlerinde süreler, Kurumun
inceleme yükümlülüğü, Kurumca eksikliklerin giderilmesi, tescil
talebinin reddi, sicil işlemlerine itiraz, sicil işlemlerinin ilanı, verilerin
saklanması ve güvenliği, verilerin paylaşımı ve idari yaptırım gibi
konularda açıklamalar yer almaktadır.

Karar Tarihi ve
Sayısı:
26/12/2012 ve [01/9]

9 Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 16. ve 49. Maddelerine dayanılarak
hazırlanan Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinin yayımlanmasına
karar verilmiştir. Söz konusu Tebliğde sınav duyurusu, sınava
müracaat, müracaatların incelenmesine ilişkin bilgiler verilmiş; sınav
komisyonuna ilişkin açıklamalarda bulunulmuş ve sınav konuları
detaylı olarak açıklanmıştır. Yine bu Tebliğde, sınavın yürütülmesine
ve sınavın geçersiz sayılacağı hallere ilişkin bilgi verilmiş; sınav başarı
şartı ve sonuçların geçerlik süresine, sınav sonuçlarının ilanına ve
itirazlara, sınav belgelerinin saklanmasına ve sınav giderlerine ilişkin
açıklamalar hüküm altına alınmıştır.

Karar Tarihi ve
Sayısı:
26/12/2012 ve
[01/10]

10 Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 49. Maddesine dayanılarak
hazırlanan Bağımsız Denetçi Mühür Tebliğinin yayımlanmasına
karar verilmiştir.

Karar Tarihi ve
Sayısı:
26/12/2012 ve
[01/11]

11 Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 16. ve 49. Maddelerine
dayanılarak hazırlanan Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki
Eğitim Tebliğinin yayımlanmasına karar verilmiştir. Bu Tebliğde,
uygulamalı mesleki eğitimin amacı, eğitime başlama şartı, eğitim
süresi, eğitimden sayılan süreler açıklanmış; eğitime ilişkin ve
denetçi yardımcılarına ilişkin işlemlere yer verilmiştir.

Karar Tarihi ve
Sayısı:
26/12/2012 ve
[01/12]

12 Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 49. Maddesine dayanılarak
hazırlanan
Bağımsız
Denetim
Yetkilendirme
Tebliğinin
yayımlanmasına karar verilmiştir. Söz konusu Tebliğde denetim
kuruluşu ve dentçi olarak yetkilendirilme şartları ayrı ayrı açıklanmış,
yetkilendirme müracaatına ilişkin olarak müracaat yeri ve usulüne,
müracaata yetkililere, müracaat zamanının tespitine, Kurumun
inceleme yükümlülüğüne, Kurumca eksikliklerin giderilmesine,
yetkilendirme talebinin reddine ve itirazlara ilişkin açıklamalara yer
verilmiştir. Yine bu Tebliğde, yetkilendirme işlemlerine ve yetkinin
kullanımına, yetki belgelerinin iadesine, yenilenmesine ve zayi
hallerine ilişkin hükümler açıklanmıştır.

Karar Tarihi ve
Sayısı:
26/12/2012 ve
[01/13]

13 TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
660 sayılı KHK’nın 9. ve Geçici 1. maddeleri uyarınca; Uluslararası
Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “IFRS 13 Fair Value
Measurement” başlığıyla Mayıs 2011’de yayımlanan Standart
çerçevesinde uluslararası standartlarla uyumun sağlanmasını teminen
“TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardı ve söz konusu
Standardın yayımlanmasından etkilenen diğer Standartlara ilişkin
değişiklikleri içeren Tebliğlerin yayımlanmasına karar verilmiştir.
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3.2 Yönetim Faaliyetleri
2/11/2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 660 sayılı KHK ile kurulan ve 28/11/2011
tarihinde Kurul Üyeleri atanan Kurum, daha önce Türkiye Muhasebe Standartları
Kurumunun faaliyette bulunduğu iki katlı binada faaliyet göstermeye başlamıştır.
Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 4 Çankaya/ANKARA adresinde, 3007 m² arsa
üzerine inşa edilmiş olan toplam 11.488 m² kullanım alanlı, 2 bodrum kat, 1 zemin
kat ve 15 normal kat ile çatı arası kattan oluşan binayı kiralayarak 2012 Haziran
tarihinden itibaren faaliyetlerini bu adreste yürütmektedir.
Hizmet binasının kiralanmasıyla birlikte, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün
katalog ürünleri ve özel imalat ürünleriyle binanın tamamının tefrişi yapılmış,
muhtelif bilgisayar, sunucu ile kurumsal yazılımlar alınmış, hizmet binasında arşiv,
depo ve otopark gibi bölümler için gerekli tadilatlar yapılmış, güvenlik, personel ve
araç geçiş sistemi kurulmuş, yemekhane için tüm malzemeler alınmış ve Kurum
personelinin yararlandığı yemekhane hizmete açılmıştır.
Kurumumuz internet sitesi faaliyete geçirilmiş, Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi
(e-bütçe), Harcama Yönetim Sistemi (HYS), SGBnet ve Say2000i sistemleri kurulmuştur.
Kurumun 2012 mali yılı bütçesi, 5018 sayılı Kanun hükümleri ile Maliye Bakanlığınca
yayımlanan Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda hazırlanarak, 2012 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 serbestçe kullanılmıştır. Kuruma ait gelirler ilgili mevzuat çerçevesinde tahsil
edilmiş, giderler ise Bütçe Kanunu ve 5018 sayılı Kanun ile buna ilişkin olarak yayımlanan
ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde ödenmiştir. Bütçe işlemleri Maliye Bakanlığı Bütçe
ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Byes programı, muhasebe işlemleri ise aynı Bakanlık
Muhasebat Genel Müdürlüğü Say2000i programı ile yürütülmektedir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; 1 adedi Başkanlık Makamında, 14 adet de
hizmet aracı olmak üzere toplam 15 adet taşıt kiralanmış, hizmet alımı ile 11 personel
koruma ve güvenlik, 35 personel temizlik, 15 personel sekreterlik, 16 personel şoförlük,
2 personel de danışma hizmeti için olmak üzere toplam 79 personel istihdam edilmiştir.
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde 2012 yılı içerisinde Kuruma yapılan
başvurulara ilişkin tablo aşağıda sunulmaktadır:

Tablo 4 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor
Veriler		

Sayısı

Bilgi edinme başvurusu toplamı

453

Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular

419

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

13

Reddedilen başvurular toplamı

21

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

-

Diğer kurum veya kuruluşlara yönlendirilen başvurular

-

Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı

-

| 33

3. Bölüm Kurumun Yıllık Faaliyetleri

3.3 Hizmet Birimleri Faaliyetleri
3.3.1 Standartlar Daire Başkanlıkları
Türkiye Muhasebe Standartlarının ve bilgi sistemleri denetimi dahil, Türkiye Denetim
Standartlarının oluşturulmasına ve yayımlanmasına ilişkin çalışmalar, uluslararası
standartlarla uyumlu sürekli eğitim standartları ve mesleki etik kurallarının
belirlenmesine ilişkin çalışmalar ve görev alanıyla ilgili ikincil düzenlemelere yönelik
çalışmaları yürütmektedir.
Ayrıca denetimin bağımsızlığına, tarafsızlığına, denetime olan güvenin ve denetimin
kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak;
mevzuat taslaklarını standartlara uyum açısından değerlendirmek ve diğer kamu
kurumlarının Kurulca onaylanacak düzenlemelerine ilişkin çalışmaları yapmak; 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 de bu Daire
Başkanlıklarının görevleri arasında bulunmaktadır.

3.3.1.1 Muhasebe Standartları
3.3.1.1.1 Uluslararası Muhasebe Standartlarının Genel Yapısı
Muhasebe Standartları ve Standartlarda Uluslararası Uyum: Finansal raporların
anlaşılır, ihtiyaca uygun, tutarlı, tarafsız ve karşılaştırılabilir nitelikte sunulması,
bu raporları kullanan kişi ve kurumların sağlıklı karar almalarında önemli rol
oynamaktadır. Bunun sağlanması için sunulacak finansal raporların, benzer
işlem ve olayları benzer şekilde ifade etmesi, dolayısıyla belirli standartlara göre
hazırlanması ve bu standartların yüksek kalitede olması gerekir. Bunun yanı sıra
teknolojik ilerlemeler, sermaye piyasalarında yaşanan hızlı gelişmeler ile birlikte
finansal işlem hızında meydana gelen önemli düzeydeki artışlar ve fon akımlarının
serbestleştirilmesi yönündeki politikalar sermaye piyasalarının uluslararası bir
boyut kazanmasını sağlamış, ülkeler arasında sermaye akışları yoğunlaşmış, ayrıca
işletmelerin uluslararası piyasalar aracılığıyla kaynak bulma girişimleri ön plana
çıkmıştır. Birçok işletme ülke sınırları dışından kaynak bulma amacıyla borsada işlem
görmeye başlamış, sınır ötesi menkul kıymet satışları bazı ülkelerde gayrisafi yurtiçi
gelirin de üzerine çıkmış, menkul kıymet piyasalarında yabancı yatırımlar artmıştır.
Sermaye piyasalarının uluslararası düzeye ulaştığı bir or tamda muhasebe
uygulamalarında farklılıkların olması, yatırımcıları yatırım yaptıkları farklı ülkelerde
farklı uygulama ve düzenlemelerle karşı karşıya bırakmakta ve dolayısıyla sermaye
piyasalarının verimliliği ile ülke dışındaki piyasalardan fon tesis etmek isteyen
işletmelerin söz konusu fonlara erişebilirliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Bu farklılıklar sonucunda ayrıca, uluslararası alanda faaliyet gösteren ve çok uluslu
şirketler şeklinde adlandırılan işletmeler, faaliyet gösterdikleri her ülkede o ülkenin
düzenlemeleri ve kurallarına uygun olarak finansal tablolar hazırlamak zorunda

34 |

KGK 2012 Yılı Faaliyet Raporu

kalmaktadırlar. Birçok ülkenin düzenleme ve uygulamalarına göre finansal tablolarını
düzenlemek zorunda kalan çok uluslu işletmeler açısından söz konusu farklılıklar
maliyetleri artırıcı etki yaratmaktadır.
Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlik te uluslararası alanda
faaliyet gösteren işletmelerin sayısında meydana gelen ar tış, güvenilir
finansal bilgilerin uluslararası düzeyde karşılaştırılabilirliğinin sağlanmasını
zorunlu kılmak tadır. Yaşanan gelişmeler uluslararası piyasalarda yatırım
yapan yatırımcılar ile söz konusu piyasalardan fon temin etmek isteyen
ve/veya farklı ülkelerde faaliyet gösteren işletmelerin isteklerini karşılayacak ve
finansal tabloların objektif, anlaşılabilir, güvenilir, anlaşılabilir nitelikte bilgiler
sunmasını sağlayacak muhasebe uygulamalarına olan ihtiyacı gündeme getirmekte;
ülkelerin muhasebe standar t ve kurallarında uyumlaştırma gereksinimini
doğurmaktadır.
Ülkelerin muhasebe düzenlemelerinde ulaşılan yeknesaklık, başka ülkelerden fon
sağlamak isteyen işletmeler ile çok uluslu işletmelerin finansal tablolarının ayrıca
bir düzeltmeye veya yeniden düzenlemeye ihtiyaç göstermeksizin diğer ülkelerde
de kabul görmesini sağlamakta, sonuç olarak başta maliyetlerin azalması ve
yatırımcının korunması olmak üzere pek çok avantajı da beraberinde getirmektedir.
Tutarlı bir şekilde uygulanan or tak bir finansal dil, tüm yatırımcıların ve
değişik bölgelerde faaliyette bulunan işletmelerin finansal sonuçları rahatlıkla
karşılaştırmalarına ve yatırım adına daha fazla fırsat yaratmalarına imkan vermektedir.
Birbirinden farklı ulusal muhasebe sistemleri arasındaki küçük farklardan kaynaklanan
yanlış anlamaların yaratacağı önemli yatırım risklerinin ortadan kaldırılması ile
sermaye maliyeti azaltılmakta ve yatırımların verimliliği artırılmaktadır.
Dünyada ihtiyaca uygun, şeffaf, tarafsız ve karşılaştırılabilir finansal bilginin
sunumunu sağlayacak kaliteli, yakınsanmış finansal raporlama standartlarının
oluşumuna yönelik ilk adımlar 1960’lı yıllarda atılmış olup, bu yöndeki çalışmalar
günümüzde de devam etmektedir. Mevcut durumda, yüksek kaliteli karşılaştırılabilir
finansal bilginin ve uluslararası alanda tekdüze uygulamaların sağlanmasını teminen
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları yayımlanmaktadır.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulunun yayımlamış olduğu standartlar
birçok ülke tarafından benimsenmiş olup bazı ülkelerde de bu yöndeki uyum
çalışmaları devam etmektedir. Standartlara uyum yönünde gerçekleşen en büyük
gelişmeler AB Parlamentosu ve Konseyinin, menkul kıymetleri topluluk üyesi bir
devletin teşkilatlanmış piyasalarında işlem gören şirketlerin 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren konsolide finansal tablolarını Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun
olarak hazırlamaları gerektiğine yönelik yaptığı düzenleme ile ABD Genel Kabul
Görmüş Muhasebe Prensipleri (US GAAP) ve Uluslararası Muhasebe Standartları
(IASs / IFRSs) arasındaki farklılıkların giderilmesi konusunda 18.09.2003 tarihinde
ABD Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) ve Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu (IASB) arasında yapılan Norwalk mutabakatıdır. Bu kapsamda
FASB ile IASB arasındaki yakınsama süreci halihazırda devam etmektedir.
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3.3.1.1.2 Ülkemizde Muhasebe Standartları
Finansal krizler ve 2000’li yılların başında dünyada yaşanan muhasebe skandalları;
uluslararası alanda muhasebe standartlarının kalite tartışmalarını, uluslararası
uyumlulaştırılma ihtiyacını, muhasebe standartlarının oluşturulması sürecini ve
muhasebe standardı oluşturma fonksiyonu üstlenen kuruluşları da gündeme
taşımıştır. Muhasebe standartlarının oluşturulması amacıyla son yıllarda bağımsız
kurulların yapılandırılmakta olduğu gözlenmektedir.
Ülkemizde muhasebe standartları alanındaki gelişmelere bakıldığında; muhasebe
standartlarının gelişiminin devletin yönlendirmesiyle gerçekleştiği, ilk düzenleme/
uygulamaların ekonomik ve siyasi olarak ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkeler örnek
alınarak düzenlenen yasalarla, bu ülke uygulamalarının etkisinde gerçekleştiği
görülmektedir.
Bankalar, sigorta şirketleri ve finans kuruluşlarına ilişkin özel düzenlemeler dışında,
Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer bağımsız kurullarca ilgili sektörlere yönelik
getirilen düzenlemeler ile vergi mevzuatı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde;
muhasebe uygulamalarında ve muhasebe standardı belirleme fonksiyonuna
sahip kurumlar açısından bir düzenleme çeşitliliğinin söz konusu olduğu göze
çarpmaktadır. Anılan düzenleme çokluğunun; finansal raporlama gibi beklenen
faydanın sağlanabilmesi için yeknesak bir uygulamanın hayati önem taşıdığı bir
alanda; uygulama farklılıklarına neden olduğunu ve kamu kaynaklarının kullanımı
açısından da verimsizliğe yol açtığını söylemek mümkündür.
Sözü edilen amaçlar, sözü edilen çoklu düzenlemelerin çözülebilmesi ve ülke
genelinde tüm işletmelerce uygulanan tek bir muhasebe standartları setine
ulaşılabilmesi doğrultusunda ülkemizde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
oluşturulmuştur. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, IASB tarafından yayımlanan
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını Türkiye Muhasebe/Finansal
Raporlama Standartları (TMS/TFRS) adıyla yayımlamıştır.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun, standartların işletmelerce uygulanması
yönünde bir yaptırım gücü bulunmadığından muhasebe standartlarının yetkili tek
bir otorite tarafından oluşturulması ve yayımlanması yetkisi 13/1/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununda Kurumumuza verilmiştir.
Yeni TTK’nın geneli incelendiğinde finansal raporlama konusunda uluslararası
arenada ortak dil olarak kabul edilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının
(IFRS) esas alındığı ve bu standartların tek bir otorite tarafından yayımlanmasını
teminen Kanunun 88. Maddesinde özel bir düzenleme yapıldığı görülmektedir.
Bu çerçevede 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 88. Maddesi ile uygulamada
birliği sağlamak ve finansal tablolara uluslararası pazarlarda geçerlilik kazandırmak
amacıyla, muhasebe standartlarının uluslararası standartlarla uyumlu olacak
şekilde, yalnız Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
tarafından belirleneceği ve yayımlanacağı hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, 6102 sayılı Kanun ve 660 sayılı KHK’nın 26. Maddesi uyarınca finansal
tabloların Kurumumuz tarafından uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu
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olarak yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmesi zorunlu
kılınmış olup, Kurumumuzun değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı
gütmeyen kuruluşlar için özel ve istisnai standartlar koymaya ve farklı düzenlemeler
yapmaya yetkili olduğu ifade edilmiştir.
Bu doğrultuda, şirketlerin münferit ve konsolide finansal tablolarını hazırlarken
uygulayacakları düzenlemelerin kapsamını belirleyen Kurul kararımız 17 Kasım 2012
tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, bu karar uyarınca;

■ ■ 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşların, Bakanlar

Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olacakların ve 6102 sayılı Kanunun 1534.
Maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketlerin münferit ve konsolide finansal
tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulaması,
■ ■ Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar için kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar
yürürlükteki mevzuatın uygulanması, zorunlu kılınmıştır.
Yayımlanan Standartlar: Referans olarak alınan IFRS seti; muhasebe standartlarından,
yorumlardan, gerekçelerden, uygulama rehberlerinden, açıklayıcı örneklerden,
karşı görüş bölümlerinden ve zorunlu olmayan eklerden oluşmaktadır. Bunlardan
sadece Muhasebe Standartları ile zorunlu ekleri Resmî Gazete’de yayımlanmış
bulunmaktadır.
660 sayılı KHK uyarınca Kurum tarafından yayımlanacak standartlar yürürlüğe
girinceye kadar, bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam
edilmektedir.
Bu çerçevede, ülkemizde halihazırda yürürlükte bulunan standartlar, aşağıda
sıralanmıştır:

Standart

Resmi
Gazete Tarihi

Resmi Gazete
Sayısı

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

27/01/2011

27828

TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

31/03/2006

26125

TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler

31/03/2006

26125

TFRS 3 İşletme Birleşmeleri

31/03/2006

26125

TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri

25/03/2006

26119

TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan
Faaliyetler

16/03/2006

26110

TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi

31/01/2006

26066

TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar

30/01/2007

26419

TFRS 8 Faaliyet Bölümleri

15/07/2007

26583

TFRS 9 Finansal Araçlar

27/04/2010

27564

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar

28/10/2011

28098

TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar

28/10/2011

28098

TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar

28/10/2011

28098

| 37

3. Bölüm Kurumun Yıllık Faaliyetleri

38 |

Standart

Resmi
Gazete Tarihi

Resmi Gazete
Sayısı

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü

30/12/2012

28513

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu

16/01/2005

25702

TMS 2 Stoklar

15/01/2005

25701

TMS 7 Nakit Akış Tablosu

18/01/2005

25704

TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler
ve Hatalar

20/10/2005

25972

TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki
Olaylar

20/10/2005

25972

TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri

26/10/2005

25978

TMS 12 Gelir Vergileri

28/03/2006

26122

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

31/12/2005

26040

TMS 17 Kiralama İşlemleri

24/02/2006

26090

TMS 18 Hasılat

09/12/2005

26018

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

30/03/2006

26124

TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet
Yardımlarının Açıklanması

01/11/2005

25983

TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri

31/12/2005

26040

TMS 23 Borçlanma Maliyetleri

09/11/2005

25988

TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları

31/12/2005

26040

TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve
Raporlama

01/03/2006

26095

TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar

28/10/2011

28098

TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar

28/10/2011

28098

TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama

31/12/2005

26040

TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar

31/12/2005

26040

TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum

28/10/2006

26330

TMS 33 Hisse Başına Kazanç

28/03/2006

26122

TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama

02/02/2006

26068

TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

18/03/2006

26112

TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

15/02/2006

26081

TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

17/03/2006

26111

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme

03/11/2006

26335

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

17/03/2006

26111

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler

24/02/2006

26090

TFRS Yorum 1 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut
Yükümlülüklerdeki Değişiklikler

15/06/2007

26553
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Standart

Resmi
Gazete Tarihi

Resmi Gazete
Sayısı

TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve
Benzeri Finansal Araçlar

15/06/2007

26553

TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin
Belirlenmesi

15/06/2007

26553

TFRS Yorum 5 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre
Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar

15/06/2007

26553

TFRS Yorum 6 Özel Bir Piyasaya Katılımdan Doğan Yükümlülükler Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler

15/06/2007

26553

TFRS Yorum 7 TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının
Uygulanması

15/06/2007

26553

TFRS Yorum 10 Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer
Düşüklüğü

15/06/2007

26553

TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları

15/06/2007

26553

TFRS Yorum 13 Müşteri Sadakat Programları

13/08/2008

26966

TFRS Yorum 14 TMS 19 - Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı,
Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimi

13/08/2008

26966

TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları

08/01/2009

27104

TFRS Yorum 16 Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın
Finansal Riskten Korunması

08/01/2009

27104

TFRS Yorum 17 Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı

05/05/2009

27219

TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri

25/06/2009

27269

TFRS Yorum 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal
Araçlarla Ödenmesi

27/04/2010

27564

TMS Yorum 10 Devlet Yardımları - İşletme Faaliyetleri ile Özel Bir
İlişkisi Bulunmayanlar

09/03/2007

26457

TMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları - Teşvikler

09/03/2007

26457

TMS Yorum 25 Gelir Vergileri - İşletmenin veya Hissedarlarının
Vergi Statüsündeki Değişiklikler

09/03/2007

26457

TMS Yorum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin
Özünün Değerlendirilmesi

09/03/2007

26457

TMS Yorum 29 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları - Açıklamalar

09/03/2007

26457

TMS Yorum 31 Hasılat - Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter)
İşlemleri

09/03/2007

26457

TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - İnternet Sitesi
Maliyetleri

09/03/2007

26457
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Türkiye Muhasebe Standartlarının uluslararası alanda geçerlilik kazanması, yani
IFRS’e uyumlu olduğunun kabul edilmesi ancak IFRS setindeki standartların
tamamına uyumlu olabilmesi ile mümkün olabilmektedir. IASB tarafından yayımlanan
Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, ekonomik ve finansal
alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak güncellenmekte veya gerektiğinde
yenilenmektedir. Bu kapsamda ülkemizde de uluslararası uygulamalara ve bu
doğrultuda IFRS’lere tam uyumu sağlayabilmek için yeni yayımlanan standartların
ve standartlardaki değişikliklerin eş zamanlı olarak mevzuatımıza kazandırılması
amaçlanmaktadır.
Bu itibarla, IASB tarafından yayımlanan IFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Standardına
ilişkin çeviri çalışmaları gerçekleştirilmiş ve Kurul tarafından onaylanarak 30/12/2012
tarihli ve 28513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Diğer Standart ve Yorumlara
ilişkin güncelleme çalışmaları yürütülerek TFRS 9 Finansal Araçlar ve TFRS 7
Finansal Araçlar: Açıklamalar Standartlarına ilişkin değişiklik Tebliğleri 30/12/2012
tarihli ve 28513 sayılı Resmî Gazete’de, TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu
Standardına ilişkin değişiklik tebliği ise 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanmıştır.
Ayrıca mevcut standartların gözden geçirilerek revize edilmesi ve bu kapsamda
dillerinin sadeleştirilip Standartlar arasında terim ve ifadelerin tekdüzeliğinin
sağlanması amacıyla kurumumuz tarafından kabul edilen Çalışma ve Danışma
Komisyonlarına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde muhasebe standartlarının gözden
geçirilmesine yönelik 16 komisyon oluşturulmuştur. Söz konusu komisyonlardan 11
tanesi çalışmalarını tamamlamış olup sonuç raporlarını Kurumumuza iletmiştir.
Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kurum bünyesinde yapılacak
çalışmalar neticesinde tüm standartların belirlenen amaç doğrultusunda revize
edilerek Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının Resmî Gazete’de
tekrar yayımlanması planlanmaktadır.

3.3.1.2 Denetim Standartları
3.3.1.2.1 Uluslararası Denetim Standartlarının Genel Yapısı
1977 yılında kurulan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonunun (IFAC) misyonu,
dünya genelinde muhasebecilik mesleğini güçlendirerek kamu çıkarına hizmet
etmek, yüksek kaliteli mesleki standartlara uyumu teşvik ederek güçlü uluslararası
ekonomilerin gelişmesine katkıda bulunmak ve bu alandaki standartların uluslararası
boyutta yakınsamasını sağlayarak dünya genelinde ortak bir dil oluşturmaktır. IFAC,
dünya genelindeki 129 ülkeden gelen 173 üyeden oluşmakta ve yaklaşık olarak 2,5
milyon muhasebeciyi temsil etmektedir.
IFAC bünyesinde; Etik Standartları, Güvence İşleri Standartları, Eğitim Standartları
ve Kamu Sektörü için Muhasebe Standartlarını yayımlayan dört Kurul bulunmaktadır.
Bu dört Kuruldan biri olan Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu
(IAASB) tarafından yayımlanan,
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■ ■ Uluslararası Denetim Standartları (ISA), geçmişe yönelik finansal bilgilerin
denetiminde;

■ ■ Uluslararası İnceleme İşleri Standartları (ISRE), geçmişe yönelik finansal bilgilerin

incelenmesinde;
■ ■ Uluslararası Güvence İşleri Standartları (ISAE), denetim ve inceleme hariç,
geçmişe yönelik finansal bilgilerin güvence işlerinde;
■ ■ Uluslararası İlgili Hizmetler Standartları (ISRS), karşılıklı kabul edilen prosedürlerin
bilişim ve diğer ilgili hizmet işlerine uygulandığı derleme işlerinde kullanılır.
IAASB tarafından yayımlanan standartların genel yapısı aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Muhasebeciler için Etik Kurallar
IAASB Tarafından Yayımlanan Standartların Kapsadığı Hizmetler

Uluslararası Kalite Kontrol Standartları 1-99

Uluslararası Güvence Denetimlerine İlişkin Çerçeve

Tarihi Finansal Bilgilerin Denetimi
ve İncelenmesi

Uluslararası
Denetim
Standartları
(ISA) 100-999

Uluslararası
İnceleme
Standartları
(ISRE)
2000-2699

Tarihi Finansal Bilgilerin Denetimi
ve İncelenmesi Dışında Kalan
Güvence Denetimleri

İlgili
Hizmetler

İlgili Hizmetlere
İlişkin Uluslararası
Standartlar (ISRS)
4000-4699

Güvence Denetimlerine İlişkin
Uluslararası Standartlar (ISAE)
3000-3699

| 41

3. Bölüm Kurumun Yıllık Faaliyetleri

3.3.1.2.2 Denetim Standartları Alanında Dünyada ve Ülkemizde Yaşanan
Gelişmeler
Dünyada Yaşanan Gelişmeler: Finansal raporlama sistemi; yüksek kaliteli
standartlar ve sağlıklı düzenleyici çerçeveler ile desteklendiğinde ekonomik
kalkınmanın anahtarı olmaktadır. Yüksek kaliteli ve denetlenmiş finansal raporlar,
yatırımcıların bu raporlarda sunulan bilgilere güvenini artırmakta ve dolayısıyla bir
ülkenin ekonomik kalkınmasına ve finansal istikrarına katkıda bulunmaktadır.
Finansal raporlama sürecinde finansal bilginin güvenilirliğinin sağlanmasında
bağımsız denetimin özel bir önemi bulunmaktadır. Finansal tablolarda şeffaf, açık
ve anlaşılır bilgilerin sunulması bağımsız denetimle mümkündür. Şirket yönetimine,
hissedarlara, çalışanlara, kredi verenlere ve diğer paydaşlara doğru ve güvenilir
bilgi sağlamak için bağımsız denetim gereklidir. Denetim raporunu ekonomik
karar alma süreçlerinde kullanan kesimlerin; güvenilir, şeffaf ve gerçeğe uygun bir
şekilde hazırlanmayan raporlarla karşılaşmaları halinde finansal piyasaların etkinliği,
denetimin güvenilirliği ve denetim hizmetinin değeri azalacaktır.
Sermaye piyasalarının oldukça gelişmiş olduğu ABD’de ve AB ülkelerinde 2000’li
yılların başında yaşanan Enron ve Parmalat gibi muhasebe skandalları, denetimden
beklenen fonksiyonun tam olarak yerine getirilemediğini göstermiştir. Bu skandallar
incelendiğinde, denetçilerin denetim standartlarını yanlış uyguladığı ve yorumladığı,
uygun olmayan denetim raporları hazırladığı, müşteri ilişkilerinde etik ilkelere uygun
olmayan davranışlar gösterdiği tespit edilmiştir. Yaşanan bu skandallar neticesinde,
toplumun sermaye piyasalarına azalan güveninin yeniden tesisi amacıyla birtakım
köklü değişikliklere gidilerek yeni gözetim ve denetim mekanizmaları tasarlanmış,
bağımsız denetim faaliyetinin yüksek kalitedeki denetim standartları çerçevesinde
yürütülmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır.
Ülkemizde Yaşanan Gelişmeler: Denetim standartları açısından ülkemizdeki duruma
bakıldığında birbirinden farklı otoritelerin kendi görev ve yetki alanları ile ilgili olarak
düzenleme yapma yetkilerinin bulunduğu ve bu nedenle denetim standartları
alanında çok parçalı bir yapının mevcut olduğu görülmektedir. Söz konusu çok
parçalı yapının ortadan kaldırılmasına yönelik ilk adım Yeni Türk Ticaret Kanununun
(TTK) yayımlanmasıyla atılmıştır. Yeni TTK şirketlerin denetimine yeni bir anlayış ve
çağdaş bir yaklaşım getirmekte, kamu gözetimi sisteminin çatısını oluşturmaktadır.
Yeni TTK’nın öngördüğü denetim, alanında uzman ve mesleki yönden yeterli
bağımsız denetçiler tarafından, Uluslararası Denetim Standartlarıyla uyumlu Türkiye
Denetim Standartlarına uygun ve meslek etiğine bağlı olarak gerçekleştirilen şeffaf
bir denetimdir.
Ülkemizde bağımsız denetim alanında uygulama birliğini sağlamak ve etkin bir
kamu gözetimi sistemi oluşturarak Yeni TTK’da öngörülen çağdaş denetim sistemini
hayata geçirmek amacıyla, 2 Kasım 2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan
660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu kurulmuştur. Kurum, 660 sayılı KHK’dan aldığı yetkiye
dayanarak bağımsız denetimin uygun kalitede yapılmasını sağlayacak genel bir
çerçeve oluşturmak ve denetim faaliyetlerinin uluslararası genel kabul görmüş
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standartlar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Uluslararası Denetim
Standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarını yayımlayacaktır.
Bu çerçevede Kurum, Uluslararası Denetim Standartlarının telif hakkını alarak
bu standartları resmî olarak Türk mevzuatına kazandırmak amacıyla Uluslararası
Muhasebeciler Federasyonu ile görüşmelere başlamıştır. Bununla birlikte çevirileri
tamamlanan Uluslararası Denetim Standartlarının, belirli bir kalite ile olgunluğa
ulaşmasını ve terim birliğinin sağlanmasını teminen, denetim standartlarının
uygulanmasında uzmanlık sahibi, bağımsız denetim alanında akademik, uygulama
bilgi ve becerisi yüksek tecrübeli kişiler ile meslek kuruluşları temsilcilerinden
oluşan dört adet çalışma ve danışma komisyonu kurulmuştur.
Bu komisyonlardan,

■ ■ 1 nolu Çalışma ve Danışma Komisyonu, çeviri çalışmalarında kullanılacak

terimlere nihai halinin verilmesinden,
■ ■ 2 nolu Çalışma ve Danışma Komisyonu, 200 nolu denetim standartlarının çeviri
kontrolünden,
■ ■ 3 nolu Çalışma ve Danışma Komisyonu, 300-400-500 nolu denetim standartlarının
çeviri kontrolünden,
■ ■ 4 nolu Çalışma ve Danışma Komisyonu ise 600 -700 -800 nolu denetim
standartlarının çeviri kontrolünden sorumludur.

3.3.1.2.3 Avrupa Birliği Katılım Sürecine İlişkin Çalışmalar
Ülkemizce Avrupa Birliği (AB) katılım sürecine ilişkin olarak hâlihazırda devam
etmekte olan çalışmalar üç ayrı boyutta gerçekleştirilmektedir. Bu boyutlardan
ilkini demokratikleşme, insan hakları, özgürleşme gibi toplumun geneline yönelik
çalışmaları ilgilendiren “siyasi reform” çalışmaları; ikincisini toplam 35 fasıl ve
tamamı 100 binin üzerinde sayfadan oluşan AB müktesebatına uyum için yapılan
mevzuat uyum çalışmaları; sonuncusunu ise anılan süreç içerisinde gelinen noktaya
ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik yapılan
iletişim çalışmaları oluşturmaktadır.
Anılan 35 fasıldan biri olan Şirketler Hukuku Faslının tanıtıcı tarama toplantılarından
17 Haziran 2008 tarihine kadar gelinen süreçte, Şirketler Hukuku Faslı müzakerelere
açılmış olup anılan tarih itibariyle bu fasıl başlığı altında beş adet kapanış kriteri
getirilmiş bulunmaktadır.
Söz konusu kriterler şu şekildedir:

■ ■ Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi,
■ ■ Kanunun yürürlüğe girmesine ilişkin olarak, AB mük tesebatına uyumlu

düzenlemelerin yapılması,
■ ■ Sermaye Piyasası Kanununun ilgili müktesebata uygun olarak yenilenmesi,
■ ■ İkincil mevzuat dahil olmak üzere, muhasebe, mali bildirim ve zorunlu denetleme
düzenlemelerinin AB müktesebatı ile uyumlaştırılması,
■ ■ Denetim standartları ve kurallarının belirlenmesinde, kamusal gözetim altında
bağımsız denetçilerin ve denetim şirketlerinin yetkilendirilmesinde yetkili tek üst
organ olacak Türk Denetim Standartları Kurulunun oluşturulması.
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2 Kasım 2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 660 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun
kurulmasıyla birlikte faslın beş nolu kapanış kriteri yerine getirilmiş bulunmaktadır.
5 Mart 2012 tarihinde Brüksel’de Türkiye-Avrupa 2 nolu İç Pazar ve Rekabet
Alt Komitesinin dokuzuncu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, bir önceki
toplantıdan sonra kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi verilmiş olup, ayrıca
Kurumumuz yetkililerince Kurumumuzu tanıtan bir sunum yapılmıştır.
2012 yılı içinde, Türkiye-AB ilişkilerindeki duraklama aşılarak sürece ivme kazandırmak
amacıyla “Pozitif Gündem” adıyla çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede, 8
fasılda ortak çalışma grupları oluşturulmuş olup, bu gruplardan biri olan Şirketler
Hukuku Faslı Çalışma Grubu ilk toplantısını, 19 Haziran 2012 tarihinde Brüksel’de
gerçekleştirmiştir. Toplantıda Şirketler Hukuku Faslına ilişkin kapanış kriterleri
çerçevesinde genel olarak;
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve taslak Sermaye Piyasası Kanununun AB’nin Şirketler
Hukuku Direktiflerine ne ölçüde uyumlu olduğu,

■ ■ Uluslararası Finansal Raporlama Standar tlarının Türkiye’de uygulanıp

uygulanmadığı; standartlar uygulanırken değişiklik yapılıp yapılmadığı ve
standartların Türkiye’deki uygulama sürecinin nasıl olduğu ve
■ ■ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun kuruluşu ve
yapısı ile denetim konusundaki en son durum ele alınmıştır.
Toplantı öncesi muhasebe, finansal raporlama ve zorunlu denetim mevzuatı
açısından Kurumumuz; Komisyona kapanış kriterinde kaydedilen ilerleme ile
ilgili bilgi notu iletmiştir. Toplantıda muhasebe alanında Türkiye’nin IFRS ile ilgili
müktesebata uyumlu olduğu ve Muhasebe Direktifleri açısından uyumun, AB’deki
yasal değişiklikler tamamlandıktan sonra gerçekleştirileceği konusunda mutabakat
sağlanmıştır. Zorunlu denetim alanında ise Türkiye’nin ikincil mevzuatı hazırlama
sürecinde olduğu ifade edilmiştir. Kurumumuzun kuruluşu ile ilgili olarak tarafımızca
toplantı öncesi Komisyona bilgi notu iletilmiş olup, Komisyon mevcut bilgiler
ışığında kapanış kriterinin karşılandığını ifade etmiştir.
Bununla birlikte Kurumumuzun kuruluşuna 2012 yılı ilerleme raporunda da yer
verilmiş ve Şirketler Hukuku alanında, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumunun kurulmasıyla önemli düzeyde ilerleme kaydedildiği ifade
edilmiştir.

3.3.2 Gözetim ve Denetim Daire Başkanlıkları
Kurumumuz, gözetim ve denetim faaliyetlerini üç daire başkanlığı ile yürütmektedir.
Bu daire başkanlıkları, bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının
faaliyetleri ile denetim çalışmalarının mevzuata uygunluğunun gözetimini ve kalite
güvence sistemi incelemeleri dahil denetimini yapmak veya yaptırmakla görevlidir.
Bu kapsamda, kalite güvence sisteminin oluşturulması ve kalite güvence sistemi
incelemelerine ilişkin usul ve esasların hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak,
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yıllık inceleme planının oluşturulmasına, ilgili kurumların görüşlerini de almak suretiyle
gerekli görevlendirmelerin yapılmasına ve söz konusu kurumlarla koordinasyonun
sağlanmasına ilişkin çalışmaları yapmak, Kurumca yapılacak gözetim ve denetim
faaliyetlerine ilişkin denetim rehberlerini ilgili birimlerin görüşlerini de alarak
hazırlamak, 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, gerektiğinde gözetim veya denetime tabi olanların yurtdışı
faaliyetlerini denetlemek, yapılan denetimlerde, diğer kamu kurumlarının görev
alanına giren mevzuata aykırı bir hususun tespiti halinde, durumu ilgili birimlere
veya kurumlara iletmek, görev alanına giren konularda her türlü bilgi ve belgeyi ilgili
gerçek ve tüzel kişilerden istemek, denetim ve inceleme sonuçlarının kamuoyuna
açıklanmasına yönelik raporu hazırlamak gibi görevleri yerine getirmektedir. Ayrıca,
kendi yetkileri dâhilindeki gözetim ve denetim faaliyetlerine ilişkin ikincil düzenleme
çalışmalarını da yürütmektedir.

3.3.3 Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı
Görev alanıyla ilgili konularda ikincil düzenlemelere yönelik çalışmalar ile Kurum
tarafından yapılacak eğitim, sınav, yetkilendirme, mühür ve tescil işlemlerini, verilen
hizmetlere ilişkin ücretler ile bağımsız denetim ücret tarifelerinin belirlenmesine
yönelik çalışmaları 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 resmî
sicillerinin oluşturularak listeler halinde ilan edilmesi ve Kurum’un 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 işlemler ile 660 sayılı KHK’nın 24. Maddesine göre
mesleki sorumluluk sigortası uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine
yönelik çalışmaları da Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı yürütmektedir.
Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığının 2012 yılı faaliyetleri aşağıda sıralanmıştır:
Bağımsız Denetçi Mührü İmali; 12/9/1984 tarihli ve
18513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî Mühür
Yönetmeliği ekinde belirtilen tek satırlı mühür ölçüleri
esas alınarak Kurumumuzca Hazine Müsteşarlığı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne
2500 adet mühür imal ettirilmiştir.
Bağımsız denetçi mührü, kurumumuzca, Bağımsız
Denetim Resmî Siciline tescil edilen kişilerden denetim
kuruluşu adına denetim raporunu imzalamaya
yetkilendirilenler ile münferiden bağımsız denetim
faaliyeti gösterecek olan kişilere teslim edilecektir.
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Kabul Edilen Bağımsız Denetçi Logosu Tasarımı; Logonun
tasarımında “B” ve “D” harfleri ile gri ve mavi renkler
kullanılmıştır. B ve D harfleri dikdörtgen bloklar içerisinde
tasarlanmış; gri bloğa geride, mavi bloğa ise önde yer
verilmiştir. B harfi, D harfine göre daha yukarıdadır. Gri renk, bağımsız denetçinin
ciddiyet ve denge özelliğini ifade etmektedir. Gri bloğun geri planda bulunması,
denetçinin bilgi kaynağı olduğunun bir ifadesidir. Gri blok içerisindeki B harfinin
daha yukarıda olması denetçinin bağımsızlığına vurgu yapmaktadır. Gri blok
üzerinde duran mavi blok aynı şekilde denetçinin bağımsızlığını ifade etmekte ve
engin mesleki tecrübesini göstermektedir. Logonun yanında BD harflerinin açılımı
yapılmıştır.
Logoda “Zurich Cn Bt” yazı fontu kullanılmıştır.

Kabul Edilen Bağımsız
Denetim Kuruluşu ve Bağımsız
D e n e tç i B e l g e s i Ta s a r ı m ı;
Kurumumuzca yetkilendirilecek
meslek mensupları ile
kuruluşlara Bağımsız Denetim
Resmî Siciline tescilin bir
vesikası olarak yukarıda tasarım
örnekleri bulunan belgeler,
adlarına düzenlenerek teslim
edilecek tir. Her iki belge de
A3 (29,7 cm x 42 cm) kağıt
boyutundadır.

Bağımsız denetçi belgesi
gümüş varak kullanılarak gümüş
r e n g i n d e; k u r u l u ş b e l g e s i
i se al t ın varak k ullanılarak
altın renginde tasarlanmıştır.
S e r t i f ik a ü ze r in d e gö r ül e n
logolara gofre ve hologram
yaldız uygulanmıştır. Belgelerin
arka kısmına da siyah renkte
sayı verilerek sıra numarası
takibi yapılmıştır.
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Kabul Edilen Bağımsız Denetçi Kimliği
Tasarımı; Bağımsız Denetim Resmî Siciline
tescili yapılan bağımsız denetçilere tasarım
örneği bulunan kimlik verilecektir.
B a ğım s ız dene t çi k imliği t a s ar ımında
mavi renk kullanılmış olup, denetçilerin
bağımsızlığı ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır.
Kimlik bilgileri, İngilizce ve Türkçe olarak
tasarlanmıştır.

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

EYBİS:

■■
■■
■■
■■
■■

Bilgi kayıt sistemi
Veri kontrol sistemi
Yetkilendirme sistemi
Bağımsız denetim resmî sicili
Raporlama ve veri paylaşımı sistemini

içeren bir bilgi işlem sistemidir. Bilgi kayıt sisteminde; meslek mensuplarının,
bağımsız denetim kuruluşlarının, bağımsız denetçilerin, bağımsız denetçi
yardımcılarının, bağımsız denetçilik sınavının ve sürekli mesleki eğitim bilgilerinin
on-line takibi yapılacaktır.
Sisteme, güvenli elektronik imza ile kaydı yapılan bilgiler:

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü,
Maliye Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
SPK,
YÖK,
SGK,
TÜRMOB,
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi,

veri tabanlarından alınacak bilgiler ile kontrole tabi tutulacaktır. MERNİS’e ilişkin
İçişleri Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzalanmış olup, diğer kurum ve kuruluşlar ile
veri paylaşımına ilişkin işbirliği çalışmaları yürütülmektedir.
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Bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin tüm yetkilendirme
işlemleri on-line yürütülecek olup, zamandan tasarruf edilecek ve çağdaş
teknolojilerden faydalanılarak zaman kaybının önüne geçilecektir.
Bağımsız Denetim Resmî Sicilinde, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 18. Maddesinin
birinci ve ikinci fıkrasında yer verilen bilgiler, sürekli eğitim bilgileri; yargı organları,
Kurum ve diğer kamu kurumları ile meslek örgütleri tarafından verilen cezalar,
uygulanan müeyyideler, Kurum ve diğer kamu kurumları tarafından yürütülen
gözetim ve denetime ilişkin bilgiler ile mührün takibine ilişkin bilgiler kaydedilerek
takibi yapılacaktır. Sicile ilişkin tüm işlemler, güvenli elektronik imza ile yürütülecektir.
EYBİS’in tamamlanması ile birlikte, çağdaş raporlama tekniklerine uygun istatistiki
verilerin raporlarının alınabildiği sistemler oluşturulmuş olacaktır. Bu alanda, ulusal
istatistiki verilerin oluşumuna da katkı sağlanacaktır.
Bu çerçevede EYBİS’in modelleme çalışmaları yürütülmüş olup, Meslek Mensubu
Bilgi Kayıt Sisteminin yazılımına da başlanmıştır. Yazılımın tamamlanmasının
ardından sistem, yetkilendirme talebinde bulunan kullanıcıların kullanımına
açılacaktır.
EYBİS yazılımının tamamlanmasıyla birlikte etkin bir gözetim sisteminin altyapısı da
kurulmuş olacaktır.
Geçiş Dönemi Eğitimlerinin Planlanma Çalışmaları; Bağımsız Denetim
Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yürütülecek
geçiş dönemi eğitimlerine ilişkin üniversitelerle işbirliği protokol metni ile ilan
metinleri üzerinde çalışmalar yürütülmüştür.

3.3.4 Hukuk Müşavirliği
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, dava açılmasından, icra takibi yapılmasından, itiraz, temyiz
ve karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçme hususunda Başkanlığa teklifte
bulunmak, yargı kararlarına göre Kurum lehine tahsil ve takibi gereken karar
hükümlerinin gereğini icra etmek, gerekli görülen hallerde, danışmanlık ve avukatlık
hizmetlerini satın alma hususunda çalışmaları yapmak ve belirli dönemler itibarıyla
faaliyetleriyle ilgili olarak başkana rapor sunmakla görevlidir.

3.3.5 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
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 gibi görevleri haizdir.
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Kurumun performans ve kalite ölçütlerini oluşturmak, geliştirmek, uygulamak ve
izlemek, bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Ayrıca Kurum bütçesinin, mali tablolarının, kesin hesabının ve genel uygunluk
bildiriminin hazırlanması çalışmalarını yürütmekte, hizmet birimlerinin faaliyet
raporlarını da esas alarak Kurumun faaliyet raporlarını hazırlamaktadır. Diğer yandan,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer
mevzuatla strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri de yerine getirmektedir.

3.3.6 İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
İnsan kaynakları politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik
çalışmaları, atama, özlük, emeklilik, disiplin, kadro, yurtiçi ve yurtdışı geçici ve
sürekli görevlendirme onayları, yolluk, harcırah ve benzeri hususlara ve kurumda
geçici olarak görevlendirileceklere ilişkin işlemler ve Kurumun hizmet içi eğitim
politikalarının ve yöntemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütmekte,
ayrıca Kurum personelinin performansını değerlendirme kriterleri ile meslek
ilkelerinin tespitine yönelik çalışmaları diğer birimlerle işbirliği içinde oluşturmakta
ve personelin mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yurtiçi ve yurtdışı
çalışma, araştırma, staj, etüt ve eğitim imkânlarına ilişkin araştırmalar yaparak
öneriler geliştirmektedir.
Bunun yanında, 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, gider bütçesini ilgili hizmet birimine
bildirmek, Kurumun sosyal tesis ve benzeri sosyal hizmetlerini düzenlemek ve
yürütmek, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde
gerekli iş ve işlemleri yürütmek, Kurumun evrak kayıt ve arşiv işlemlerini yürütmek,
Kurum tarafından çıkarılan süreli ve süresiz yayınların basım, dağıtım ve satış
hizmetlerini yürütmek, Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili
mevzuat çerçevesinde yürütmek, Kurumun iç ve dış protokol işlerini düzenlemek ve
yürütmek, Başkanlığa ait yazışma işlemlerini gerçekleştirmek, Başkanın talimatlarını
ilgililere duyurmak ve uygulanmasını izlemek, Kurulun toplantı gündemini
oluşturmak, Üyelere dağıtmak, raportörlük hizmeti sunmak, tutanak ve kararları
hazırlamak, imzalatmak ve muhafaza etmek ve bunlarla ilgili işlemleri yapmak,
Kurumun görev alanına giren konularda Avrupa Birliğindeki gelişmeleri takip etmek
ve mevzuatın uyumlaştırılmasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak, Kurumun
faaliyet alanına giren konularda Türkiye’de düzenlenecek uluslararası toplantıların
organizasyonunu yapmak, yurtdışında düzenlenecek toplantılara katılım için gerekli
işlemleri yürütmek gibi iş ve işlemleri de bu Daire Başkanlığı yerine getirmektedir.

3.3.6.1 2012 Yılında Gerçekleştirilen Sınavlar
660 sayılı KHK’nın Geçici 4. Maddesi uyarınca açılan ve 08 Eylül 2012 tarihinde
yazılı, 13 Eylül 2012 tarihinde sözlü bölümü yapılan “Naklen Uzman Alımı Sınavı” ile
kurumlarında yeterlilik sınavını kazanmış 18 uzman Kurumumuza naklen atanmıştır.
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660 sayılı KHK’nın Geçici 4. Maddesinin ikinci fıkrası ile Meslek Personeli
Yönetmeliğinin Geçici 2. Maddesi uyarınca 1 Kasım 2012 tarihinde yapılan sözlü
sınavda, 2 Kasım 2011 tarihinden önce Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunda
uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapan personelden 3 uzman ve 10 uzman
yardımcısının ataması gerçekleştirilmiştir.
660 sayılı KHK’nın 18. ve Geçici 4. Maddesinin ikinci fıkrası ile 657 sayılı Kanunun
36 ncı maddesinin “A- Ortak Hükümler” bendinin onbirinci fıkrası uyarınca 17 Aralık
2012 tarihinde yazılı, 20 Aralık 2012 tarihinde sözlü bölümü yapılan yeterlik sınavı ile
4 uzman yardımcısının Kurumumuz uzman kadrosuna ataması gerçekleştirilmiştir.
27 Aralık 2012 tarihinde, 660 sayılı KHK’nın 16. Maddesi ve Meslek Personel
Yönetmeliğinin 6. Maddesi uyarınca açıktan atama usulü ile Kuruma 15 uzman
yardımcısı alınması amacıyla açılan ve 24/02/2013 tarihinde yazılı bölümünün
yapılması planlanan “Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı”, Resmî Gazete’de ve
Türkiye’nin tirajı yüksek ilk beş gazetesinden birisinde ilan edilerek kamuoyuna
duyurulmuştur.

3.3.6.2 2012 Yılında Gerçekleştirilen Eğitimler
12-28 Aralık 2012 tarihleri arasında, naklen uzman alımı sınavı ya da daha önce
TMSK uzman ve uzman yardımcısı iken yapılan sınav sonucunda Kurum uzman ve
uzman yardımcısı kadrolarına atanan uzman ve uzman yardımcıları için düzenlenen
ve mesleki konuları içeren hizmet içi eğitim programının ilk bölümü tamamlanmıştır:

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Uluslararası Muhasebe Standartları
Uluslararası Denetim Standartları
SPK Mevzuatı
Bankacılık Mevzuatı
Sigorta Mevzuatı
Ticaret Kanunu
Borçlar Kanunu
Vergi Hukuku
İdare Hukuku

alanlarında verilmesi planlanan ve ayrıntılı konular içeren söz konusu eğitim programı
ile meslek personelinin bilgisinin ve hizmet verimliliğinin artırılması amaçlanmıştır.
Ayrıca, 2012 yılı içerisinde Kurul Üyeleri ve Kurum uzmanları nezdinde Kurum görev
alanına ilişkin ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, konferans ve toplantılara
iştirak edilmiştir.

3.3.7 Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı
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 etmekle
yükümlüdür.

50 |

KGK 2012 Yılı Faaliyet Raporu

Bu çerçevede, Kurum hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik
önerilerde bulunmak, ilgili hizmet birimlerinin görüş ve önerilerini dikkate alarak veri
tabanı ve bilgi sistemleri oluşturmak ve bunları yönetmek, 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, elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgenin etkili,
verimli ve güvenli bir şekilde tedariki ve paylaşımını sağlamak, kurum bilgi sistemleriyle
ilgili olarak kullanıcı eğitim programları geliştirmek ve uygulanmalarını sağlamak
amacıyla bunları ilgili birimlere göndermek gibi görev ve yetkileri haizdir. Ayrıca,
Kurumun elektronik belge yönetim sistemini, internet ve intranet altyapılarını oluşturmak
ve geliştirmekle yükümlüdür.
2012 yılı çerçevesinde Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen
faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır:

■ ■ Kurumumuzda kullanılan bilgisayarlar (50 Kullanıcı) için bir yıllık lisanslı antivirüs
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

programı satın alınmıştır.
Kurumumuz 50Mb/s olan internet hızı 100Mb/s yükseltilmesi planlanmıştır.
Fiber optik hat yeraltından çekilmiştir.
8 adet sunucu ve sanallaştırma yazılımı alınarak hizmete sunulmuştur.
Yeni bir kurumsal web portalı oluşturularak hizmete sunulmuştur.
Merkezî Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) projesi ile sağlanan Kimlik Paylaşım
Sistemindeki verilerin alınması işlemi gerçekleştirilmiştir.
Kurumumuz web ana sayfasının İngilizce versiyonu hazırlanarak hizmete
sunulmuştur. Sayfaların İngilizceye çevrilmesi çalışmaları devam etmektedir.
Mevcut gerçek sunuculardan birine elektronik posta sunucusu (Exchange Server)
kurularak hizmete sunulmuştur.
Kurumumuz çalışanlarına e-posta adresleri verilmiştir.
Kurumumuz hizmet binasında her katta 1 adet olmak üzere toplam 14 adet
kablosuz erişim cihazı hizmete girmiştir.
Kurumumuz on-line bilgi edinme yazılımı alınarak hizmete sunulmuştur.
Active Directory (etki alanı denetleyicisi) kurulumu yapılmış olup tüm bilgisayarlar
etki alanına dâhil edilmiştir.
E-imza uygulaması çalışmalarına başlanılmıştır.
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GENEL DEĞERLENDİRME
2012 faaliyet yılı, Kurumumuz açısından teşkilatlanma dönemi niteliğindedir. Bu
yılda özetle;

■ ■ Kurul Başkanlığına, Kurul Üyeliklerine, Kurum Başkan Yardımcılıklarına ve Daire
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Başkanlıklarına atama yapılmış,
Kurum hizmetlerini yürütmek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından geçici
görevlendirmeyle personel tedariki yoluna gidilmiş,
Kurum hizmet binası ile hizmet araçları kiralanmış,
Kiralanan hizmet binası tefriş edilmiş,
Teknolojik altyapı oluşturma çalışmalarına başlanmış,
İkincil mevzuat oluşturma çalışmaları yürütülmüş,
Uluslararası standartların çevirisi ve çeviri kontrolü için çalışma komisyonları
oluşturulmuş,
Yetkilendirme hizmetlerine ilişkin altyapı çalışmaları yürütülmüştür.

Kurumun sahip olduğu personeli ve mevcut kaynakları etkin bir şekilde kullanarak,
660 sayılı KHK’da verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirme azmi ve çabası
içinde olduğu değerlendirilmektedir. Kurumun bağımsız denetime ilişkin mevzuatı
geliştirme ve kurumsal işleyişi etkin kılma adına yapmış olduğu çalışmalar gelecek
dönem açısından olumlu beklentileri beraberinde getirmektedir.
Dünyanın önde gelen ve bağımsız denetim otoritelerinden ve ülkemizde de örnek
alınan kamu kurumlarından biri olma yolundaki kurumsal çalışmaların artırılarak
kararlı bir şekilde devamı sağlanacaktır.
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MALİ BİLGİLER
5.1 KURUM BÜTÇESİ
660 sayılı KHK’nın 19. Maddesinin birinci fıkrasında, Kurumun gelirlerinin, giderlerini
karşılamasının esas olduğu, Kurumun bütçesinin 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirlenen usul ve esaslara göre
hazırlanacağı ve kabul edileceği ancak, genel bütçeden Kuruma Hazine yardımı
yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

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

5.3 BÜTÇE VE UYGULAMA SONUÇLARI
5.3.1 Gelir Bütçesi
Kurumumuzun 2012 yılında elde ettiği bütçe gelirleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tablo 5.1 BÜTÇE VE UYGULAMA SONUÇLARI
Gelir Gerçekleşmesi

Gelir Gerçekleşmesinin

(TL)

Yüzde (%) Oranları

Mal ve Hizmet Satış Geliri

5.536,00

0,03

Diğer Teşebbüs ve
Mülkiyet Geliri

4.072,00

0,02

20.500.000,00

98,22

344.194,00

1,65

17.755,00

0,09

20.871.557,00

100,00

Ekonomik Kod Adı

Alınan Bağış ve Yardımlar
Faiz Gelirleri
Diğer Çeşitli Gelirler
Toplam

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere;

■ ■ Kurumumuzun 2012 faaliyet dönemindeki en büyük gelir kalemi Hazineden

aktarılan paydan oluşmuştur. 2012 faaliyet yılı için Hazine yardımlarının toplam
gelirimize oranı %98,22’dir.

58 |

KGK 2012 Yılı Faaliyet Raporu

■ ■ İkinci en önemli gelir kalemi faiz geliridir. Gelirlerimizin cari giderleri aşan kısmının

Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi suretiyle elde edilen
faiz gelirleri, toplam gelirimizin %1,65’ini oluşturmaktadır.
■ ■ “Mal ve Hizmet Satış Geliri” kalemi Şartname Basılı Evrak Form Satış Gelirinden
oluşmaktadır ve toplam gelirimize oranı %0,03’tür.
Kurumumuzun, bu faaliyet dönemine ilişkin olarak, 5018 sayılı Kanunun 78. Maddesi
kapsamında Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına aktarılacak yılsonu gelir
fazlası bulunmamaktadır.

5.3.2 Gider Bütçesi
Kurumuzun 2012 faaliyet yılı gider gerçekleşme toplamı 11.852.162 TL olup, söz
konusu giderlerin ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 5.2 BÜTÇE DETAYLARI			
Bütçe Ödeneği
(TL)

Gider Gerçekleşmesi
(TL)

Kalan Ödenek

Personel Gideri

4.914.000,00

2.071.153,00

2.842.847,00

SGK’na Devlet Primi
Giderleri

1.086.000,00

284.596,00

801.404,00

Mal ve Hizmet Alımları

8.400.000,00

5.479.031,00

2.920.969,00

Sermaye Giderleri

6.100.000,00

4.017.382,00

2.082.618,00

20.500.000,00

11.852.162,00

8.647.838,00

Ekonomik Kod Adı

Toplam

Kurum giderlerinin yüzdesel dağılımları da aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 5.3 GİDER YÜZDE DAĞILIMLARI

Ekonomik Kod
Adı

Bütçe
Ödeneği (TL)

Yüzde
Oranları
(%)

Gider
Gerçekleşmesi
(TL)

Yüzde
(%)

Gider
Gerçekleşmesinin
Yüzde Oranları (%)

Personel
Gideri

4.914.000,00

23,97

2.071.153,00

17,47

42,15

SGK’na Devlet
Primi Giderleri

1.086.000,00

5,30

284.596,00

2,40

26,21

Mal ve Hizmet
Alımları

8.400.000,00

40,98

5.479.031,00

46,23

65,23

Sermaye
Giderleri

6.100.000,00

29,76

4.017.382,00

33,90

65,86

20.500.000,00

100,00

11.852.162,00

100,00

57,82

Toplam

| 59

5. Bölüm Mali Bilgiler

Gerçekleşen giderin ilgili bütçe ödeneğine göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir:
Yukarıdaki tabloların incelenmesinden de anlaşılacağı üzere;

■ ■ 20.500.000-TL’lik Hazine yardımının 11.852.162 TL’si harcanmıştır. Bir başka

ifade ile Hazine yardımının %57,82’lik kısmı 2012 faaliyet dönemi içerisinde
harcanmıştır.
■ ■ En çok ödenek tahsisi mal ve hizmet alımları gider kalemine ilişkindir. Gider
gerçekleşmesi oranının en yüksek olduğu kalem mal ve hizmet alımı gider
kalemidir. Kurum toplam giderinin % 46,23’lük kısmı bu harcama türüne
ilişkindir. İkinci sırada sermaye giderleri kaleminde harcama yapılmıştır. Sermaye
giderlerinin toplam gider içerisindeki oranı %33,90’dır. Üçüncü sırada ise
personel giderleri yer almıştır. Kurumun toplam harcama kalemleri içerisinde
mal ve hizmet alımları ile sermaye giderleri kalemleri, 2012 faaliyet yılı içerisinde,
önemli bir oranda yer tutmuştur. Bunun temel nedeni ise Kurumun 2012 yılında
faaliyete geçmiş olmasıdır.
■ ■ Kurum 2012 faaliyet yılında; personel gideri ödeneğinin % 42,15’ini; SGK’na
devlet primi ödeneğinin 26,21’ini; mal ve hizmet alımları ödeneğinin 65,23’ünü;
sermaye giderleri ödeneğinin 65,86’sını harcamıştır.

5.4 2012 YILI BÜTÇE KESİN HESAP DURUMU
Kurumumuzun 2012 faaliyet yılı bütçe uygulama sonuçlarını içeren “Kesin Hesap”
tutarlarının yer aldığı Tablo aşağıdadır:
Tablo 5.5 2012 Mali Yılı Kesin Hesabına İlişkin Tablo
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Toplam
Bütçe
Ödeneği

Bütçe
Gideri

Kalan
Ödenek

Giderin
Toplam
Ödeneğe
Oranı (%)

3.369.000

536.784

2.832.216

16

Sözleşmeli Personel

650.000

643.426

6574,00

99

01.3

İşçiler

895000

890.941

4059,00

99

01

Personel Giderleri

4.914000

2.071.153

2.842.847

42

02.1

Memurlar

830.000

41.614

788.386

5

02.2

Sözleşmeli Personel

70.000

66.848

3152

95

02.3

İşçiler

186.000

176.133

9867

95

02

S.G K.’na Devlet Primi
Giderleri

1.086.000

284.596

801.404

26

03.2

Tüketime Yönelik Mal
ve Malzeme Alımı

1.235.000

530.076

704924

43

03.3

Yolluklar

700.000

172.905

527.095

25

Ekonomik
Kod

Ekonomik Kod Adı

01.1

Memurlar

01.2
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Toplam
Bütçe
Ödeneği

Bütçe
Gideri

Kalan
Ödenek

Giderin
Toplam
Ödeneğe
Oranı (%)

Ekonomik
Kod

Ekonomik Kod Adı

03.4

Görev Giderleri

70.000

37.348

32.652

53

03.5

Hizmet Alımları

5.140.000

4.128.241

1.011.759

80

03.6

Temsil ve Tanıtma
Giderleri

400.000

133.018

266.982

33

03.7

Menkul Mal,Gayri
Maddi Hak Alımları

705.000

357624

347.376

51

03.8

Gayrimenkul Mal
Bakım Onarım Giderleri

150.000

119.816

30.184

80

03.

Mal ve Hizmet Alımları

8.400.000

5.479.031

2.920.969

65

06.1

Mamul Mal Alımları

4.475.000

3.444.961

1.030.039

77

06.3

Gayri Maddi Hak
Alımları

650.000

527.533

122.467

81

06.6

Menkul Malların Büyük
Onarım Giderleri

50.000

0

50.000

0

06.7

Gayrimenkul Büyük
Onarım Giderleri

925.000

44.887

880.113

5

06

Sermaye Giderleri

6.100.000

4.017.382

2.082.618

66

20.500.000

11.852.162

8.647.838

58

Toplam
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İÇSEL VE DIŞSAL ANALİZ
6.1 Kurumsal Kapasitenin Değerlendirilmesi
6.1.1 Güçlü Yönler
■ ■ İdari özerkliğe ve güçlü bir konuma sahip olması
■ ■ Etki alanı ve yetki kapsamının genişliği
■ ■ Yaygın, etkin, etkili ve güncel teknoloji kullanımı
■ ■ Uzmanlaşmaya dayalı personel yapısı
■ ■ Genç istihdamın etkin bileşimi
6.1.2 Zayıf Yönler
■ ■ Kurumsal ve teknolojik alt yapı çalışmalarını sürdürüyor olması
■ ■ Kurumun orta ve uzun vadeli hedeflerinin ve bunlara uygun eylem planlarının
belirlendiği bir stratejik planın hazırlık aşamasında olması

■ ■ Performans ölçüm sisteminin geliştiriliyor olması
■ ■ Kurumun ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının olmaması
■ ■ Kurumsal kültürün geliştirilme ihtiyacı
6.1.3 Fırsatlar

■ ■ Kurumun dinamik bir yapısı bulunan bağımsız denetim faaliyetlerini organize
■■
■■
■■
■■
■■
■■

ediyor olması
Kurumun idari özerkliğe sahip olması
Paydaşlarda artan duyarlılık ve işbirliği imkanları
Kurumun idari ve mesleki konularda ikincil mevzuat
çıkarma yetkisine sahip olması
AB Şirketler Hukuku faslı açısından Kurumun ve işlevinin önemli olması
Kurumun ulusal ve uluslararası işbirliği imkanları
Kamu yönetiminde yeni uygulamalar

6.1.4 Tehditler
■ ■ Misyon çatışmaları
■ ■ Kurumun görev alanına ilişkin mevzuatta sıkça yapılan değişiklikler nedeniyle
ikincil düzenlemelerin zaman süreci gerektirmesi
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Notlar

Adres
Telefon
Faks
Email

:
:
:
:

Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 4 Çankaya/ ANKARA
+90 (312) 253 55 55 (Pbx)
+90 (312) 253 55 58
bilgi@kgk.gov.tr

