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Başkanın Sunuşu

Dr. Genç Osman YARAŞLI

T oplumların gelişmesi ve ekonomik yapıların 
karmaşıklık derecesinin artması, kaynakların 
optimum dağılımını sağlamak açısından güvenilir 

bilgi elde etmenin önemini büyük ölçüde artırmıştır. 
Güvenilir olmayan bilgilere dayanılarak alınacak 
kararlar, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde 
tahsisini engellemekte ve önemli zararlara neden 
olabilmektedir. Finansal raporların tarafsız, doğru ve 
güvenilir olduğunun belirlenmesi konusunda kabul 
görmüş en yaygın usul, bu raporların bağımsız ve 
güvenilir kişi ve kurumlar tarafından denetlenmesidir. 

2000’li yılların başından itibaren önce ABD’de, sonra 
diğer gelişmiş ülke ekonomilerinde büyük şirketlerin 
iflasları, finansal tabloları hazırlama ve denetleme 
sürecinde yer alanların güvenilirliklerine büyük 
ölçüde zarar vermiştir. ABD başta olmak üzere birçok 
gelişmiş ülkede, bireysel yatırımcıyı korumak ve 
finansal raporların güvenilirliğini sağlamak amacıyla 
muhasebe, finansal raporlama ve denetim üzerindeki 
kontrollerin sıkılaştırılması için meslekten bağımsız, 
düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkilerini 
haiz kamu gözetimi kurumları kurulmuştur.

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

Kurumumuz kuruluşundan itibaren kısa süre içinde 
teşkilatını oluşturmuş ve KHK’yla kendisine verilen 
görevlerle ilgili mevzuat çalışmalarını tamamlamıştır. 
Hizmet kalitesini daha da yükseltebilmek amacıyla 
kurumsal kapasitesini artırma gayreti içindedir.

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

Bu anlayışla hazırlanan 2016-2020 Stratejik Planı, 
Kurumun hizmet kalitesini artırmaya yönelik bir yol 
haritasıdır. Bu Planda, iç ve dış çevredeki eğilimler 
gözlemlenip yorumlanarak bir gelecek tasavvur edilmiş 
ve buna ulaşmayı sağlayacak stratejiler belirlenmiştir.
Kurumun hizmet alanının ülkedeki özel sektör yapısını 
biçimlendirme potansiyeline sahip etkenlerden birisi 
olduğu değerlendirilmektedir. Mesela, yüksek kalitede 
ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim 
ortamı oluşturmak şirketlerin ortaklık yapılarını 
değiştirebilecektir. Bu bakımdan Kurumun yüksek 
kalitede hizmet üretmesi ekonomiyi olumlu yönde 
etkileyecektir.

Kurumun ilk stratejik planı olan ve “Kamu İdareleri 
İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” esas alınarak büyük 
bir emekle hazırlanan 2016-2020 Stratejik Planının, 
Kurumun hizmet kalitesini yükseltmeye vesile olmasını 
diler, Planın hazırlanmasında emeği geçen paydaşlara 
ve çalışanlarımıza teşekkür ederim.
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BÖLÜM-I GİRİŞ
Stratejik planlama kuruluşun bulunduğu 

nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki 
gerçekleştirilmesi öngörülen amaç ve hedefler ile 
bunlara ilişkin stratejileri tarif etmektedir. Bu stratejik 
plan, Kurumumuzun gelecekteki başarısı için bir yol 
haritası çizmektedir. Planın sunduğu amaç ve hedefler 
Kurumumuzun kurumsallaşma sürecine destek 
sağlayacak ve finansal raporlama, bağımsız denetim 
ve kamu gözetimi alanında düzenleyici ve denetleyici 
üst kurul olma pozisyonunu güçlendirecektir.

Kamu yönetimi alanındaki yeni gelişme ve 
eğilimler, kamu idarelerinin geleceklerini kurumsal 
bir stratejik plana dayalı olarak tasarlamalarını 
gerektirmiştir. 

Bu anlayış doğrultusunda 2016-2020 dönemine 
ilişkin stratejik plan çalışmalarına hazırlık niteliğinde 
ön araştırmalar yapılmış, fikir geliştirme toplantıları 
gerçekleştirilmiş, iç ve dış paydaş analiz ve toplantıları 
yapılarak kurumun stratejik planına temel oluşturacak 
fikirler derlenmiş ve yazılı hale getirilmiştir. Bu 
kapsamda başlıca vizyon, misyon, çalışma ilkeleri ve 
politika geliştirme konuları tartışılmıştır. Kurumun 
tanımlanan misyonlarıyla ilgili olan hedefler, proje 
ve faaliyetler belirlenmiştir. Bu aşamada, Kurum 
personelinin de yorum ve görüşleri alınmış, bu 
görüşler kapsayıcı bir bakış açısıyla analiz edilmiştir. 
Alt çalışma gruplarının bu hazırlıkları ile koordineli 
olarak Kurul stratejik plana nihai halini vermiştir.

BÖLÜM-II DURUM ANALİZİ
A) DÜNYADA KAMU GÖZETİMİ

1) BAZI ÜLKELERDE KAMU GÖZETİMİ

1990’lı yılların sonlarına doğru ABD’de ve 
bazı Avrupa ülkelerinde çok sayıda şirkette üst 
yönetimlerinin de içinde yer aldığı finansal bilgi 
manipülasyonları ortaya çıkarılmış ve bu olaylar 
bağımsız denetçilerin de sorumlu tutulduğu finansal 
skandallara neden olmuştur. Bu sebeple bağımsız 
denetim alanında yeni düzenlemeler yapılması ve 
sıkı önlemler alınması yoluna gidilmiş, muhasebe 
altyapısının geliştirilmesi için düzenleyici otoriteler 
tarafından teknik kuralların değiştirilmesi, finansal 
raporlama sürecinde bağımsız dış denetimin 
geliştirilmesi, denetim komitesi sürecinin 
güçlendirilmesi, kamuoyunda ve şirket yönetiminde 
kültürel değişimin gerçekleştirilmesi girişimlerinde 
bulunulmuştur.

Bu amaçla ABD tarafından yürürlüğe konulan 
Sarbanes Oxley Yasası dünya çapında yankı 
uyandırmıştır. ABD’de Sarbanes Oxley Yasası ile 
oluşturulan Kamu Gözetim Kurumu (PCAOB), diğer 

görevlerinin yanı sıra 1978 yılından beri Amerika 
Muhasebe Meslek Örgütü (AICPA) tarafından 
uygulanan meslektaş denetimi (Peer Review) 
programının yerini almıştır.

PCAOB’nin genel amacı, bağımsız denetim 
raporlarının ve finansal raporların hazırlanmasında 
kamu çıkarını gözetmek; özel amacı ise yatırımcıları 
korumak için bağımsız denetçilerin gözetimini 
yapmaktır. Son verilere göre PCAOB tarafından, 1.133 
Amerika menşeili denetim kuruluşu ve 903 Amerika 
menşeili olmayan denetim kuruluşu yetkilendirilmiş 
bulunmaktadır. PCAOB yetkilendirdiği tüm denetim 
kuruluşlarının gözetimini yapmakta olup, Amerika 
menşeili olmayan denetim kuruluşlarının gözetimini 
gerçekleştirirken ilgili ülkelerdeki düzenleyici 
otoritelerle iş birliğine gitmektedir. 

PCAOB tarafından yapılan gözetimin ana 
hedefi, halka açık şirketleri denetleyen denetim 
kuruluşlarının kalite kontrol sistemlerinin ve denetim 
faaliyetlerinin izlenmesidir. PCAOB’nin diğer görevleri 
arasında, denetçilere ilişkin incelemelerin ve disiplin 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi, halka açık şirketlerin 
bağımsız denetim raporlarının hazırlanması ile ilgili 
denetim, kalite kontrol, etik, bağımsızlık ve diğer 
ilgili standartların oluşturulması veya daha önce 
oluşturulmuş olanların kabul edilmesi bulunmaktadır.

ABD’den sonra, Avrupa Komisyonu ile Uluslararası 
Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), Uluslararası 
Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) gibi 
uluslararası nitelikli kuruluşlar da PCAOB benzeri 
bir modeli benimsemişler ve üyelerine önermişlerdir. 
AB’nin 8’inci Direktifi ile 2006 yılında, meslekten 
bağımsız, düzenleme, denetleme ve yaptırım 
uygulama yetkileri olan bir kamu gözetim sisteminin 
kurulması öngörülmüştür. Avrupa Komisyonu, 
denetim firmalarının gözetimi için ulusal gözetim 
otoritelerinin kurulmasını öngörmüş, ayrıca Avrupa 
genelinde yasal denetçilerin ve denetim kuruluşlarının 
eş güdümünü sağlamak amacıyla Avrupa Denetim 
Otoriteleri Grubunu (European Group of Auditors 
Oversight Bodies) oluşturmuştur.

İngiltere’de finansal raporlama, kurumsal 
yönetişim ve bağımsız denetim alanlarında bağımsız 
yetkili otorite Finansal Raporlama Komitesi (Financial 
Reporting Council-FRC)’dir. FRC muhasebe ve 
denetim standartlarını, aktüeryal faaliyetlerle ilgili 
mesleki standartları, kurumsal yönetim ilkelerini ve 
yatırımcıların ortak olarak sorumluluklarına ilişkin 
ilkeleri (stewardship code) belirlemektedir. Ayrıca 
kurumsal raporlama ve denetim faaliyetlerinin 
kalitesini artırmak amacıyla izleme faaliyetleri 
yürütmekte ve gerekli adımları atmaktadır. Bu 
kapsamda muhasebeciler ve aktüerlere ilişkin disiplin 
düzenlemelerini yürütmekte, muhasebe ve aktüeryal 
meslek örgütlerinin faaliyetlerini denetlemektedir.
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Fransa’da kamu yararını ilgilendiren işletmelerin 
denetimini yapan denetim kuruluşlarının gözetiminden 
sorumlu olan Haut Conseil du Commissariat aux 
Comptes (H3C) Adalet Bakanlığı’nın bünyesinde 2003 
yılında oluşturulmuş bağımsız bir kamu otoritesidir. 
H3C denetçilerin bağımsızlığıyla ilgili etik kuralların ve 
denetim standartlarının oluşturulmasından sorumludur. 
Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar dışındaki 
işletmelerin denetimlerini üstlenen şirketlere yönelik 
incelemeler H3C’nin belirlediği kurallar çerçevesinde 
Ulusal Denetçiler Meslek Birliği (CNCC) tarafından 
yapılmaktadır. Ticaret Kanununa göre, Fransa’da tüm 
denetçiler periyodik incelemelere tabidir. Denetimler 
doğrudan, H3C tarafından istihdam edilen denetçilerce 
yerine getirilmektedir. 

Hollanda’da bağımsız denetim faaliyetleriyle ilgili 
kamu gözetimini yürütme görevi finansal piyasalarla 
ilgili tüm faaliyetleri gözetleme sorumluluğu bulunan 
Finansal Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Otoritesi 
(AFM)’dedir.

Yasal bağımsız denetimler AFM tarafından 
yetkilendirilmiş denetim kuruluşları tarafından 
gerçekleştirilmekte ve bu denetim kuruluşlarının 
gözetimi yine AFM tarafından yapılmaktadır. Ayrıca 
AFM’nin kamu gözetimi alanı, payları Euronext N.V. 
Borsası’nda işlem gören şirketlerin bağımsız denetimini 
gerçekleştiren Avrupa Birliği içindeki ya da dışındaki 
diğer ülke denetim kuruluşlarının gözetimini de 
kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Almanya’da bağımsız denetimin kalitesinin 
artırılması ve gözetim faaliyetlerinin geliştirilmesi 
amacıyla atılan en önemli adım 2004 yılında kabul edilen 
Denetçi Gözetimi Kanunu (AFAG) olmuştur. AFAG ile 
muhasebe ve denetim alanında nihai sorumluluğa sahip 
bağımsız bir gözetim otoritesi olarak Denetçi Gözetimi 
Komisyonu (AOC) kurulmuştur.

AOC, tüm denetçilerin zorunlu üyesi olduğu Alman 
Muhasebe Meslek Örgütü (WPK) üzerinde kamu gözetimi 
yapmakla sorumludur. Aynı zamanda AOC kamu yararını 
ilgilendiren kuruluşların incelemelerini yapmakla 
görevlidir. AOC, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 
gözetimine tabi bağımsız bir otoritedir. 

WPK’nın görevleri ise meslek mensuplarının 
sınavlarını gerçekleştirmek, kişi ve firmaları 
yetkilendirmek, sicili tutmak, kalite güvence 
denetimlerini gerçekleştirmek, gözetim faaliyetlerine 
ilişkin yaptırımları uygulamak ve mesleki ilkeleri 
belirlemektir. 

Bununla birlikte, AOC WPK’nın bu yükümlülüklerini 
düzgün bir şekilde yerine getirip getirmediğini sürekli 
olarak gözlemlemekte olup bu kapsamda aşağıdaki 
haklara sahiptir:

WPK’nın organlarının toplantılarına katılmak.

• WPK’nın görev alanına giren tüm konularda bilgi 
talep etmek.

• WPK’nın gerçekleştirdiği faaliyetleri incelemek.

• WPK’nın aldığı kararları onaylamak ve nihai 
kararı vermek.

2) 2006/43 SAYILI AB DİREKTİFİ

Söz konusu direktifin ilgili maddelerine aşağıda yer 
verilmiştir:

1. Giriş bölümünün 20’nci paragrafında; “Üye 
Devletler, kanunî denetçiler ve denetim 
kuruluşları için ev sahibi ülke kontrolüne 
dayanan etkili bir kamu gözetim sistemi 
oluşturulmalıdır. Kamu gözetimi için kural 
koyucu düzenlemeler Üye Devletlerin gözetim 
faaliyetleri konusunda Topluluk düzeyinde etkili 
bir işbirliğini mümkün kılmalıdır. Kamu gözetim 
sistemi, kanunî denetimle ilgili alanlarda 
bilgi sahibi ancak kanuni denetçi olmayanlar 
tarafından yönetilmelidir. Söz konusu kanuni 
denetçi olmayan kişiler, denetim mesleğinde hiç 
çalışmamış uzmanlar ya da mesleği bırakmış 
eski kanuni denetçiler olabilir. Ancak, Üye 
Devletler kamu gözetim sisteminin yönetimine 
az sayıda kanuni denetçinin katılmasına izin 
verebilir.” ifadesi yer almaktadır.

2. Direktifin 3’üncü maddesinde; “Kanuni denetim, 
kanuni denetimi zorunlu kılan Üye Devletler 
tarafından yetkilendirilen kanuni denetçiler ve 
denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilir.” 
ifadesi ile 3’üncü maddenin ikinci fıkrasında; 
“Her Üye Devlet, kanuni denetçi ve denetim 
kuruluşlarının yetkilendirilmesinden sorumlu 
bir otorite oluşturmak zorundadır.” ifadesi yer 
almaktadır.

3. Giriş bölümünün 8’inci paragrafında; “Üçüncü 
tarafları korumak amacıyla yetkilendirilen 
tüm denetçi ve denetim kuruluşlarının, 
kamu erişimine açık olan ve kanunî denetçi 
ve denetim kuruluşlarıyla ilgili temel 
bilgileri içeren sicile kaydedilmelidir.” 
ifadesi yer almaktadır. Bu çerçevede, 
 
Direktifin 15’inci maddesinin birinci fıkrasında; 
“Her bir Üye Devletin, 16 ve 17’nci maddeler 
uyarınca kanuni denetçi ve denetim kuruluşlarını 
bir resmi sicile kaydetmesi gerekmektedir.” 
ifadesi yer almaktadır.

15’inci maddenin ikinci fıkrasında; “Üye 
Devletlerin, her kanunî denetçi ve denetim 
kuruluşuna sicil numarası vermesi 
gerekmektedir. Sicil bilgileri, resmi sicilde 
elektronik şekilde ve kamu erişimine açık olarak 
kaydedilir.” ifadesi yer almaktadır.

15’inci maddenin üçüncü fıkrasında da; 
“Resmi sicilde, 3’üncü maddede belirtilen 
ve yetkilendirmeden sorumlu olan, 29’uncu 
maddede belirtilen kalite güvence sisteminden 
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sorumlu olan ve 30’uncu maddede belirtilen 
kanunî denetçi ve denetim kuruluşlarının 
teftişinden ve bunlara cezai yaptırım 
uygulanmasından sorumlu olan yetkili 
otoritelerin ismini ve adresini içermelidir.” ifadesi 
yer almaktadır.

4. Giriş bölümünün 17’nci paragrafında; “Düzenli 
incelemeler, kanunî denetimlerde yüksek 
kaliteyi sürekli hale getirmenin en iyi aracıdır. 
Bu nedenle, kanunî denetçiler ve denetim 
kuruluşları, incelenen kanunî denetçiler ve 
denetim kuruluşlarından bağımsız bir biçimde 
düzenlenen bir kalite güvence sistemine bağlı 
olacaklardır.” ifadesi yer almaktadır.

Giriş bölümünün 23’üncü paragrafında; 
“Kamu yararını ilgilendiren kuruluşların 
daha açık olmaları ve ekonomik olarak daha 
önemli olmalarından dolayı yıllık ve konsolide 
hesaplarının kanunî denetimine yönelik daha 
sıkı yükümlülükler uygulanmalıdır.” ifadesi yer 
almaktadır.

5. Giriş bölümünün 13’üncü paragrafında; “Topluluk 
yasasının gerektirdiği tüm kanunî denetimlerin 
her zaman yüksek kalitede olması son derece 
önemlidir. Dolayısıyla tüm kanunî denetimler, 
uluslararası denetim standartları seviyesinde 
yürütülmelidir.” ifadesi yer almaktadır.

6. Giriş bölümünün 9’uncu paragrafında; “Kanunî 
denetçiler en yüksek etik standartlara bağlı 
olmalıdır. Bu nedenle, denetçilerin en azından 
kamu yararı fonksiyonlarını, dürüstlüklerini ve 
tarafsızlıklarını ve yanı sıra mesleki yeterlik ve 
ihtimamı kapsayan mesleki etik kurallarına tabi 
olmaları gerekmektedir. Kanunî denetçilerin 
kamu yararı fonksiyonu, daha geniş insan ve 
kurum topluluğu tarafından kanunî denetçinin 
işinin kalitesine güvenilmesi anlamına 
gelmektedir. Denetim kalitesinin iyi olması, 
finansal tabloların doğruluğunun ve etkinliğinin 
geliştirilmesi yoluyla piyasaların düzgün 
işlemesine katkıda bulunur. Komisyon, meslek 
etiği hakkında asgari standartlar gibi uygulama 
önlemleri alabilir. Bunu yaparken, Uluslararası 
Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC) Etik 
Kurallarında belirtilen ilkeleri dikkate alır.” 
ifadesi yer almaktadır.

7. Direktifin 29’uncu maddesinde; “(j) bendinde 
belirtilen tavsiyelerin yerine getirilmemesi 
halinde, kanunî denetçi ya da denetim firması, 
gerekirse, madde 30’da belirtilen disiplin 
cezaları ve yaptırımlarına tabi olacaklardır.” 
ifadesi ile 30’uncu maddesinde; “Üye Devletler, 
kanunî denetime yönelik yetersiz uygulamaların 
belirlenmesi, düzeltilmesi ve önlenmesine 
yönelik etkin soruşturma ve yaptırım 
sistemlerinin bulunmasını sağlayacakladır.” 
ifadesi yer almaktadır.

Direktifin ilgili maddeleri ile yapılması gerekenler 
birlikte değerlendirildiğinde, ülkemizde bağımsız 
denetime ilişkin kalite güvencesinden sorumlu olacak 
Kurumun;

1. Meslekten bağımsız olması, alana ilişkin 
bilgi sahibi ancak kanuni denetçi olmayanlar 
tarafından yönetilmesi,

2. Bağımsız denetçileri ve denetim kuruluşlarını 
yetkilendirmesi ve kanuni denetimin bunlar 
tarafından yapılması,

3. Yetkilendirilenlere ilişkin resmi sicil oluşturması 
ve kamunun erişimine açık tutulması,

4. Bağımsız denetçilerin ve denetim kuruluşlarının 
kalite güvence sistemine (Kurum sistematiğine) 
bağlı olarak çalışmaları ve düzenli olarak 
gözetime tabi tutulmaları,

5. Kanuni denetimin uluslararası denetim 
standartlarıyla uyumlu bir şekilde yapılması,

6. Kanunî denetçilerin en yüksek etik standartlara 
bağlı olmaları,

7. Kalite güvence sistemi disiplin ve yaptırım 
yetkilerine sahip olması ,

Gerekmektedir.

B) TÜRKİYEDE KAMU GÖZETİMİ

2000’li yılların başından itibaren dünyada yaşanan 
muhasebe skandalları etkin bir denetim ve kamu 
gözetimi sisteminin önemini bir kez daha gündeme 
getirmiş ve ülkeleri bu konuda ciddi adımlar atmaya 
sevk etmiştir. Bu alana ilişkin olarak Türkiye’deki 
düzenlemelere genel olarak baktığımızda ise çok 
parçalı bir yapı göze çarpmaktadır. Bu çok parçalı 
yapı, hem işletmeler açısından yarattığı sıkıntılar hem 
de uluslararası düzenlemelere uyum açısından uzun 
yıllar eleştirilmiş olup, bu durum gerek Dünya Bankası 
gerekse Avrupa Birliği tarafından yayımlanan raporlarda 
da ifade edilmiştir.

Son yıllarda etkin bir kamu gözetimi sistemi kurmak 
amacıyla yeni TTK’da çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 

Yeni TTK şirketlerin denetiminde yeni bir anlayış 
ve çağdaş bir yaklaşım getirmekte ve kamu gözetimi 
sisteminin çatısını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, 660 
sayılı KHK ile idari olarak özerk üst kurul yapısında Kamu 
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
kurulmuştur. Böylece, dünyadaki gelişmelere paralel 
olarak, Türkiye’nin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; 
uluslararası standartlarla uyumlu 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 verilmesinin temini 
amaçlanmıştır.
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Kurumumuzun kurulmasıyla birlikte denetim 
standartları ve kurallarının belirlenmesinde, kamusal 
gözetim altında bağımsız denetçilerin ve denetim 
kuruluşlarının yetkilendirilmesinde yetkili tek 
otoritenin kurulmasını öngören Şirketler Hukuku 
faslının 4 no’lu teknik kapanış kriteri, AB müzakere 
sürecinde yerine getirilmiş bulunmaktadır. 2012 
yılı İlerleme Raporunda Şirketler Hukuku alanında, 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumunun kurulmasıyla önemli düzeyde ilerleme 
kaydedildiği ifade edilmiştir. 

1) YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

Kurumumuzun misyonunu hangi kanun, yönetmelik 
ve kararnameye dayandırarak temellendirdiği ve 
bu üst belgelerin nasıl değerlendirildiği stratejik 
planın önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. Bu 
bölümde, Kurumumuzu ilgilendiren yönlendirici üst 
belgelerin ilgili maddeleri ve yapılması gerekenler 
değerlendirilmiştir

a) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri birlikte 
değerlendirildiğinde;

88’inci maddede; “(1) 64 ilâ 88 inci madde 
hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişiler münferit 
ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu 
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, 
kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve 
bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymak ve 
bunları uygulamak zorundadır. 514 ilâ 528 inci maddeler 
ile bu Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır.

(2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve 
finansal tablolara milletlerarası pazarlarda geçerlilik 
kazandırmak amacıyla, uluslararası standartlara 
uyumlu olacak şekilde, yalnız Kamu Gözetimi, Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenir ve 
yayımlanır.” 

397’nci maddede; “(1) Dördüncü fıkra uyarınca 
denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler 
topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu 
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca 
yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu 
Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal 
bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup 
olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim 
kapsamı içindedir.” 

400’üncü maddede; “(1) Denetçi, bağımsız denetim 
yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir 
veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını 
taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya 

ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir.”  
Hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu maddelerde görüleceği üzere TTK’nın 
64-88’inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel 
kişilerin düzenleyeceği finansal tablolarda kullanılacak 
olan Türkiye Muhasebe Standartları, uygulama birliği 
sağlamak ve söz konusu tablolara uluslararası geçerlik 
kazandırmak amacıyla uluslararası standartlarla 
uyumlu olmak üzere Kurum tarafından belirlenir 
ve yayımlanır. Ayrıca finansal tabloların denetimi 
bağlamında kullanılacak olan Türkiye Denetim 
Standartları, uluslararası standartlarla uyumlu olacak 
şekilde Kurum tarafından belirlenir. Bağımsız denetim 
yapacak olan bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim 
kuruluşları Kurum tarafından yetkilendirilirler.

b) 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname

KHK’nın 1’inci maddesinde; “(1) Bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin amacı; 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 ve bağımsız denetim 
alanında kamu gözetimi yapmak yetkisini haiz Kamu 
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 
kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin 
usul ve esasları düzenlemektir.” denilmektedir.

660 sayılı KHK’nın amaç ve kapsam bölümünde 
belirtildiği üzere Kurum, uluslararası standartlarla 
uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını ve Türkiye 
Denetim Standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi 
ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek 
ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız 
denetim alanında kamu gözetimi yapmakla yükümlü 
kılınmıştır.

2) PAYDAŞ ANALİZİ

Bilindiği üzere, Kurumumuzun yerli ve yabancı 
finansal tablo kullanıcılarından başlayıp, kamu 
kuruluşları, YMM ve SMMM’ler ile ilgili sivil toplum 
kuruluşları da dahil olmak üzere geniş bir alanda 
paydaşları bulunmaktadır. Bu çerçevede, iç ve dış 
paydaş analizinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 
Kurumumuz çalışanlarına stratejik plan hazırlama 
eğitimleri verilmiştir. 

Kurumumuzu doğrudan veya dolaylı olarak 
etkileyen veya Kurumumuzun etkilediği kişi kurum 
ve kuruluşlar ile sağlanan ürün ve hizmetlerden 
yararlanıcılar olarak ifade edilebilecek aşağıda yer 
verilen paydaşlarımızla, 16 Ekim 2014 tarihinde 
toplantı gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 1. KGK Paydaşları
Finansal Tablo Hazırlayanlar ve Denetleyenler

Finansal Tablo Hazırlayanlar Yararlanıcılar

Finansal Tablo Kullanıcıları Yararlanıcılar

Bağımsız Denetim Kuruluşları Yararlanıcılar

Bağımsız Denetçiler Yararlanıcılar

Kamu Gözetimi Kurumu;

Kurul Üyeleri İç Paydaş

Kurum Yönetimi İç Paydaş

Kurum Personeli İç Paydaş

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Maliye Bakanlığı Dış Paydaş

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dış Paydaş

Dışişleri Bakanlığı Dış Paydaş

Avrupa Birliği Bakanlığı Dış Paydaş

Ekonomi Bakanlığı Dış Paydaş

Kalkınma Bakanlığı Dış Paydaş

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dış Paydaş

Milli Eğitim Bakanlığı Dış Paydaş

Hazine Müsteşarlığı Dış Paydaş

Sayıştay Dış Paydaş

BDDK Dış Paydaş

Gelir İdaresi Başkanlığı Dış Paydaş

TC Merkez Bankası Dış Paydaş

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Dış Paydaş

Rekabet Kurumu Dış Paydaş

EPDK Dış Paydaş

BİST Dış Paydaş

Türkiye İstatistik Kurumu Dış Paydaş

Yurt Dışı Kurum ve Kuruluşlar

Dünya Bankası Dış Paydaş

AB Komisyonu Dış Paydaş

IFIAR Dış Paydaş

IASB Dış Paydaş

IFAC Dış Paydaş

IAASB Dış Paydaş

IESBA Dış Paydaş

IAESB Dış Paydaş

PCAOB Dış Paydaş

XBRL International Dış Paydaş

ISACA Dış Paydaş

CAQ Dış Paydaş

PIOB Dış Paydaş

EFRAG Dış Paydaş

FEE Dış Paydaş

AAOIF Dış Paydaş

Diğer Paydaşlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dış Paydaş

TURMOB Dış Paydaş

YMM Odaları Dış Paydaş

SMMM Odaları Dış Paydaş

Türkiye Bankalar Birliği Dış Paydaş

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dış Paydaş

Ticaret ve Sanayi Odaları Dış Paydaş

Üniversiteler Dış Paydaş

İlgili Sivil Toplum Kuruluşları Dış Paydaş
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Tablo 2. KGK Önceliklendirilmiş Paydaş Tablosu

Öncelik 
Sırası Paydaş Adı

İç Paydaş/
Dış Paydaş /
Yararlanıcı

Açıklama

1 Kurul Üyeleri İç Paydaş Hizmeti düzenleme ve en üst karar alma organı olması 
nedeniyle iç paydaştır.

2 Üst Yönetim İç Paydaş
Hizmeti planlama, organize etme, kontrol etme, örgütleme 
ve koordinasyon görevlerini yerine getirmesi nedeniyle iç 
paydaştır.

3 Kurum Personeli İç Paydaş Hizmeti üretmekle görevli olduklarından iç paydaştır.

4 Denetçiler Yararlanıcı Hizmeti alanlar olması nedeniyle paydaşlardır.

5 Resmi Kurum ve 
Kuruluşlar Dış Paydaş Hizmetin üretilmesine doğrudan ya da dolaylı katkı 

sağladıkları için dış paydaştır.

6 Meslek Kuruluşları Dış Paydaş Hizmetin üretilmesini dolaylı etkilemeleri nedeniyle dış 
paydaştır.

7 Özel Kurum ve 
Kuruluşlar Dış Paydaş Hizmetin üretilmesini dolaylı etkilemeleri nedeniyle dış 

paydaştır

8 Sivil Toplum 
Kuruluşları Dış Paydaş Hizmetin üretilmesini dolaylı etkilemeleri nedeniyle dış 

paydaştır
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3) KURUM İÇİ ANALİZ

a) 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 kuruluşu olup, 26/11/2011 tarih ve 28124 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 
22/11/2011 tarihli ve 11349 sayılı Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhurbaşkanlığı Makamının 25/11/2011 tarihli ve 781 
sayılı yazısıyla, Maliye Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir.

Kurumumuz, 26/11/2011 tarihinde, kamu tüzel kişiliğini haiz idari özerkliğe sahip bir otorite olarak teşkil edilmiş 
olup, görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi, kurumun nihai kararını etkilemek amacıyla 
emir ve talimat veremez. Kurum teşkilatı; kurul, başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşmaktadır. 

Şekil 1. Kurum Teşkilat Şeması

İNCELEME DAİRESİ İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK 
HİZMETLERİ DAİRESİDENETİM STANDARTLARI DAİRESİ 

MUHASEBE STANDARTLARI DAİRESİ 

EĞİTİM VE YETKİLENDİRME DAİRESİ

GÖZETİM DAİRESİ BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ DAİRESİ 

UYGULAMA DAİRESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ
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(1) Kurul

Kurul biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere 
toplam 9 üyeden teşekkül etmektedir.

Kurul üyeleri; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye 
Bakanlığı tarafından önerilecek dörder aday arasından 
ikişer kişi, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu 
ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bağlı 
olduğu Bakanlıklar ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından önerilecek 
ikişer aday arasından birer kişi olmak üzere, Bakanlar 
Kurulu tarafından atanır. Bakanlar Kurulu, kurul üyeleri 
arasından başkanı atar. Kurul, başkanın önerisi üzerine 
üyelerden birini ikinci başkan olarak seçer.

Kurulun görev ve yetkileri 660 sayılı KHK’nın 9’uncu 
maddesinde şöyle sayılmıştır:

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

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

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

ç) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim 
kuruluşlarının kuruluş şartlarını ve çalışma 
esaslarını belirlemek, bu şartları taşıyan 
kuruluşları ve bağımsız denetim yapacak 
meslek mensuplarını yetkilendirerek listeler 
halinde ilan etmek ve bunları oluşturacağı resmi 
sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde 
kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık 
tutmak. 

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

e) İnceleme ve denetimler sonucunda aykırılıkları 

saptanan bağımsız denetçiler ve bağımsız 
denetim kuruluşlarının faaliyet izinlerini askıya 
almak veya iptal etmek. 

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

g) Yabancı ülkelerin Kurulun görev alanıyla ilgili 
konularda yetkili birimleriyle işbirliği yapmak, 
mütekabiliyet esasına göre Türkiye’de bağımsız 
denetim yapmasına yetki verilen yabancı ülke 
denetim kuruluşları ve denetçilerini listeler 
halinde ilan etmek ve bunları oluşturacağı resmi 
sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde 
kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık 
tutmak. 

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

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

ı) Görev alanıyla ilgili uluslararası uygulama ve 
gelişmeleri izlemek, Uluslararası Muhasebe 
Standartları Kurulu ve Uluslararası Denetim 
ve Güvence Standartları Kurulu ile muhasebe 
ve denetim alanında çalışmalar yapan diğer 
uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, lisans 
ve telif anlaşmaları akdetmek ve gerektiğinde bu 
kuruluşlara üye olmak. 

i) Muhasebe standartları ve denetim standartlarının 
benimsenmesi ve uygulanması ile görev alanıyla 
ilgili konularda kamu bilincinin yerleştirilmesine 
yönelik olarak toplantı, konferans ve benzeri 
etkinlikler ile gerekli yayınlarda bulunmak. 

j)  Kurumun ana stratejisini, performans 
ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite 
standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve 
çalışma politikalarını oluşturmak, Kurumun 
hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında 
öneride bulunmak. 

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

l)  Kurumun performansını ve mali durumunu 
gösteren raporları onaylamak. 

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

n)  (Mülga: 12.7.2013-6495/72 md.) 
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o)  Çalışma ve danışma komisyonlarının üyelerini 
belirlemek. 

ö) Mevzuatla verilen diğer benzeri görevleri 
yapmak.

(2) Başkanlık

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

Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

g) Bakan tarafından atananlar dışındaki Kurum 
personelini atamak.

ğ) Kurumun yönetimi ile ilgili diğer görevleri yerine 
getirmek. 

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

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

(3) Hizmet Birimleri

Kurumun hizmet birimleri, daire başkanlıkları 
şeklinde teşkilatlanmıştır.

Kurumumuz hizmet birimlerinin görev ve yetkileri 
şunlardır:

i. Muhasebe Standartları Dairesi

Muhasebe Standartları Dairesinin görevleri 
şunlardır:

a) TMS’lerin oluşturulmasına ve yayımlanmasına 
ilişkin çalışmaları yapmak. 

b) Uluslararası standartlarda yapılan değişikliklerin 
TMS’lere yansıtılmasına yönelik çalışmalar 
yapmak.

c) Görev alanıyla ilgili ikincil düzenleme taslaklarını 
hazırlamak. 

ç) TMS’lerin uygulanmasında ortaya çıkan 
tereddütlü hususları değerlendirerek görüş 
oluşturmak.

d) Finansal raporlamada kullanılmak üzere TMS 
taksonomilerini hazırlamak.

e) Mevzuat taslaklarını muhasebe standartlarına 
uyumu açısından değerlendirmek ve Kurum 
görüşünü hazırlamak. 

f) Muhasebe standartlarının benimsenmesi ve 
uygulanmasının yaygınlaştırılması konusunda 
faaliyetlerde bulunmak.

g) Kurumun dış ilişkilerini ilgili dairelerle eşgüdüm 
içinde yürütmek, uluslararası kuruluşlarla 
ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği 
yapmak.

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri 
yapmak.

ii. Denetim Standartları Dairesi

Denetim Standartları Dairesinin görevleri şunlardır:

a) Bilgi sistemleri denetimi dâhil, TDS’lerin 
oluşturulmasına ve yayımlanmasına ilişkin 
çalışmaları diğer kamu kurumlarının görüşlerini 
alarak yapmak. 

b) Uluslararası standartlarda yapılan değişikliklerin 
TDS’lere yansıtılmasına yönelik çalışmalar 
yapmak.

c) Uluslararası standartlarla uyumlu mesleki etik 
kurallarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları 
yapmak.

ç) Görev alanıyla ilgili ikincil düzenleme taslaklarını 
hazırlamak.
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d)  TDS’lerin uygulanmasında ortaya çıkan 
tereddütlü hususları değerlendirerek görüş 
oluşturmak.

e)  Faaliyetleri sırasında; denetimin bağımsızlığının 
ve tarafsızlığının sağlanması, denetime olan 
güven ile denetim kalitesinin artırılması 
konularında görülen aksaklıklar ve bunların 
çözümü hususunda önerilerde bulunmak ve 
gerekli tedbirleri almak.

f)  Mevzuat taslaklarını denetim standartlarına 
uyumu açısından değerlendirmek ve Kurum 
görüşünü hazırlamak.

g)  Denetim standartlarının benimsenmesi ve 
uygulanmasının yaygınlaştırılması konusunda 
faaliyetlerde bulunmak.

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri 
yapmak.

iii. Eğitim ve Yetkilendirme Dairesi

Eğitim ve Yetkilendirme Dairesinin görevleri şunlardır:

a) Görev alanıyla ilgili konularda ikincil 
düzenlemelere yönelik çalışmaları yapmak.

b) Kurum tarafından yapılacak eğitim, sınav, 
yetkilendirme, mühür ve tescil işlemlerini 
yürütmek, verilen hizmetlere ilişkin ücretler 
ile bağımsız denetim ücret tarifelerinin  
belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

c) Bağımsız denetim kuruluşlarının 
yetkilendirilmesi ve tescil işlemlerini yapmak.

ç) Kurulca yetkilendirilen bağımsız denetim 
kuruluşlarını ve bağımsız denetçileri listeler 
hâlinde ilan etmek ve bunları oluşturacağı 
resmî sicile kaydederek kurumun internet 
sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak 
açık tutmak.

d) Denetimin bağımsızlığına, tarafsızlığına, 
denetime olan güvenin ve denetimin kalitesinin 
artırılmasına yönelik görev alanıyla ilgili 
çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

e) Yetkilendirme ve faaliyet izinlerinin askıya 
alınması ve iptali de dâhil olmak üzere, kurulca 
karara bağlanan yaptırımların uygulanmasına 
ilişkin işlemleri yapmak.

f) Mütekabiliyet esasına göre Türkiye’de bağımsız 
denetim yapmasına yetki verilen yabancı ülke 
denetim kuruluşlarını ve denetçilerini resmî 
sicile kaydetmek, bunlardan yetkilendirilenleri 
ve yetkileri askıya alınan veya iptal edilenleri 
kurumun internet sitesi vasıtasıyla kamuoyunun 
erişimine sürekli açık olacak şekilde listeler 
hâlinde ilan etmeye ilişkin çalışmalar yapmak.

g) 660 sayılı KHK’nın 24’üncü maddesine göre 
mesleki sorumluluk sigortası uygulamasına 
ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik 
çalışmalar yapmak.

ğ) Ulusal   ve  uluslararası   uygulama  ve   gelişmelerin 
izlenmesine, uluslararası kuruluşlarla ve 
diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği 
yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara 
üye olunmasına ilişkin görev alanıyla ilgili iş ve 
işlemleri yürütmek.

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri 
yapmak.

iv. İnceleme Dairesi

İnceleme Dairesinin görevleri şunlardır:

a) Risklerin tespit ve değerlendirilmesine ilişkin 
teknikleri geliştirmek. 

b) Yıllık inceleme planına esas olacak risk 
analizlerini yapmak. 

c) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim 
kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim 
çalışmalarının mevzuata uygunluğunu 
incelemek; bu amaçla, ilgili kurumların 
görüşlerini de almak suretiyle yıllık inceleme 
planını oluşturmak.

ç) İncelemeler sonucunda; denetimin 
bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması, 
denetime olan güven ile denetim kalitesinin 
artırılması konularında görülen aksaklıklar 
ve bunların çözümü hususunda önerilerde 
bulunmak ve gerekli tedbirleri almak.

d) İncelemelere ilişkin usul ve esaslar ile 
rehberleri hazırlamak.

e) İncelemelerde, diğer kamu kurumlarının görev 
alanına giren mevzuata aykırı bir hususun 
tespiti halinde durumu ilgili kurumlara iletmek. 

f) Görev alanına giren konularda talep edilen 
görüşlerle ilgili çalışmaları yapmak.

g) Yapılan ihbar, şikâyet ve bildirimleri 
değerlendirerek gerektiğinde incelemek.

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri 
yapmak. 

v. Gözetim Dairesi

Gözetim Dairesinin görevleri şunlardır:

a) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim 
kuruluşlarının Kuruma ve kamuoyuna 
yapmış oldukları bildirim ve açıklamalar 
ile faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu 
gözetmek.
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b) Şeffaflık raporlarının zamanında ve mevzuata 
uygun şekilde yayınlanmasını gözetmek.

c) Gözetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yapabilmek 
için gerekli altyapıyı oluşturmak.

ç) Gözetim rehberlerini hazırlamak. 

d) Gözetim faaliyetlerinde diğer kamu kurumlarının 
görev alanına giren mevzuata aykırı bir hususun 
tespiti halinde durumu ilgili kurumlara iletmek. 

e) Gözetimler sonucunda; denetimin 
bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması, 
denetime olan güven ile denetim kalitesinin 
artırılması konularında görülen aksaklıklar 
ve bunların çözümü hususunda önerilerde 
bulunmak ve gerekli tedbirleri almak.

f) Görev alanına giren konularda talep edilen 
görüşlerle ilgili çalışmaları yapmak.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri 
yapmak.

vi. Uygulama Dairesi

Uygulama Dairesinin görevleri şunlardır:

a) Gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda 
intikal ettirilen raporlarla ilgili olarak mevzuat 
çerçevesinde gerekli çalışmaları yaparak Kurula 
sunulacak müzekkereleri hazırlamak. 

b) İlgili kurumların bağımsız denetim kuruluşları ve 
bağımsız denetçiler ile ilgili bildirimleri hakkında 
gerekli işlemleri yapmak.

c) Denetim ve gözetim faaliyetlerinin sonuçlarının 
kamuoyuna açıklanması amacıyla yıllık rapor 
hazırlamak. 

ç) Faaliyetleri sırasında; denetimin bağımsızlığının 
ve tarafsızlığının sağlanması, denetime olan 
güven ile denetim kalitesinin artırılması 
konularında görülen aksaklıklar ve bunların 
çözümü hususunda önerilerde bulunmak ve 
gerekli tedbirleri almak.

d) Görev alanına giren konularda talep edilen 
görüşlerle ilgili çalışmaları yapmak.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri 
yapmak.

vii. Bilgi Sistemleri Yönetimi Dairesi

Bilgi Sistemleri Yönetimi Dairesinin görevleri 
şunlardır:

a) Kurum bilgi sistemlerini belirlenen politikalar 
çerçevesinde planlamak, geliştirmek, yönetmek; 
bunların güvenliğini sağlamak ve teknolojik 
gelişmelere uyumlu bir şekilde sürekliliğini, 
çalışabilirliğini ve güncelleştirilmesini takip ve 
temin etmek; kurum hizmetlerinin etkinliğinin 
ve kalitesinin arttırılmasına yönelik önerilerde 
bulunmak.

b) İlgili hizmet birimlerinin görüş ve önerilerini 
dikkate alarak veri tabanı ve bilgi sistemleri 
oluşturmak ve bunları yönetmek.

c) Veri kalitesinin artırılması amacıyla verinin 
eksiksiz, tanımlandığı şekilde, belirlenen 
kapsamda ve zamanda alınmasına yönelik her 
türlü kontrol süreçlerini oluşturmak, gözetim 
sürecinde doğru, sağlıklı ve güvenilir bilginin 
kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla gerekli 
her türlü tedbirin alınmasını sağlamak.

ç) Elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgenin 
etkili, verimli ve güvenli bir şekilde tedariki ve 
paylaşımını sağlamak.

d) Kurum bilgi sistemleriyle ilgili olarak 
kullanıcı eğitim programları geliştirmek ve 
uygulanmalarını sağlamak amacıyla bunları 
ilgili birimlere göndermek.

e) Kurumun elektronik belge yönetim sistemini, 
internet ve intranet altyapılarını oluşturmak ve 
geliştirmek.

f) Ulusal   ve  uluslararası   uygulama   ve  gelişmelerin 
izlenmesine, uluslararası kuruluşlarla ve diğer 
ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği yapılmasına 
ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olunmasına 
ilişkin görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri 
yapmak.

viii. Strateji Geliştirme Dairesi

Strateji Geliştirme Dairesinin görevleri şunlardır:

a) Kurumun strateji, politika, amaç ve hedeflerinin 
belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak, 
stratejik planını hazırlamak, uygulamayı izlemek, 
değerlendirmek, üst yönetime iyileştirici 
önerilerde bulunmak, ilerleme raporlarını 
düzenlemek ve bunları ilgililerle paylaşmak.

b) Kurumun performans ve kalite ölçütlerini 
oluşturmak, geliştirmek, uygulamak ve izlemek, 
bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine 
getirmek.

c) Kurum bütçesinin, mali tablolarının, kesin 
hesabının ve genel uygunluk bildiriminin 
hazırlanması çalışmalarını yapmak.

ç) Hizmet birimlerinin faaliyet raporlarını da esas 
alarak kurumun faaliyet raporunu hazırlamak.

d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatla 
strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri 
yerine getirmek.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri 
yapmak.
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ix. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesinin 
görevleri şunlardır:

a) İnsan kaynakları politikalarının oluşturul-
masına ve uygulanmasına yönelik çalışmaları 
yapmak.

b) Atama, özlük, emeklilik, disiplin, kadro, yurt 
içi ve yurt dışı geçici ve sürekli görevlendirme 
onayları, yolluk, harcırah ve benzeri hususlara 
ilişkin işlemleri yürütmek.

c) Kurumda geçici olarak görevlendirileceklere 
ilişkin işlemleri yapmak.

ç) Kurum personelinin performansını 
değerlendirme kriterleri ile meslek ilkelerinin 
tespitine yönelik çalışmaları diğer birimlerle 
işbirliği içinde oluşturmak.

d) Kurumun hizmet içi eğitim politikalarının 
ve yöntemlerinin oluşturulmasına yönelik 
çalışmaları yürütmek.

e) Personelin mesleki bilgi ve yeteneklerini 
geliştirebilecekleri yurt içi ve yurt dışı çalışma, 
araştırma, staj, etüt ve eğitim imkânlarına ilişkin 
araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek.

f) Kurumun ihtiyacı olan her türlü yapım, satın 
alma, tefriş, kiralama, bakım ve onarım, 
temizlik, taşıma, ısınma, aydınlatma, 
haberleşme, ulaşım, güvenlik ve benzeri 
hizmetlerini yürütmek.

g) Kurumun gider tahminlerini hizmet birimlerinin 
görüş ve önerilerini de dikkate alarak 
hazırlamak ve gider bütçesini ilgili hizmet 
birimine bildirmek.

ğ) Kurumun sosyal tesis ve benzeri sosyal 
hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.

h) Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili 
mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri 
yürütmek.

ı) Kurumun evrak kayıt ve arşiv işlemlerini 
yürütmek.

i) Kurum tarafından çıkarılan süreli ve süresiz 
yayınların basım, dağıtım ve satış hizmetlerini 
yürütmek.

j) Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin 
işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

k) Kurumun iç ve dış protokol işlerini düzenlemek 
ve yürütmek.

l) Başkanlığa ait yazışmalara ilişkin işlemleri 
yürütmek, başkanın talimatlarını ilgililere 
duyurmak ve uygulanmasını izlemek.

m) Kurulun toplantı gündemini oluşturmak, 
üyelere dağıtmak, raportörlük hizmeti sunmak, 

tutanak ve kararları hazırlamak, imzalatmak 
ve muhafaza etmek ve bunlarla ilgili işlemleri 
yapmak.

n) Kurumun görev alanına giren konularda 
Avrupa Birliğindeki gelişmeleri takip etmek ve 
mevzuatın uyumlaştırılmasına ilişkin gerekli 
koordinasyonu sağlamak.

o) Kurumun faaliyet alanına giren konularda 
Türkiye’de düzenlenecek uluslararası 
toplantıların organizasyonunu yapmak, yurt 
dışında düzenlenecek toplantılara katılım için 
gerekli işlemleri yürütmek.

ö) Başkan tarafından verilen diğer görevleri 
yapmak.

x. Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Kurum tarafından hazırlanacak mevzuat 
taslaklarını diğer birimlerle koordineli olarak 
hazırlamak, diğer birimlerce hazırlanan 
mevzuat taslaklarına görüş bildirmek.

b) Kuruma hukuki danışmanlık yapmak ve hizmet 
birimlerince tereddüt edilen ve başkanın uygun 
gördüğü konularda hukuki görüş oluşturmak.

c) Kurumun menfaatlerini koruyucu hukuki 
tedbirleri zamanında almak, kurumun 
taraf olacağı anlaşma ve sözleşmelerin 
hazırlanmasına yardımcı olmak.

d) Kurum aleyhine açılmış adli ve idari davalarla 
icra işlemlerini yürütmek ve takip etmek, 
kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava 
ile kurumun taraf olduğu işlemlerin veya 
kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli 
ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi, 
savunulması ve çözümlenmesi amacıyla 
kurumun vekil sıfatıyla temsil edilmesini 
sağlamak ve gerektiğinde kanuni yollara 
başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

d) Dava açılmasından, icra takibi yapılmasından, 
itiraz, temyiz ve karar düzeltme yoluna 
gidilmesinden vazgeçme hususunda başkanlığa 
teklifte bulunmak.

e) Yargı kararlarına göre kurum lehine tahsil ve 
takibi gereken karar hükümlerinin gereğini icra 
etmek.

f) Gerekli görülen hâllerde, danışmanlık ve 
avukatlık hizmetlerini satın alma hususunda 
çalışmaları yapmak.

g) Belirli dönemler itibarıyla faaliyetleriyle ilgili 
olarak başkana rapor sunmak.

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri 
yapmak.
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xi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri 
şunlardır:

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

b) 09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme 
Hakkı Kanunu ile 01/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı 
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna 
göre yapılacak başvuruları diğer birimlerle 
işbirliği yaparak süresinde ve etkin bir şekilde 
sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

c) Kurumun faaliyetleri hakkında medyadaki 
yayınları izlemek, derlemek ve değerlendirmek, 
Başkanın gerekli gördüklerine cevap ve tekzip 
hazırlamak.

ç) Kurumun medya ve diğer kurumlarla olan 
ilişkilerini yürütmek.

d) Başkanın kamuoyunu bilgilendirme 
açıklamalarını hazırlamak.

e) Kuruma gelen ihbar, şikâyet, başvuru ve 
bildirimler ile diğer talepleri değerlendirerek 
ilgili birimlere iletmek.

f) Kurumun tanıtımı ve kurumsal kimlik 
çalışmalarını yürütmek.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri 
yapmak.

b) Genel Kadro Durumu

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

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

31/12/2015 tarihi itibariyle kurumda yönetici, müşavir, 
meslek personeli ve diğer personel olmak üzere toplam 
119+1 (Şahsa Bağlı Kadro – Sosyal Hizmetler) personel 
istihdam edilmiş olup, mevcut durumun %65’ini meslek 
personeli oluşturmaktadır.

Ayrıca, 31/12/2015 tarihi itibariyle personel ihtiyacı 
nedeniyle başka kurum ve kuruluşların kadrolu 
personelinden kurumlarının muvafakatleri dahilinde 32 
geçici personel istihdam edilmiştir.

Şekil 2. Genel Kadro Doluluk Oranı
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2015 yılı sonu itibarıyla kurumun kadrolu personel 
sayısı 120 olup boş kadro sayısı ise 79’dur. Yüzde olarak 
ifade edilecek olursa toplam 198 kişilik kadronun %61’i 
dolu, %39’u ise boş durumdadır.

Personelin Yaş Yüzdelik Dağılımı

Yaş itibarıyla dağılım incelendiğinde, 2015 yılında 
Kurum personelinin %46’sının 31 yaş ve altında olduğu 
görülmektedir.

Şekil 3. Personel Yaş Yüzdelik Dağılımı
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Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayısı 
2015 yılı sonu itibarıyla kurum personelinin %92’si 

lisans ve üzeri düzeyde eğitim almıştır.

Tablo 3. Öğrenim Durumlarına Göre Personel Dağılımı Tablosu

Grubu Orta 
Öğretim

Ön 
Lisans Lisans Yüksek 

Lisans Doktora

Yönetici -- -- 8  4 --

Başkanlık 
Müşaviri -- -- 2 -- --

Meslek 
Personeli -- -- 72  6 --

Diğer 
Personel 6 3 18 1 --

Toplam 6 3 100 11 --

% Pay 5 3 83 9 0

%46

%37
%12

%5

120

198

79
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4) DIŞ ÇEVRE ANALİZİ

a) Politik ve Yasal Çevre

1990’lı yılların sonlarına doğru ABD’de ve bazı 
Avrupa ülkelerinde çok sayıda şirkette bu şirketlerin 
üst yönetimlerinin de içinde yer aldığı finansal bilgi 
manipülasyonu uygulamaları ortaya çıkmış ve bu 
olaylar başta Enron olmak üzere, bağımsız denetçilerin 
de sorumlu tutulduğu finansal skandallara sebep 
olmuştur. Bu kapsamda bağımsız denetim alanında 
değişiklik ve düzenlemeler yapılmasına ve sıkı 
önlemler alınmasına gidilmiş ve muhasebe altyapısının 
geliştirilmesi için düzenleyiciler tarafından teknik 
kuralların değiştirilmesi, finansal raporlama sürecinde 
bağımsız dış denetimin geliştirilmesi, denetim komitesi 
sürecinin güçlendirilmesi ve finansal kamuoyunda ve 
şirket yönetiminde kültürel değişimin gerçekleştirilmesi 
girişimlerinde bulunulmuştur.

2000’li yılların başından itibaren dünyada yaşanan 
muhasebe skandalları etkin bir denetim ve kamu 
gözetimi sisteminin önemini bir kez daha gündeme 
getirmiş ve ülkeleri bu konuda ciddi adımlar atmaya 
sevk etmiştir. Bu alana ilişkin olarak Türkiye’deki 
düzenlemelere genel olarak baktığımızda ise çok 
parçalı bir yapı göze çarpmaktadır. Bu çok parçalı yapı, 
hem işletmeler açısından yarattığı sıkıntılar hem de 
uluslararası düzenlemelere uyum açısından uzun yıllar 
eleştiri konusu olmuş ve bu durum gerek Dünya Bankası 
gerekse Avrupa Birliği tarafından yayımlanan raporlarda 
eleştirilmiştir.  

Bağımsız denetim alanında ABD‘de geçerlilik 
kazanan ilk kanun 2002 yılında oluşturulan Sarbanes –  
Oxley Kanunudur. Reform niteliğindeki Sarbanes – Oxley 
Kanununda ağırlıklı olarak kurumsal yönetim, yeni 
muhasebe ve denetim düzeni ile ilgili düzenlemeler 
yapılmıştır. Hileli muhasebe uygulamalarının 
engellenebilmesi için köklü düzenlemeler yapılma 
ihtiyacı sebebiyle yürürlüğe konulan SOA ile PCAOB 
kurulmuştur. 

Sarbanes – Oxley Kanunu ile birlikte; bağımsız 
denetim kuruluşlarının denetim dışı hizmetlerine 
sınırlamalar, şirketlerin mesleki etik kurallarını 
oluşturma zorunluluğu, periyodik raporlarla kamuya 
açıklanacak yükümlülüklerin artırılması, bilanço 
dışı işlemler ve önceden tahmin edilebilen finansal 
sonuçlar için daha sıkı kurallar benimsenmesi gibi 
yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu Kanun,  muhasebe 
kanunu olmanın ötesinde muhasebe hileleri ve 
hataları nedeniyle halka açık şirketlerin yönetimlerine 
sorumluluk yükleyen, şirket yöneticileri ile ilgili çok 
ciddi bir takım suçların ve cezaların tanımlandığı, 
şirketlerin karar verme sistemlerinde etkili olan diğer 
kişilerle ilgili bir takım yeni yükümlülükler getirmiştir. 
Amerika başta olmak üzere, dünyadaki gelişmelere 
paralel olarak Türkiye’de de bağımsız denetim önem 
kazanmaya başlamıştır. Güçlü bir sermaye piyasası ve 
finansal potansiyele sahip olan ülkemizde bu konuda 
son senelerde pek çok yasal düzenleme yapılmıştır. 

Ülkemizde 2000’li yıllara kadar gerek bağımsız 
denetçi gerekse bağımsız denetim kuruluşu 
yetkilendirmesi yapılmamıştır. Daha sonrasında ise 
Kurumumuzun kurulma aşamasına kadar denetçi ve 
denetim kuruluşlarının yetkilendirilmeleri SPK, BDDK, 
Hazine Müsteşarlığı gibi düzenleyici kurumlar; denetim 
yapan meslek mensuplarının denetimleri ve disiplin 
uygulamaları ise Maliye Bakanlığı ve meslek örgütü 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 660 sayılı KHK’nın esasını 
oluşturan “Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi 
Kurumu Kanun Tasarısının” TBMM’ye gönderildiği 2008 
yılına kadar bağımsız denetim faaliyetleri üzerinde 
kamu kurumları tarafından yapılmış gözetim çalışması 
bulunmamaktadır. Ülkemizde bağımsız denetim 
üzerinde gözetim olgusu Şirketler Hukuku faslına 
ilişkin AB müzakerelerinin başladığı 2008 yılı itibarıyla 
gündeme gelmiş olup, bağımsız denetim alanına 
ilişkin düzenlemeler yapan SPK ve BDDK tarafından bu 
tarihlerde gözetim çalışmaları başlatılmıştır. 

Yeni TTK’nın bağımsız denetimin tabanını halka açık 
olsun olmasın tüm sermaye şirketleri ile genişletmesi 
sonucu denetçilerin denetimi / gözetimi konusu ön plana 
çıkmıştır. 

02/11/2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 660 sayılı “Kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 
ile Türkiye yeni bir özerk kuruma kavuşmuştur. Kamu 
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
Türkiye’de bağımsız denetim alanındaki dağınık yapıyı 
ortadan kaldırmak, bağımsız denetimde uygulama 
birliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. 2012 yılında 
Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye’nin 
İlerleme Raporu’nda Kurumumuzun kurulması ile 
2013 tarihli İlerleme Raporunda Aralık 2012 tarihinde 
denetime ilişkin yönetmeliğin kabul edilmesi şirketler 
hukuku faslında “iyi düzeyde ilerleme” olarak ifade 
edilmiştir.

Tüm gelişmeler ile birlikte 2012 yılı sonlarında 
yayımlan Sermaye Piyasası Kanunu ile yapılan 
düzenlemeler sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu 
ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na, 
KGK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim 
kuruluşları için ilave şartlar belirleyerek kendi listelerini 
oluşturma yetkisi, bu kuruluşların kontrol ve gözetimi 
yetkisi ile kendi listelerine almış oldukları kuruluşlara 
idari yaptırım uygulama yetkileri verilmiştir. Bu yetkiye 
dayanılarak ilgili kurumlarca oluşturulan ilave şartlara 
bakıldığında bazı şartların KGK düzenlemeleri ile 
çeliştiği görülmektedir. 

SPK ve BDDK’ya verilen yetkiler sonucunda 
KGK’ya yetkilendirme başvurusunda bulunan bağımsız 
denetim kuruluşları, KGK tarafından yetkilendirme 
işlemlerinin tamamlanmasının ardından SPK ve/veya 
BDDK’ya yeni bir başvuruda bulunarak ilgili kurumlar 
için de yetkilendirme sürecinden ayrı ayrı geçmeleri 
gerekmektedir. Bu durum tüm alanlarda denetim 
yapabilmesi için farklı kurumlara başvuru yapılması ve 
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yapılacak başvurular için ayrı ayrı belgeler hazırlanması 
sonucunu doğurmaktadır. Yine söz konusu kuruluşların 
aynı faaliyeti, farklı kurumlarca kontrol ve gözetime tabi 
tutulacak ve aynı faaliyet için farklı kurumlar tarafından 
idari yaptırımlar uygulanabilecektir. Dolayısıyla bağımsız 
denetim kuruluşları yürütecekleri bağımsız denetim 
faaliyetleri ile ilgili farklı kurumlarla ilişki içerisinde 
bulunacak, onların uygulama ve düzenlemelerini ayrı 
ayrı takip edeceklerdir.

Bahsedilen düzenlemeler ve uygulamalar 
sonucunda KGK’nın bağımsız denetim alanındaki 
dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve bağımsız denetimde 
uygulama birliğini sağlamadaki amacına ulaşması 
oldukça zorlaşmaktadır.

b) Ekonomik Çevre

Türkiye’de son yıllarda ekonomideki yapısal 
reformlara büyük önem verilmektedir. Geçtiğimiz 
dönemde özelleştirme süreci hızlandırılmış, kamu 
maliyesine düzen getirilmiş, ayrıca mali piyasalardan 
başlamak üzere tarım, sosyal güvenlik, enerji ve iletişim 
sektörlerinde önemli reformlar gerçekleştirilmiştir.

Reformlar sayesinde ekonomik kurumların altyapısı 
güçlendirilmiş, uluslararası piyasalarda meydana 
gelebilecek dalgalanmalara karşı ekonomi daha 
dayanıklı hale getirilmiştir. 

Türkiye’de son yıllarda sermaye piyasalarının 
gelişmesine paralel olarak pek çok büyük ölçekli firma 
ortaya çıkmıştır. Ekonomideki hızlı büyüme ve gelişmeyle 
beraber bu firmalar yurt dışında daha aktif hale gelerek 
küreselleşmenin bir parçası olmuşlardır. Şirketlerce 
sunulan finansal bilgilerin güvenilirliği sağlanarak 
şirketlerin uluslararası alanda rekabet edebilir hale 
gelmesi için bu bilgilerin küresel standartlarda 
hazırlanması ve denetlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.   

Ülke ekonomisinin istikrarı ve uluslararası rekabette 
başarı sağlamak açısından etkin işleyen bir bağımsız 
denetim sisteminin kurulması gerekmektedir. Hem yerel 
hem de yabancı finansal tablo kullanıcılarına sunulacak 
doğru ve güvenilir finansal bilgi, etkin bir piyasa oluşumu 
için önemli bir unsur olduğu gibi ekonomik disiplini elde 
etme açısından da önemli bir ön koşul olmuştur. Bu 
sebeple bağımsız denetim, şirketlerce sunulan finansal 
tablolardaki bilgilerin doğruluğuna kesin olmasa da 
makul bir düzeyde güvence verilmesi açısından önemli 
bir rol üstlenmektedir.

c) Teknolojik Çevre

Teknoloji seviyesi bir ülkenin gelişmişlik seviyesini 
göstermede önemli bir ölçüttür. Günümüzde her alanda 
hayatımıza dahil olan teknoloji hızla değişmekte ve 
piyasaları da değiştirmektedir. Türkiye teknolojik altyapı 
açısından güçlü bir konumdadır. 

2000 yılından itibaren Türkiye’de internet kullanımı 
hızlı bir şekilde artışa geçmiştir. 2000 yılında her 
1000 kişiden yalnızca 41’i internet kullanırken, 2015 
yılında bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 

yaş grubundaki bireylerde %55.9 olmuştur. Yine de 
bu rakam Avrupa ortalamasının bir hayli altındadır. 
Şirketler düzeyinde bakıldığında ise TÜİK verilerine 
göre 2013 yılında KOBİ’lerin %91,8’i, büyük şirketlerin 
%98,9’u bilgisayar kullanmakta, KOBİ’lerin %90,5’i ile 
büyük şirketlerin %98,8’i internet erişimine sahiptir. 
Web sitesine sahip olma oranları ise KOBİ’lerde 
%52,9 düzeyinde kalırken büyük şirketler için % 83,2 
düzeyindedir. Bu oranın ilerleyen yıllarda daha da 
artması beklenmektedir.

İnternet altyapısının gelişmiş olması ve şirketler 
düzeyinde kullanımın yaygın olması bağımsız denetim 
kuruluşları ve bağımsız denetçilerce yapılacak işlemleri 
kolaylaştırıp hızlandıracak ve etkinliğini artıracaktır.

İnternet kullanımının artması ile internet üzerinden 
yapılan alışveriş de büyük oranda artmıştır. Öte yandan 
e-ticaret hacmi de gün geçtikçe artmaktadır. Her yıl 
ortalama %30 ila %50 büyüme gerçekleşen sektörde 
yapılan tahminlere göre 2015 yılında internet üzerinden 
yapılan e-ticaretin 60 milyar TL’lik bir büyüklüğe 
ulaşması beklenmektedir. Bu trendin getirdiği bir avantaj 
ise kayıt dışılığın azalmasıdır. Kayıtlı ekonomiye geçiş ve 
denetimlerin daha hızlı ve şeffaf bir şekilde yapılabilmesi 
için teknolojideki bu gelişmeler önem taşımaktadır. 

5) DURUM ANALİZİ (GZFT)

GZFT analizi kurumsal olarak güçlü olunan ve büyük 
fırsatların yarattığı alanlara odaklanılmasını sağlayacak 
bilgilere ulaşmak için yapılmaktadır. Burada amaç, iç 
ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve 
fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmak, tehditlerin ve 
zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler 
geliştirmektir. 

Çalışma kapsamında kamu gözetimi ile ilgili; daire 
başkanları, çalışanlar ve dış paydaşlar ile çalıştaylar 
ve toplantılar düzenlenmiştir. Bu görüşmeler ve alana 
ilişkin araştırma, analiz ve değerlendirmeler sonucunda 
Kurumumuzun güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri 
ortaya konulmuş ve kurum için fırsat ve tehdit yaratan 
koşullar irdelenmiştir.

a) Güçlü Yönler

• İdari özerkliğe sahip üst kurul yapısı,

• Güçlü hukuki yapısı,

• Uluslararası standart ve gelişmeleri izleme ve 
uyarlama yetkisi,

• Genç ve dinamik uzman kaynağı,

• Bütün kurumsal süreçleri elektronik ortamda 
gerçekleştirebilmesi,

• Alanına ilişkin düzenleme, denetim/gözetim ve 
yaptırım yetkilerine sahip teknik bir üst otorite 
olması,

• Uluslararası işbirliğinin etkin olarak kullanılması,

• Bağımsız denetim faaliyetlerine ilişkin 
yetkilendirme yapması,
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b) Zayıf Yönler

• Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi,

• İnsan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi,

• Kurum içi işlem süreçlerinin geliştirilmesi,

• Kurumsal kültürün geliştirilmesi,

• Düzenleme denetim alanında tek otorite haline 
gelinmesi çalışmalarının hızlandırılması,

c) Fırsatlar

• AB’ye uyum süreci,

• Bağımsız denetim alanında ulusal ve uluslararası 
birikimin bulunması,

• Uluslararası işbirliği potansiyeli,

d) Tehditler

• Yoğunlaşma,

• Düzenleme ve denetim alanına ilişkin diğer 
mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler,

• Bağımsız denetim kültürünün yeterince 
yerleşmemiş olması,

• Finansal raporlama ve denetlenme kültürünün 
yeterince yerleşmemiş olması,

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

BÖLÜM-III GELECEĞE BAKIŞ
A) MİSYON

Misyonumuz; finansal raporların uluslararası 
standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve 
denetlenmesini sağlayacak standartlar koymak, etkin 
bir kamu gözetimini gerçekleştirmektir.

B) VİZYON

Vizyonumuz; yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal 
raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmaktır.

C) TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

• Bağımsızlık 

• Hukuka bağlılık

• Etkinlik

• Katılımcılık

• Mesleki uzmanlık

• Şeffaflık ve hesap verebilirlik

• Sürekli gelişim

• Küresel kimlik

• Sorumluluk

• Vizyoner yaklaşım ve yönetim anlayışı

• Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu

D) STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

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

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

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

standartları ve denetim standartları olmak üzere, 
finansal raporlama ve denetim süreçlerine ilişkin tüm 
standartları ve düzenlemeleri kapsamaktadır. Finansal 
raporlama ve bağımsız denetim faaliyetlerinin kalitesi 
ile bunlara olan güvenin artırılması açısından bu 
faaliyetlerin meslekten bağımsız, düzenleme, denetim 
ve yaptırım yetkileriyle donatılmış kamu gözetimi 
sistematiği altında yürütülmesi önem arz etmektedir. 
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1) STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-STRATEJİLER-GÖSTERGELER 

Tablo 4. Stratejik Amaçlar-Hedefler-Stratejiler-Göstergeler Tablosu

Stratejik 
Amaç Stratejik Hedef Strateji Performans Göstergesi

S.A.1-
Finansal 
Raporlamayı 
Geliştirmek 
ve Kalitesini 
Artırmak

S.H.1-Türkiye 
Muhasebe Stan-
dartlarını Gözden 
Geçirip Güncel-
lemek

1.1-TMS/TFRS’leri dili bakımından 
gözden geçirip güncellemek

Yürürlükteki standartların tamamı 
plan dönemi sonuna kadar gözden 
geçirilecektir.

1.2-Uluslararası muhasebe 
standartlarına ilişkin yeni 
düzenlemeleri mevzuatımıza 
kazandırmak

Uluslararası standartlarda gerçekleştirilen 
yeni düzenlemeler 9 ay içerisinde 
yayımlanacaktır.

1.3-Uluslararası kuruluşların 
standart oluşturma sürecine katkı 
sağlamak

IASB tarafından yayımlanan standart 
değişikliklerine ilişkin taslak metinlere 
ülke görüşümüz iletilecektir.

IASB'nin standart oluşturma süreçlerine 
katkı sağlamak amacıyla oluşturduğu 
gruplara (Gelişmekte Olan Ekonomiler 
Grubu gibi) katılım sağlanacaktır. 

S.H.2-Yerel 
Finansal Rapor-
lama Çerçevesini 
Oluşturmak

2.1-AB düzenlemeleri ile 
uyumlu yerel finansal raporlama 
çerçevesini oluşturmak

Yerel finansal raporlama çerçevesi Ocak 
2017 itibariyle yayınlanacak, 01/01/2018 
itibariyle  yürürlüğe girecektir.

2.2-Yerel finansal raporlama 
çerçevesi hakkında farkındalığı 
artırmak

Her yıl en az 5 tane konferans, çalıştay ve 
benzeri tanıtım faaliyeti düzenlenecek veya 
bu amaçla düzenlenen faaliyetlere katılım 
sağlanacaktır.

S.H.3-Finansal 
Raporlama 
Uygulamalarını 
Geliştirmek

3.1-Finansal raporlamayla 
ilgili uygulamada karşılaşılan 
sorunların çözülmesi amacıyla 
ilgili Kurumlarla ortak çalışmalar 
yapmak

Çözülen sorun sayısı

3.2-Finansal raporlama 
standartlarına ilişkin uygulama 
örneklerini yayınlamak

Yayınlanan uygulama örnekleri sayısı

S.H.4-Bilgi 
Sistemleri Kul-
lanılarak Stan-
dart Raporlama 
Uygulamalarını 
Geliştirmek

4.1-Finansal ve işletme 
raporlama süreçlerinde 
uluslararası alanda kabul görmüş 
raporlama dillerinin (XBRL gibi) 
kullanılmasını sağlamak

TMS ve Yerel Finansal Raporlama 
çerçevesi taksonomisinin oluşturulması.

Finansal Raporlama Portalının 
oluşturulması (Finansal raporların ve 
denetim sözleşmelerinin analize uygun 
şekilde elektronik ortamda Kurumuza 
iletilmesi)
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Stratejik Amaç Stratejik Hedef Strateji Performans Göstergesi

S.A.2-
Bağımsız 
Denetimi 
Geliştirmek 
ve Kalitesini 
Artırmak

S.H.5-Türkiye 
Denetim 
Standartlarını 
Oluşturmak ve 
Geliştirmek

5.1-Uluslararası denetim 
standartlarıyla uyumlu güvence 
denetimi ve ilgili hizmetler 
standartlarını mevzuatımıza 
kazandırmak

2017 yılı sonuna kadar finansal bilgilerin 
derlemesi ile Sera Gazı beyanlarına 
ilişkin güvence denetimi standartları 
ve Türkiye Denetim Standartları 
yayımlanacaktır. 

5.2-Uluslararası standartlara 
ilişkin yeni düzenlemeleri 
mevzuatımıza kazandırmak

Yeni düzenlemeler 9 ay içerisinde 
yayımlanacaktır.

5.3-Uluslararası kuruluşların 
standart oluşturma sürecine 
katkı sağlamak

IFIAR tarafından talep edilen görüşler 
süresi içinde bildirilerek katkı 
sağlanacaktır.

5.4-Bilgi sistemleri denetim 
standartlarını oluşturmak

Bilgi sistemleri denetim standartları 
Haziran 2018 tarihine kadar 
yayımlanacaktır.

S.H.6-Etkin Bir 
Kamu Gözetimi 
Sistemini 
Kurmak

6.1-İnceleme rehberlerini 
oluşturmak ve güncellemek

Bağımsız denetim standartları uyarınca 
oluşturulan rehber revize denetim 
standartlarının yayımlanmasından sonra 
6 ay içinde güncellenecektir 

TMS uyarınca oluşturulacak inceleme 
rehberi alt bölümleri 2020 yılı sonuna 
kadar  tamamlanacaktır.

6.2-Uzaktan gözetim 
fonksiyonunu sürekli geliştirmek

Mevcut Kurumsal veri toplama ve analiz 
sistemi geliştirilecektir. 

Sözleşmeler yılı içinde taranacaktır.

Bağımsız denetime tabi işletmelerin 
sözleşme yapıp yapmadığı her yıl 
araştırılacaktır.

6.3-Risk odaklı inceleme 
sistemini geliştirmek

Her yıl Aralık ayı sonuna kadar önceki 
yıl kullanılan risk faktörlerinin ve 
risk puanlarının gözden geçirilmesi 
tamamlanacaktır.

6.4-Bağımsız denetim 
standartlarına uyum düzeyini 
ölçecek yöntemler geliştirmek

2018 yılı sonuna kadar incelenen 
dosyaların denetim standartlarına 
uygunluğunu derecelendirecek bir 
mekanizma oluşturulacaktır.

6.5-Denetim alanında 
uluslararası işbirliği yapmak İşbirliği yapılan ülke/kuruluş sayısı
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Stratejik Amaç Stratejik Hedef Strateji Performans Göstergesi

S.A.2-
Bağımsız 
Denetimi 
Geliştirmek 
ve Kalitesini 
Artırmak

S.H.7-Bağımsız 
Denetimin 
Kalitesini 
Artırmak

7.1-Bağımsız denetim 
sektöründe kaliteyi artıracak 
daha rekabetçi bir ortam 
oluşturmak

Mart 2018 tarihine kadar şirket 
büyüklükleri ve sektörler itibarıyla 
asgari denetim saatleri belirlenerek; 
bir denetçinin bir yılda bağımsız 
denetime tahsis edebileceği zamana 
göre, üstlenebileceği optimal denetim 
sözleşmesi adedi belirlenecektir.

7.2-Rehberlik odaklı inceleme ve 
gözetim fonksiyonu icra etmek

Her yıl incelemelerde tespit edilen 
ve yaygın olduğu görülen, denetçiler 
tarafından yeterli ve uygun denetim 
kanıtının toplanmadığı temel alanları 
Kurum tarafından yayımlanan yıllık rapor 
aracılığıyla kamuoyuna açıklanacaktır.

7.3-Şirketlerdeki denetim 
komitelerinin etkinliğini 
arttırmak.

2017 yılı içerisinde denetim komitelerinin 
denetim açısından taşıdığı önem ve diğer 
ülke uygulamalarını analiz eden bir rapor 
hazırlanacaktır.

2017 yılı içerisinde denetim komitelerinin 
etkinliğinin artırılmasında izlenecek 
kurum politikası belirlenerek takvime 
bağlanacaktır.

2018 yılında takvimde belirtilen adımlar 
gerçekleştirilecektir.

7.4-Bağımsız denetim 
sektöründeki kapasiteyi artırmak

Bağımsız denetçilik sınavının her yıl 
yapılacaktır.

7.5-Yetkilendirilen bağımsız 
denetçilerin mesleki gelişimini 
sağlayacak sürekli eğitim 
sistemini oluşturmak

Aralık 2016 tarihine kadar sürekli 
eğitime ilişkin mevzuat yayınlanacak ve 
uygulanması izlenecektir.
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Stratejik Amaç Stratejik Hedef Strateji Performans Göstergesi

SA3-Yetkin 
Bir Kurumsal 
Yapı 
Oluşturmak

S.H.8-Kurumsal 
Kapasiteyi 
ve İşleyişini 
Geliştirmek

8.1-Hizmet sunumu ve 
envanterini oluşturmak

2016 yılı sonuna kadar iş ve görev 
tanımları belirlenecektir. 

8.2-İş akış süreçlerini her 
bir personel ve birim için 
tanımlayarak işlem yönergelerini 
hazırlamak

2016 yılı sonuna kadar iş akış süreçleri 
tamamlanacaktır.

8.3-Kurumun iş gücü ihtiyacını 
belirlemek

İş gücü ihtiyaç analizi yapılacaktır.

8.4-Fiziki altyapıyı güçlendirmek 2020 yılına kadar yeni hizmet binası 
temin edilecektir.

8.5-Bilgi güvenliğini artırmak İSO 27001 sertifikası alınacaktır.

8.6-Dışa açık yazılımların entegre 
edilmesi

İlgili yazılımların entegrasyonu 2017 yılı 
sonuna kadar sağlanacaktır.

8.7-Bilgi sistemleri kapasitesinin 
ihtiyaçlar doğrultusunda 
revizyonu

Her yıl düzenli olarak sistem 
analizleri yapılarak kapasite ihtiyaçlar 
doğrultusunda geliştirilecektir.

8.8-Kurum dışı evrakın kayıtlı 
elektronik posta (KEP) sistemiyle  
iletilmesi

2016 yılı sonuna kadar KEP kullanılabilir 
hale getirilecektir.

S.H.9-İnsan 
Kaynağı 
Kapasitesini 
Geliştirmek

9.1-İnsan Kaynakları Bilgi 
Sistemi kurularak, insan 
kaynakları yönetimini daha hızlı 
ve etkin bir şekilde yapmak

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi 
kurulacaktır.

9.2-Kurumun ihtiyacı olan sayıda 
yeni meslek personeli istihdam 
etmek

Kurum içi meslek personeli sayısı 

9.3- Kurum personelinin 
niteliğini artırmak

Kurum hizmet içi eğitim yönergesi 
hazırlanacaktır.

Personel başına yılda en az 20 saat 
eğitim çalışması yapılacaktır.

9.4-Her yıl imkanlar ölçüsünde 
personelin yurtdışı eğitimlere 
ve staj programlarına 
gönderilmesini teşvik etmek

Yurtdışı eğitimlere, staj programlarına 
ve çalışma toplantılarına gönderilen 
personel sayısı

S.H.10-
Kurumsal Algıyı 
Güçlendirmek

10.1-Uluslararası kuruluşlar ve 
diğer ülke otoriteleri ile iletişim 
kurmak ve bu alanda aktif rol 
almak

Faaliyet sayısı

10.2-Kurumun görev alanıyla 
ilgili olarak, paydaşlarla ortak 
çalışmalar yapmak

Ortak faaliyet sayısı 
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a) Amaç 1- Finansal Raporlamayı Geliştirmek ve Kalitesini 
Artırmak

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

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

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

(1) Hedef 1- Türkiye Muhasebe Standartlarını Gözden 
Geçirip Güncellemek

Kurumumuz, ülkemizdeki finansal raporlama 
uygulamalarını geliştirmek ve bu raporların kalitesini 
artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar sürdürmektedir. 
Bu kapsamda, yürürlükte bulunan Türkiye Muhasebe 
Standartlarının gözden geçirilerek revize edilmesi, 
kolay anlaşılan ve uygulanabilen standartlara sahip 
olunması ve standartlar arasında terim ve ifade 
birlikteliğinin sağlanması amacıyla 660 sayılı KHK’nın 
21’inci maddesi çerçevesinde Muhasebe Standartlarının 
gözden geçirilmesine yönelik 16 adet Çalışma ve 
Danışma Komisyonu oluşturulmuştur. Söz konusu 
komisyonlar çalışmalarını tamamlamış olup Kurul 
onayına sunulmak üzere Kurumumuz bünyesindeki 
süreçleri devam etmektedir. Bu kapsamda tüm 
Standartların belirlenen amaç doğrultusunda revize 
edilerek ihtiyaç duyulan standartların Resmi Gazetede 
yayımlanması hedeflenmektedir. Finansal raporlama 
ile ilgili olarak uluslararası uygulama ve gelişmelerin 
izlenmesi, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin 
ilgili kurumlarıyla işbirliği yapılması ve gerektiğinde bu 
kuruluşlara üye olunması yönünde çalışmalar da ayrıca 
sürdürülmektedir. Diğer yandan, Türkiye Muhasebe 
Standartlarının, IFRS’e uyumunun sürdürülebilmesi 
amacıyla 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 sürekli olarak takip 
edilerek güncelliğinin korunması amacıyla söz konusu 
değişikliklerin uygun bir süre içerisinde yayımlanması 
hedeflenmektedir. 

Stratejiler

• TMS/TFRS’leri dili bakımından gözden geçirip 
güncellemek

• Uluslararası muhasebe standartlarına ilişkin 
yeni düzenlemeleri mevzuatımıza kazandırmak

• Uluslararası kuruluşların standart oluşturma 
sürecine katkı sağlamak

Performans Göstergeleri

• Yürürlükteki standartların tamamı plan 
dönemi sonuna kadar gözden geçirilecektir.

• Uluslararası standartlarda gerçekleştirilen yeni 
düzenlemeler 9 ay içerisinde yayımlanacaktır.

• IASB tarafından yayımlanan standart 
değişikliklerine ilişkin taslak metinlere ülke 
görüşümüz iletilecektir.
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• IASB’nin standart oluşturma süreçlerine katkı 
sağlamak amacıyla oluşturduğu gruplara 
(Gelişmekte Olan Ekonomiler Grubu gibi) katılım 
sağlanacaktır.

(2) Hedef 2- Yerel Finansal Raporlama Çerçevesini 
Oluşturmak

Ülkemizdeki finansal raporlamanın geliştirilmesi 
adına atılan diğer bir adım yeni bir ulusal raporlama 
çerçevesinin oluşturulması sürecinin başlatılmış 
olmasıdır. Bu kapsamda, Kurulumuzun 26/08/2014 tarih 
ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 sayılı 
Kararı ile, 01/01/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap 
dönemlerinde uygulanmak üzere münferit ve konsolide 
finansal tabloların hazırlanmasında; genel olarak, kamu 
yararını ilgilendiren kuruluşların Türkiye Muhasebe 
Standartlarını uygulamasına, bağımsız denetime tabi 
olup TMS uygulama kapsamı dışında kalan şirketler 
için, Kurumumuzca ayrı bir belirleme yapılıncaya 
kadar, yürürlükteki mevzuatın uygulanmasına karar 
verilmiştir. Bu doğrultuda, ülkemizde bağımsız denetime 
tabi olup TMS’leri uygulamayan ve bunun yerine 
yürürlükteki mevzuatı uygulayan işletmeler tarafından 
uygulanmak üzere Avrupa Birliği (AB) müktesebatına 
uyum süreci çerçevesinde AB düzenlemelerine uyumu 
sağlamak amacıyla 2013/34/EU sayılı Muhasebe 
Direktifine uyumlu bir Yerel Raporlama Çerçevesinin 
oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 
Muhasebe Standartları Dairesi bünyesinde çalışmalar 
sürdürülmekte, önümüzdeki süreçte Yerel Finansal 
Raporlama Çerçevesi çalışmalarının tamamlanması 
amaçlanmaktadır. Sürecin tamamlanmasının 
ardından düzenlenecek çalıştaylar ve konferanslarla 
uygulama konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Stratejiler

• AB düzenlemeleri ile uyumlu yerel finansal 
raporlama çerçevesini oluşturmak

• Yerel finansal raporlama çerçevesi hakkında 
farkındalığı artırmak 

Performans Göstergeleri

• Yerel finansal raporlama çerçevesi Ocak 2017 
itibariyle yayınlanacak, 01/01/2018 itibariyle 
yürürlüğe girecektir.

• Her yıl en az 5 tane konferans, çalıştay ve benzeri 
tanıtım faaliyeti düzenlenecek veya bu amaçla 
düzenlenen faaliyetlere katılım sağlanacaktır. 

(3) Hedef 3- Finansal Raporlama Uygulamalarını Geliştirmek

Finansal tabloların hazırlanmasında geleneksel 
muhasebe anlayışıyla hareket edilebilmekte ve farklı 
uygulamalar söz konusu olabilmektedir. Bu durum 
aynı işlemin farklı şekillerde finansal tablolara 
yansıtılmasına ve bunun sonucunda farklı finansal 
tabloların elde edilmesine yol açarken, finansal tablo 

kullanıcılarının da yanlış kararlar vermesine neden 
olabilmektedir. İşletmelerin ve işlemlerin daha karmaşık 
hale geldiği, finansal tabloların hazırlanmasında bilgi 
sistemleri tarafından üretilen bilgilerin giderek daha 
fazla kullanıldığı günümüzde işletmelerin içe dönük 
fonksiyonu olan muhasebe ve dışa dönük fonksiyonu 
olan finansal raporlama işlevleri daha net çizgilerle 
birbirinden ayrılmaktadır. Finansal raporlar artık bir 
kısım muhasebe bilgilerinin derlenip toplanmasından 
ibaret olmayıp, finansal tablo hazırlayanlarca 
uygulanan muhasebe tahminleri ve politikaları ve 
bilgi sistemlerinde oluşturulan bilgiler nedeniyle bilgi 
sistemlerinde kullanılan algoritmalar dolayısıyla daha 
fazla sübjektiflik içermektedir. Bu bakımdan özel 
amaçlarla ya da özel bir mevzuata göre hazırlanmış 
finansal tablolar ya da diğer finansal veriler, genel 
amaçlı finansal tablo kullanıcısına beklentisine uygun 
bilgiler sunmayacağı gibi yanlış yönlendirilmesine 
de neden olabilecektir. Bu itibarla, finansal 
raporlamadan beklenen faydanın sağlanabilmesine 
yönelik olarak finansal raporlama amacının önemi 
konusunda farkındalığın artırılması ve genel amaçlı 
finansal raporlama uygulamalarının geliştirilmesi 
gerekmektedir. Gerek uluslararası gerekse yerel genel 
amaçlı finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek 
suretiyle özellikle TMS/TFRS’leri yeni uygulayan 
işletmeler ile genel amaçlı yerel raporlama çerçevesini 
kullanan işletmelerin finansal raporlama süreçlerine 
katkı sağlamak hedeflenmektedir. Zira TMS/TFRS’lerin 
uygulanması ya da finansal raporlama uygulamalarında 
değişikliğe gidilmesi işletmelere ek bir çalışma ve 
dolayısıyla bir maliyet yükleyebilmekte ayrıca, karışık ve 
külfetli olarak da değerlendirilebilmektedir. Bu süreç 
boyunca işletmelerin genel amaçlı finansal tablolarının 
gerek TMS/TFRS’lere gerekse yerel finansal raporlama 
çerçevesine göre hazırlanması ve yorumlanması 
konusunda ihtiyaç duydukları bilgi taleplerine 
Kurumuzca cevap verilmekte ve bu yolla TMS/TFRS’ler 
yerel raporlama çerçevesi ile finansal raporlamaya 
ilişkin diğer düzenlemelerin farklı sektör ve farklı 
işletmelerdeki uygulaması konusunda Kurumumuzun 
bilgi ve deneyimi işletmeler ile paylaşılmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun finansal raporları 
konu alan hükümlerinin uygulanması sırasında şirketler 
bazı tereddütler yaşayabilmektedir. Bu tereddütlerin 
oluşmasına neden olan en önemli husus farklı 
mevzuatlar uyarınca finansal raporların hazırlanıyor 
olmasıdır. Bu durum da TTK hükümlerinin uygulanması 
sırasında (örneğin kâr dağıtımının yapılmasında) hangi 
finansal tabloların dikkate alınacağı tartışmasını ortaya 
çıkarmaktadır. Diğer taraftan TTK’da yer alan bazı 
kavramlar, Kurumumuz tarafından yayımlanan genel 
amaçlı finansal raporlama standartlarındakilerden 
farklı anlamlar içerebilmekte ve uygulamada çeşitli 
sorunlar çıkabilmektedir. Ayrıca TTK’nın finansal 
raporlamaya ilişkin hükümleri uygulanırken ya da bu 
kapsamda ikincil mevzuat hazırlanırken genel amaçlı 
finansal raporlama standartlarının bakış açısının 
yansıtılması ihtiyacı her hâlükârda ortaya çıkmaktadır.
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Yukarıdaki bahsedilen nedenlerden dolayı 
ortaya çıkan sorunlar tespit edilip ilgili kurumlarla 
paylaşılarak ortak çalışma yapılması ve çözüm önerileri 
geliştirilmesine yönelik bir tartışma ortamı yaratılması 
hedeflenmektedir.

TMS’lerin uygulanması ve yorumlanması süreçlerinde 
kullanmak üzere IASB tarafından   standartlara 
ilişkin “Açıklayıcı Örnekler” yayımlanmaktadır. Bu 
örnekler standartların uygulanması zorunlu olan 
bir parçası olmamakla birlikte, Türkçeye çevrilerek 
yayımlanmasının işletmelerin finansal raporlama 
uygulamalarını geliştireceği ve kolaylaştıracağı ve aynı 
zamanda standartların anlaşılabilirliğini arttıracağı 
değerlendirilmektedir. 

Stratejiler

• Finansal raporlamayla ilgili uygulamada 
karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla ilgili 
Kurumlarla ortak çalışmalar yapmak

• Finansal raporlama standartlarına ilişkin 
uygulama örneklerini yayınlamak

Performans Göstergeleri

• Çözülen sorun sayısı

• Yayınlanan uygulama örnekleri sayısı

(4) Hedef 4- Bilgi Sistemleri Kullanılarak Standart Raporlama 
Uygulamalarını Geliştirmek

• İşletmelerin Finansal Bilgilerinin Önceden 
Belirlenmiş Formatlarla Bilgi Sistemleri 
Üzerinde Oluşturulması ve Raporlanması

Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili olarak 
Türkçe’ye çevrilebilecek XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language) işletme bilgilerinin oluşturulması, 
farklı bilgi sistemleri arasında değişimi ve analizi gibi 
süreçlerin otomatik gerçekleştirilmesini sağlamak 
amacı ile geliştirilmiş bir dildir. XML teknolojileri 
kullanılarak oluşturulmuş bir çerçeve şeklinde de ifade 
edilebilecek XBRL, işletme ve finansal verilerin farklı 
sistemler arasında alışverişine ilişkin süreçlerde birlikte 
işlerliğin sağlanması açısından oldukça önemli rol 
oynamaktadır

• XBRL’in Çözmeye Çalıştığı Problem
XML teknolojilerinin işletme ve finansal raporlama 

alanında gerçekleştirilecek veri alışverişlerinde 
kullanılması amacı ile geliştirilen XBRL’in çözmeye 
çalıştığı problem aşağıdaki şekil yardımı ile ifade 
edilebilir. Diğer bir açıdan bakıldığında söz konusu şekil, 
XBRL’in ortaya çıkış nedenini de göstermektedir.

Şekil 4 XBRL Raporlama Sürecindeki Temel Sorun

Kaynak A Kullanım A

Kaynak B Kullanım B

Kaynak C Kullanım C

Kaynak D Kullanım D

Yukarıdaki şekilde, raporlama sürecine konu edilen 
bilgi veya verinin kaynağı olan her bir birey, kurum 
veya kuruluşun (kaynaklar) diğer birey, kurum veya 
kuruluşlar (kullanıcılar) ile işletme ve finansal bilgilerini 
değiştirmeleri için bire bir bilgi değişim çözümü 
oluşturma veya kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. 
Bu durumda istenen bilgiler, büyük ölçüde bilgi talep 
eden kullanıcıların ihtiyaçları veya teknolojik altyapıları 
çerçevesinde belirlenen formatlara uygun olarak 
hazırlanır. Bu yapı içerisinde çoğunlukla aynı raporun, 
bilgiyi talep eden birime bağlı olarak birden fazla içerik 
ve formatta hazırlanması şeklinde mükerrerlikler ortaya 
çıkmakta, bu ise ciddi anlamda kaynak israfına yol 
açmaktadır. 

Yukarıda ifade edilen sorunun çözümü amacına 
yönelik olarak ortaya çıkan XBRL’in, süreç içerisindeki 
rolü ise aşağıdaki gibidir.

Şekil 5 Raporlama Sürecine XBRL Yaklaşımı

Kaynak A Kullanım A

Kaynak B
XBRL

Kullanım B

Kaynak C Kullanım C

Kaynak D Kullanım D

Rapor talep eden kişi, kurum veya kuruluşların 
(kullanıcılar), kendi ihtiyaçlarına göre hazırladıkları 
veri formatları dolayısı ile oluşan verimsizliği ve yükleri 
ortadan kaldırmak için geliştirilen XBRL, “farklı veri 
kaynaklarında bulunan bilginin tüm kullanıcıların 
ihtiyacını karşılayacak şekilde tek bir değişim formatı 
ile” dolaşımına imkan sunmaktadır. Bu yapısı nedeni 
ile XBRL, işletme raporlarının bir defa üretildikten 
sonra farklı kullanıcılar tarafından kullanılabilmesine 
imkan sağlamakta ve bu alandaki bilgi sistemlerinin 
entegrasyonunda önemli rol oynamaktadır.
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• XBRL’in Faydaları
XBRL’in faydalarından bazıları şu şekilde 

sıralanabilir:

 ¾ Finansal bilgilerin raporlama ve analiz 
maliyetlerini azaltır.

Kuruluşlar finansal raporlarını bir defa 
oluşturacaklar ve bu finansal raporu yazıcıdan kağıda 
dökmek, internette yayınlamak veya bankaya kredi 
talebinde bulunmak üzere e-maille göndermek için 
kullanabileceklerdir.   Bu nedenle XBRL ile işletmelerin 
defalarca finansal tablo oluşturmaları gerekmeyecektir. 
Hatta finansal tablolarındaki rakamlar değiştiğinde 
dahi finansal raporlarını yeniden oluşturmak zorunda 
kalmayacaklar, sadece söz konusu tabloları yeniden 
sunmakla yetineceklerdir.

 ¾ Daha doğru ve güvenilir bilgi sağlar.

XBRL ile finansal raporların daha zamanlı ve 
güvenilir olarak bilgi kullanıcılarına ulaşacaktır. 

 ¾ Daha hızlı karar alınabilmesini sağlar. 

Finansal raporların daha erken bir aşamada 
analiz yapılmasına imkân sağlayarak finansal bilgilere 
dayanılarak daha hızlı kararlar alınacaktır.

 ¾ Finansal tabloların karşılaştırılabilirliğini artırır.

XBRL ile finansal bilgiler anlamsal olarak 
sınıflandırılmış olarak sunulacağı için XBRL ile 
hazırlanmış finansal bilgiler arasında veri arama ve 
bulma, veri filtreleme mümkün olacaktır. Buna bağlı 
olarak bilgi arama ve bulma işlemleri de hızlanacaktır. 
Her şeyden önemlisi, veri bulmada güvenilirlik 
artacaktır. Özellikle çok miktardaki finansal verilerle 
çalışmak zorunda kalan finansal analistlerin önüne 
analize hazır bilgi ulaştırılmış olacaktır.

 ¾ XBRL ile karmaşık veriler daha basit ve kullanışlı 
bilgilere dönüşür.

XBRL kullanarak firmalar ve diğer finansal 
bilgi üreten kuruluşlar bilgi toplama işini 
otomatikleştirebilmektedir. Örneğin; bir işletmenin 
farklı birimlerindeki finansal bilgiler çok daha hızlı, 
ucuz ve etkin bir biçimde XBRL ile güncellenerek bir 
araya getirilmektedir. Bilgiler bir kez yazılım tarafından 
edinildiğinde; farklı tipteki alt bilgiler en az çabayla 
üretilebilmektedir. Örneğin; firmanın finansman birimi 
son derece hızlı ve güvenilir bir biçimde yönetime 
sunulacak raporları, finansal durum raporlarını, 
vergisel ve düzenleyici gereksinimleri ve kreditörler için 
gerekli kredi raporlarını hazırlayabilmektedir.

• Finansal Raporlama Portalı İhtiyacı
Gerek finansal gerekse işletme raporlama 

süreçlerinde yaşanan sorunların çözümü amacı ile 
ortaya çıkan ve gün geçtikçe de daha önemli hale gelen 
XBRL ile ilgili olarak, standartların (taksonomilerin) 
belirlenmesi kadar belirlenen standartlara uygun 

raporlamanın yapılmasını sağlayacak yazılım 
altyapılarının mevcudiyeti de önem taşımaktadır. Diğer 
bir ifade ile XBRL’e uygun raporlamayı yapacak bir 
yazılım altyapısının olmadığı bir ortamda, düzenleyici 
otoriteler tarafından XBRL taksonomilerinin belirlemesi 
herhangi bir anlam taşımayacaktır. Bu durum ülkemizin 
XBRL’e dönüşümü ile ilgili yaşayacağı süreç açısından 
oldukça önem taşımaktadır. 

XBRL raporlaması yapacak yazılım altyapılarının 
yaygınlığı özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler 
tarafından gerçekleştirilen raporlama süreçlerinin fazla 
bir maliyet gerektirmeksizin XBRL’e dönüştürülmesi 
açısından da önem taşımaktadır.

İfade edilen nedenlerden ötürü, Kurumumuz 
bünyesinde IFRS 2013 Taksonomi Seti esas alınmak sureti 
ile oluşturulacak taksonomilere uygun raporlamaların 
ilgilileri tarafından kolay bir şekilde yapılabilmesi 
için bir “Finansal Raporlama Portalı” çözümünün 
kurgulanması ve geliştirilmesi önem taşımaktadır. 
İfade edilen Finansal Raporlama Portalının, gerekli 
veri paylaşım ve entegrasyon altyapılarının da sisteme 
dahil edilmesi ile birlikte ulusal düzeyde bir raporlama 
altyapısı olarak kullanımı da mümkün bulunmaktadır.

Stratejiler

• Finansal ve işletme raporlama süreçlerinde 
uluslararası alanda kabul görmüş raporlama 
dillerinin (XBRL gibi) kullanılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri

• TMS ve Yerel Finansal Raporlama çerçevesi 
taksonomisinin oluşturulması.

• Finansal Raporlama Portalının oluşturulması 
(finansal raporların ve denetim sözleşmelerinin 
analize uygun şekilde elektronik ortamda 
Kurumumuza iletilmesi).

b) Amaç 2- Bağımsız Denetimi Geliştirmek ve Kalitesini 
Artırmak

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

(1) Hedef 5- Türkiyede Denetim Standartlarını Oluşturmak ve 
Geliştirmek

Uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu 
Türkiye Denetim Standartlarının mevzuatımıza 
kazandırılması amaçlanmış ve bu kapsamda birçok 
denetim standardı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bunların yanında halen kamuoyu 
görüşüne sunulan veya yayımlanması beklenen TDS’ler 
bulunmaktadır. Ayrıca yürürlüğe giren TDS’lerin 
uluslararası muadillerinde yapılan değişikliklerin 9 
ay içerisinde TDS’lere uygulanması ve yayımlanması 
sağlanmakta, standartların uygulanmasında ortaya 
çıkan tereddütlü hususlara ilişkin olarak yönlendirici 
çalışmalar yapılmaktadır. Uluslararası kuruluşların 
standart oluşturma süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 
International Financial Reporting Standards Foundation 
(IFRS), International Federation of Accountants (IFAC), 
Financial Accounting Standards Board (FASB) gibi birçok 
uluslararası kuruluşla iletişim kurulmaktadır.

Diğer taraftan Bilgi Sistemleri Denetimine ilişkin 
Standartlar ITAF ile ISACA tarafından oluşturulmakta 
olup, Türkiye Denetim Standartları çatısı altında bilgi 
sistemleri denetimine ilişkin standartların oluşturulması 
amacıyla ITAF ile iletişim kurulmaktadır.

Stratejiler

• Uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu 
güvence denetimi ve ilgili hizmetler standartlarını 
mevzuatımıza kazandırmak

• Uluslararası standartlara ilişkin yeni 
düzenlemeleri mevzuatımıza kazandırmak

• Uluslararası kuruluşların standart oluşturma 
sürecine katkı sağlamak

• Bilgi sistemleri denetim standartlarını 
oluşturmak

Performans Göstergeleri

• 2017 yılı sonuna kadar finansal bilgilerin 
derlemesi ile sera gazı beyanlarına ilişkin 
Güvence Denetimi Standartları ve Türkiye 
Denetim Standartları yayımlanacaktır.

• Yeni düzenlemeler 9 ay içerisinde yayımlanacaktır.

• IFIAR tarafından talep edilen görüşler süresi 
içinde bildirilerek katkı sağlanacaktır.

• Bilgi sistemleri denetim standartları Haziran 
2018 tarihine kadar yayımlanacaktır.

(2) Hedef 6- Etkin Bir Kamu Gözetimi Sistemini Kurmak

Yakın geçmişte yaşanan finansal skandallar, finansal 
raporlama ve bağımsız denetim alanlarında daha önce 
meslek örgütlerince yapılan düzenlemelerin ve Peer-

Review (meslektaş gözetimi) uygulamalarının, doğru 
ve güvenilir finansal bilginin sağlanması anlamında 
beklenen faydayı sağlamadığını ortaya koymuştur. 
Finansal raporlamaya ve bağımsız denetime olan güven 
kaybını telafi etmek ve daha da artırabilmek bağımsız 
denetimin kalitesinin artırılmasıyla mümkün olacaktır. 

Bu amaca yönelik olarak bağımsız denetime ilişkin 
standartlarda daha detaylı düzenlemeler yapılması 
yoluna gidilmiş, diğer taraftan denetime ilişkin mevzuata 
uyumun gözetilmesi amacıyla meslekten bağımsız kamu 
gözetimi kurumları kurulmuştur. Dünyada meslekten 
bağımsız kamu gözetimi sistematiği oluşturulmasına 
yönelik çalışmalar 2000’li yılların başından itibaren 
yürütülmekte ve geliştirilmekte olup, uluslararası 
kuruluşlarla ve ilgili ülkelerin muadil kuruluşlarıyla sıkı 
bir iletişim kurulmak ve iyi uygulama örnekleri alınmak 
suretiyle Kurumumuzun kamu gözetimi fonksiyonu 
geliştirilmekte ve etkinliğinin artırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede Kurumumuzun 
alanına ilişkin olarak 2006 yılında oluşturulmuş olan 
Uluslararası Denetim Otoriteleri Forumu - IFIAR’a 
üyeliği gerçekleştirilmiş, gelişmiş ülke otoriteleriyle 
iletişime geçilmiş olup, PCAOB ile işbirliği protokolü 
üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. 

 Bağımsız denetimin kalitesinden en başta 
bağımsız denetçiler ve denetim kuruluşları sorumludur. 
Denetimi yapacak olanların yetkin olması, yetkilendirme 
aşamasında belirli niteliklerin aranması, denetime 
ilişkin standartların oluşturulması düzenleyici otoritenin 
yükümlülüğüdür. Bu bakımdan, yetkilendirme süreçleri 
Kurumumuzca AB Denetim Direktifiyle uyumlu olarak 
düzenlenmiştir. Diğer taraftan, Türkiye Denetim 
Standartları uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu 
olarak oluşturulmakta ve uyumun devam ettirilebilmesi 
amacıyla güncellenmekte olup, yürütülen denetim 
çalışmalarının söz konusu standartlarla uyumunun 
gözetilmesi amacıyla yapılacak gözetim faaliyetlerinin ve 
yerinde incelemelerin kalitesinin ve etkinliğinin sürekli 
olarak geliştirilmesini ve tutarlılığı arttırmak amacıyla 
inceleme rehberlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi 
çalışmaları devam etmektedir. 

Yerinde yapılacak gözetim incelemeleri, bağımsız 
denetim faaliyetlerinin denetim standartlarına 
uygunluğunun ve sürekli kalitesinin sağlanması 
konusunda önem arz etmekle birlikte bu faaliyetlere 
altyapı oluşturmak ve gerektiğinde bir takım olumsuz 
sonuçlar doğmadan önleyici tedbirler alınmasına imkan 
sağlamak üzere, bilgi sistemlerini kullanmak suretiyle 
Kurumumuz kalite güvence sistemi kapsamında uzaktan 
gözetim fonksiyonu oluşturulmuş ve sürekli geliştirilmek 
suretiyle etkinliği artırılmaya ve standartlara uyum 
düzeyini yükseltmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla 
Kurum’da yetkilendirme işlemlerinin yapıldığı ve sicil 
kayıtlarının takip edildiği EYBİS (Eğitim ve Yetkilendirme 
Bilgi Sistemi) ve bağımsız denetim sözleşmelerinin 
elektronik ortamda kayda alınmasına ve incelenmesine 
imkân sağlayan “Sözleşme Giriş Portalı” oluşturulmuş 
ve sürekli geliştirilmektedir. Bunun yanında daha 



Stratejik Plan  2016-2020 33

kapsamlı veri girişini, verilerin depolanmasını ve 
analizini sağlayan ve uzaktan gözetimin daha etkin, 
verimli ve ekonomik bir biçimde yapılabilmesine imkan 
veren GÖZDE programı oluşturulması ve geliştirilmesi 
çalışmaları devam etmektedir. 

Ayrıca, Kurum meslek personeli tarafından 
yapılacak olan incelemelerin bir program dâhilinde 
sistemli koordineli bir biçimde yapılmasının sağlanması 
maksadıyla ilgili Kurum ve Kuruluşların görüşleri 
de alınarak Yıllık İnceleme Planı hazırlanmaktadır. 
Plan çerçevesinde, Kurumun potansiyel yetki 
alanı içerisinden hangi bağımsız denetçilerin ve 
denetim kuruluşlarının ya da hangi faaliyetlerin ve 
süreçlerin inceleneceği risk odaklı yaklaşıma uygun 
olarak risk analiz ve değerlendirmeleri neticesinde 
belirlenmektedir. 

Risk odaklı yaklaşıma uygun olarak oluşturulan 
risk analiz ve değerlendirmeleri neticesinde, riskli 
tespit edilen kuruluşlarda daha yoğun şekilde yapılacak 
olan yerinde gözetim çalışmalarının ve uzaktan 
gözetim fonksiyonun etkinliği artırılarak; denetim 
kuruluşları veya denetçilerin standartlara uyum 
düzeyinin artırılması, finansal tablo kullanıcılarının 
vereceği ekonomik kararları asgari düzeyde olumsuz 
etkileyebilecek şeffaf, güvenilir ve hileden ari 
finansal tabloların oluşturulması için etkin ve verimli 
denetim gerçekleştirebilmelerinin sağlanması 
hedeflenmektedir.

Sonuç olarak, finansal raporlamaya ve denetime 
olan güvenin sürekli olarak artırılabilmesi amacıyla 
uluslararası düzeyde yeniliklere açık, risk odaklı, 
tutarlılığı ve kalitesi sürdürülebilir, Standartlara 
uyum düzeyini artıran daha etkin, bir kamu gözetim 
sisteminin kurulması hedeflenmektedir.

Stratejiler

• İnceleme rehberlerini oluşturmak ve 
güncellemek

• Uzaktan gözetim fonksiyonunu sürekli 
geliştirmek

• Risk odaklı inceleme sistemini geliştirmek

• Bağımsız denetim standartlarına uyum düzeyini 
ölçecek yöntemler geliştirmek

• Denetim alanında uluslararası işbirliği yapmak

Performans Göstergeleri

• Bağımsız denetim standartları uyarınca 
oluşturulan rehber, revize denetim 
standartlarının yayımlanmasından sonra 6 ay 
içinde güncellenecektir.

• TMS uyarınca oluşturulacak inceleme 
rehberi alt bölümleri 2020 yılı sonuna kadar 
tamamlanacaktır.

• Mevcut Kurumsal veri toplama ve analiz sistemi 
geliştirilecektir.

• Sözleşmeler yılı içinde taranacaktır.

• Bağımsız denetime tabi işletmelerin sözleşme 
yapıp yapmadığı her yıl araştırılacaktır.

• Her yıl Aralık ayı sonuna kadar, önceki yıl 
kullanılan risk faktörlerinin ve risk puanlarının 
gözden geçirilmesi tamamlanacaktır.

• 2018 yılı sonuna kadar incelenen dosyaların 
denetim standartlarına uygunluğunu 
derecelendirecek bir mekanizma 
oluşturulacaktır.  

• İşbirliği yapılan ülke/kuruluş sayısı

(3) Hedef 7- Bağımsız Denetimin Kalitesini Artırmak

Günümüzde düzenleyici ve denetleyici kurumları 
bağımsız denetimde en fazla meşgul eden konulardan 
biri de bağımsız denetim sektöründeki yoğunlaşmadır. 
Belli büyüklükteki şirketlerin denetimini yapacak 
kurumsal kapasiteye sahip bağımsız denetim kuruluşu 
sayısının (iflas ya da birleşme nedeniyle) son yıllarda 
iyice azalması, ilgili otoriteleri rekabetçi piyasa, sistemik 
risk gibi konularda kaygılandırmaya başlamıştır. 
Başta Avrupa Birliği Komisyonu olmak üzere denetim 
sektörü üzerine yayımlanan bazı rapor ve çalışmalarda 
bu endişe net olarak görülmekte ve buna ilişkin bazı 
uygulama önerileri getirilmektedir. 

Serbest piyasa kuralları içinde bu tür sorunlara 
cevap vermek için düzenleyici kurumlara da büyük 
sorumluluklar düşmektedir. Bu anlamda, küresel 
düzeyde yürüyen böylesi bir iş ağına düzenleyici 
olarak da küresel düzeyde karşılık verebilmek adına 
uluslararası gelişmeleri takip etmek büyük önem 
taşımaktadır. Bu doğrultuda konuya ilişkin uluslararası 
gelişmeler hem AB hem IFIAR platformunda takip 
edilmektedir ve önümüzdeki süreçte de edilecektir. 
Ülkemizde orta ve uzun vadede daha rekabetçi bir 
denetim piyasası oluşturulması, büyük denetim 
firmalarında olduğu gibi diğer denetim kuruluşlarının 
da büyük ve karmaşık iş ağlarına sahip şirketlere 
kaliteli denetim hizmeti sunabilme kapasiteleri 
oluşturabilmeleri için kurumsallaşmanın teşvik 
edilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması 
çalışmalarına da Kurumumuz ağırlık verecektir.

Bağımsız denetim finansal bilginin kalitesini 
ve ona duyulan güvenin artırılmasını sağlayan en 
önemli araçlardan birisidir. Denetçinin bu hizmeti 
yüksek kalitede yerine getirmesi finansal raporlama 
sürecinde yer alan tüm taraflarla (yönetim, üst 
yönetimden sorumlu olanlar, düzenleyici kurumlar, 
finansal tablo kullanıcılarıyla) sağlam, karşılıklı etkin 
bir iletişim kurmasına bağlıdır. Bağımsız denetim 
hizmetine yönelik farkındalığın artırılması,  başta 
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işletmelerin denetim hizmetinin sağladığı faydaları 
anlamasına, istenilen düzeyde bir iletişim kurulmasına 
imkân sağlayarak denetimin önemli ve riskli alanlara 
yoğunlaşmasını kolaylaştıracak, daha bilgi sağlayıcı 
katma değeri yüksek hizmetlerin sunulmasına dolaylı 
olarak da sektörün gelişmesine ve büyümesine yardımcı 
olacaktır.

Günümüzde bağımsız denetim ve ilgili diğer 
hizmetler giderek artan bir şekilde uluslararası çapta 
gerçekleştirilmekte ve piyasaların entegre olması 
dolayısıyla sektör daha fazla uluslararası boyut 
kazanmaktadır. Ortaya çıkan yeni hizmetlerle birlikte 
bu gelişmeler sektörün daha yetkin, dinamik ve esnek 
olmasını gerektirmektedir. Kaliteli denetim yetkin 
ve yeterli işgücünün tahsisini gerektirmekte olup, 
denetim kapasitesinin artırılması bu bakımdan önem 
arz etmektedir. Sektörde artan denetim kapasitesine 
paralel olarak bu kapasitenin etkin bir şekilde takibinin 
sağlanması daha rekabetçi bir ortamın oluşmasına katkı 
sağlayacaktır. 

Finansal tablo bağımsız denetim dışındaki 
hizmetlerin sağlanmasında yetkinliğinin artırılması, 
denetçilerin bilgi sistemlerini etkin kullanmak dâhil 
sunulacak hizmetlere ilişkin alanlarda yeterli ve güncel 
bilgilerle donatılması gibi kazanımlar ülkemiz denetim 
sektörünün kalite açısından daha rekabetçi ve sağlam 
bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır. 

Bağımsız denetimin kökleştiği ülke uygulamalarına 
bakıldığında denetim komitelerinin şirket finansal 
tablolarının bütünlüğü ve doğruluğundan doğrudan 
sorumlu olduğu görülmektedir. Bu temel sorumluluğun 
bir uzantısı olarak denetim komiteleri bağımsız 
denetimin yürütülmesinde önemli işlevlere sahiptir. 
Özellikle, bağımsız denetçinin seçimi, denetçiyle 
denetim bulgularının görüşülmesi, iç denetim ile 
bağımsız denetim arasında bir köprü işlevi görmesi, 
denetim işlevi üzerinde bir gözetim organı olması 
gibi yetki ve sorumluluklarıyla denetim komiteleri 
kaliteli bir bağımsız denetimin en önemli belirleyici 
ve faydalanıcılarından biri konumundadır. Bağımsız 
denetime tabi olan şirket sayısının zamanla artacağı 
dikkate alındığında, halka açık olsun ya da olmasın 
bağımsız denetime tabi olan şirketlerin bünyesinde 
etkin çalışan denetim komitelerinin oluşturulması, 
hem finansal tabloların güvenilirliğine pozitif bir katkı 
sağlayacak hem de bağımsız denetçinin denetlenen 
şirket ile olan iletişiminde bağımsızlığı ve kaliteyi şirket 
adına gözeten kurumsallaşmış bir organla muhatap 
olmasını sağlayacaktır. Bu da etkin çalışan bir denetim 
komitesi yapısının kurumumuzun amaçlarını yerine 
getirmede de önemli bir işlevi olacağını göstermektedir. 
Ülkemizde, özellikle halka açık firmalar için denetim 
komitesi benzeri yapılar (denetimden sorumlu komite) 
mevcut olmakla birlikte, halka açık olmayan ve bağımsız 
denetime tabi olan şirketlerin varlığı da dikkate 
alınarak denetim komiteleri uygulamasının şirketlerin 
kurumsal yönetimindeki etkinliğinin artırılması ve 

yaygınlaştırılması noktasında farkındalık oluşturucu 
faaliyetlere yer verilecektir.

Bağımsız denetim tarihi finansal bilgilere 
yönelik makul bir güvence sağlayarak finansal 
tablo kullanıcılarının bu tablolara duyacağı güveni 
artırmaktadır. Ancak başta küçük işletmelerin denetimi 
olmak üzere belirli durumlarda bağımsız denetim 
taraflar açısından maliyetli olmakta veya daha az 
güvence düzeyi tarihi finansal bilgi kullanıcıları açısından 
yeterli olabilmektedir. Böyle durumlarda sınırlı bağımsız 
denetim tarafların ihtiyaçlarını karşılayan bir araç olarak 
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca finansal ve finansal olmayan 
diğer bilgilerle ilgili olarak ortaya çıkan güven sorununu 
gidermekte bağımsız denetim sistematiği denetçilere 
önemli birikim kazandırarak bilgi sistemleri, iç kontrol 
vb. diğer birçok konuda yeni hizmetlerin (diğer güvence 
denetimleri ve ilgili hizmetleri) doğmasını sağlamaktadır. 
Bu hizmetler ile bu hizmetleri düzenleyen standartlarına 
ilişkin farkındalığın artırılması sektörün gelişimini 
ve teknik kapasitesinin sürekli ve tutarlı bir şekilde 
artmasını sağlayacaktır.

Bağımsız denetim sektörüne ilişkin bilgilerin kurum 
tarafından takip edilmesi ve analiz edilmesi sektörün 
geçirdiği dönüşümlerin önceden kurum tarafından 
kavranabilmesine imkân sağlayarak denetim kalitesine 
yönelik risklerin belirlenmesini sağlayacak ve kurumun 
gözetim etkinliğini artıracaktır. Ayrıca bu analizler başta 
bağımsız denetim raporları olmak üzere denetçiler 
tarafından üretilen çıktıların pay sahipleri, potansiyel 
yatırımcılar, kamu,  kreditörler ve diğer paydaşlar 
açısından daha ihtiyaca uygun/ilgili ve bilgi verici olması 
yönünde adımların atılmasına da imkan verecektir.

Kurum tarafından gerçekleştirilecek gözetim 
faaliyeti denetimin yürütülmesiyle ilgili eksikliklere, 
zayıflıklara ve karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgiler 
sağlayarak kurumun denetim kalitesini artırmaya yönelik 
adımlarına dayanak teşkil edecektir. Bu bilgiler kurumca 
yayımlanan standartların ve diğer düzenlemelerin 
geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. Bunun yanında 
başta gözetim ve denetim, mevzuata uyum konusundaki 
tespit ve bulgulara ilişkin gerekli adımların atılmasının 
sağlanması ve takibi, yaptırımlar, yayımlanan raporlar 
ve diğer Kurum işlemleri kamuya daha fazla bir şekilde 
denetim süreci hakkında bilgi sağlayacak rehberlik 
edecektir. Sektördeki gelişmelere karşı statik, tepkisel 
ve ceza odaklı bir denetim ve gözetim fonksiyonu yerine 
dinamik, pro-aktif, rehberlik odaklı bir denetim ve 
gözetim fonksiyonu oluşturulmakta ve geliştirilmektedir.

Dolayısıyla denetim kalitesini etkileyen tüm 
tarafların üstlendikleri görevleri daha etkin bir şekilde 
yerine getirmesi hedeflenmektedir.

Sektörde bağımsız denetim kapasitesinin artırılması 
maksadıyla her yıl bağımsız denetçilik sınavlarının 
yapılması ve bağımsız denetime ilişkin farkındalığın 
artırılması amacıyla çeşitli konferanslar, seminerler 
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ve çalıştaylar yapılmaktadır. Bunların yanı sıra 
yetkilendirilen bağımsız denetçilerin mesleki gelişimini 
sağlayacak sürekli eğitim sisteminin kurulması 
kalitenin ve yeterliliğin sürdürülmesi sağlayan önemli 
politikalardır. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 
25’inci maddesinde öngörüldüğü şekle göre bağımsız 
denetçilerin sürekli eğitimine ilişkin düzenleme 
çalışmaları sonuçlandırılarak yürürlüğe konulacaktır.

Yetkilendirme faaliyetleri kapsamında bulunan 
bağımsız denetçilik sınav işlemlerinde bilgi sistemlerinin 
etkin bir şekilde kullanılması için sınav yazılımının 
geliştirilmesine, yetkilendirme işlemlerinin daha 
sağlıklı bir şekilde işlemesi için EYBİS sistemi ile resmi 
sicilin güncel tutulmasını ve raporlama yapılabilmesine 
imkan sağlamak üzere bilgi sistemleri kullanımının 
geliştirilmesine devam edilmektedir. 

Stratejiler

• Bağımsız denetim sektöründe kaliteyi artıracak 
daha rekabetçi bir ortam oluşturmak

• Rehberlik odaklı inceleme ve gözetim fonksiyonu 
icra etmek

• Şirketlerdeki denetim komitelerinin etkinliğini 
arttırmak

• Bağımsız denetim sektöründeki kapasiteyi 
artırmak

• Yetkilendirilen bağımsız denetçilerin mesleki 
gelişimini sağlayacak sürekli eğitim sistemini 
oluşturmak

Performans Göstergeleri

• Mart 2018 tarihine kadar şirket büyüklükleri 
ve sektörler itibarıyla asgari denetim saatleri 
belirlenerek; bir denetçinin bir yılda bağımsız 
denetime tahsis edebileceği zamana göre, 
üstlenebileceği optimal denetim sözleşmesi 
adedi belirlenecektir.

• Her yıl incelemelerde tespit edilen ve yaygın 
olduğu görülen, denetçiler tarafından yeterli 
ve uygun denetim kanıtının toplanmadığı temel 
alanları Kurum tarafından yayımlanan yıllık 
rapor aracılığıyla kamuoyuna açıklanacaktır.

• 2017 yılı içerisinde denetim komitelerinin 
denetim açısından taşıdığı önem ve diğer 
ülke uygulamalarını analiz eden bir rapor 
hazırlanacaktır.

• 2017 yılı içerisinde denetim komitelerinin 
etkinliğinin artırılmasında izlenecek kurum 
politikası belirlenerek takvime bağlanacaktır.

• 2018 yılında takvimde belirtilen adımlar 
gerçekleştirilecektir.

• Bağımsız denetçilik sınavı her yıl yapılacaktır.

• Aralık 2016 tarihine kadar sürekli eğitime 
ilişkin mevzuat yayınlanacak ve uygulanması 
izlenecektir.

c) Amaç 3- Yetkin Bir Kurumsal Yapı Oluşturmak

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

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

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

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

(1) Hedef 8- Kurumsal Kapasiteyi ve İşleyişini Geliştirmek

Kurumumuzun görevleri dolayısıyla uluslararası 
gelişmelerin takip edilebilmesi, AB ve IFIAR üyesi 
ülkelerle işbirliği yapılabilmesini sağlamak ve sektörün 
uluslararası durumu ve konumu itibarıyla düzenleyici 
otorite olan kurumumuzun iş ve kalite kontrol süreçlerini 
geliştirmek suretiyle planlama, izleme, değerleme ve 
raporlama gibi kurumsal işleyiş unsurlarının devamlılığı 
amaçlanırken, diğer kurum ve kuruluşlarla, iç ve dış 
paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği yapılarının ve ağlarının 
güçlendirilmesi, karşılaşılabilecek kurumsal sorunlar, 
ihtiyaçlar karşısında çözüme ulaştırabilecek katma 
değerli inovatif çözüm ve yaklaşım edinimi de stratejik 
hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu çerçevede 
hizmet sunumu ve envanterinin oluşturulması, iş 
akış süreçlerine ilişkin işlem yönergeleri ile iş gücü 
ihtiyacının belirlenmesi, fiziki altyapının güçlendirilmesi, 
bilgi sistemleri politikasının yazılı hale getirilerek bilgi 
sistemlerine ilişkin süreçlerin açıklığa kavuşturulması 
ve bilgi güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Diğer 
taraftan Kurum faaliyetlerinin stratejik planda yer alan 
amaç ve hedeflere uygun şekilde yapılması ve bunların 
takibi sağlanmış olacaktır.
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Stratejiler

• Hizmet sunumu ve envanterini oluşturmak

• İş akış süreçlerini her bir personel ve birim için 
tanımlayarak işlem yönergelerini hazırlamak

• Kurumun iş gücü ihtiyacını belirlemek

• Fiziki altyapıyı güçlendirmek

• Bilgi güvenliğini artırmak

• Dışa açık yazılımların entegre edilmesi

• Bilgi sistemleri kapasitesinin ihtiyaçlar 
doğrultusunda revizyonu

• Kurum dışı evrakın kayıtlı elektronik posta (KEP) 
sistemiyle iletilmesi

Performans Göstergeleri

• 2016 yılı sonuna kadar iş ve görev tanımları 
belirlenecektir.

• 2016 yılı sonuna kadar  iş akış süreçleri 
tamamlanacaktır.

• İş gücü ihtiyaç analizi yapılacaktır.

• 2020 yılına kadar yeni hizmet binası temin 
edilecektir.

• İSO 27001 sertifikası alınacaktır.

• İlgili yazılımların entegrasyonu 2017 yılı sonuna 
kadar sağlanacaktır.

• Her yıl düzenli olarak sistem analizleri 
yapılarak kapasite ihtiyaçlar doğrultusunda 
geliştirilecektir.

• 2016 yılı sonuna kadar KEP kullanılabilir hale 
getirilecektir.

(2) Hedef 9- İnsan Kaynağı Kapasitesini Geliştirmek

Kurumumuzun görevleri dolayısıyla uluslararası 
gelişmelerin takip edilebilmesi,  AB ve IFIAR üyesi 
ülkelerle işbirliği  yapılabilmesini sağlamak  ve  
sektörün uluslararası durumu ve konumu itibarıyla 
alanında yetkinlik gerektiren düzenleyici otorite olan 
kurumumuzun faaliyetlerini en etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, 
istihdamı, yetkinliklerine göre mesleki birimlerde ya 
da hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, yönetim 
ve iletişim becerileri ile yaratıcı ve yenilikçi problem 
çözme becerilerinin geliştirilmesinde yaşam boyu 
kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile desteklenmeleri 
insan kaynağı politikamız olarak uygulanmaktadır. 
İnsan kaynakları yönetimi alanında yeni yaklaşımların 
uygulamaya konulması ve Kurumumuzun vizyonuna 
ulaşmasına katkıda bulunmak üzere insan kaynağının 
en iyi şekilde değerlendirilmesi yönünde strateji 
izlenmektedir.

Faaliyetlerin yürütülmesi ve görevlerin yerine 
getirilmesi için personelin sahip olması gereken bilgi, 
birikim, beceri ve tutumlar yetkinlik süreçlerinin 

belirlenmesinde dikkate alınmakta, performans ve 
potansiyel seviyesine göre yetki ve sorumluluk tahsisleri, 
inisiyatif kullanabilecek alanlar ve yetkilerinin sınırları 
çizilmektedir. Bu da, personelin bilgi ve tecrübesini 
kullanarak görevini ifa edebileceği uygun iş alanlarında 
değerlendirilmesi suretiyle işgücü verimliliğinin 
artırılmasına yönelik bir politika olarak uygulanmaktadır.

Çalışanlar ile yönetim arasında denge unsuru 
olabilecek bir insan kaynakları yapısı oluşturulması, 
Kurum içi sinerjinin ve motivasyonunun artırılması, güvene 
dayalı ilişkiler geliştirilmesi amacıyla personele etkin 
iletişim kurulabilecek çalışma ve paylaşım ortamlarının 
sağlanması, iletişim ve yönetim süreci fonksiyonları 
arasında değerlendirilecektir. Diğer taraftan, çalışanların 
Kurumumuzun görev alanına ilişkin uzmanlıklarının 
ve yetkinliklerinin artırılabilmesi amacıyla yurt içi ve  
yurt dışı yüksek lisans, doktora, staj ve kısa süreli eğitim 
programlarına katılım ile uluslararası gelişmelerin takip 
edilebilmesine yönelik olarak çalışanların yabancı dil 
eğitimi önem arz etmektedir.

Stratejiler

• İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi kurularak, insan 
kaynakları yönetiminin daha hızlı ve etkin bir 
şekilde yapmak

• Kurumun ihtiyacı olan sayıda yeni meslek 
personeli istihdam etmek

• Kurum personelinin niteliğini artırmak

• Her yıl imkanlar ölçüsünde personelin yurt dışı 
eğitimlere ve staj programlarına gönderilmesinin 
teşvik etmek

Performans Göstergeleri

• İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi kurulacaktır.

• Kurum içi meslek personeli sayısı

• Kurum hizmet içi eğitim yönergesi 
hazırlanacaktır.

• Personel başına yılda en az 20 saat eğitim 
çalışması yapılacaktır.

• Yurt dışı eğitimlere, staj programlarına ve 
çalışma toplantılarına gönderilen personel sayısı

(3) Hedef 10- Kurumsal Algıyı Güçlendirmek

Kurumsal itibar, başkalarının gözünde beğenilen 
ve takdir edilen bir organizasyon olmanın karşılığı 
olarak tanımlanabilir ve kurumsal değerlerle toplumun 
değerleri arasındaki etkileşimin bir ürünüdür. Yani 
Kurumun iç ve dış paydaş algılamalarının bütünüdür ve 
örgütsel gelişimi hızlandıran çok önemli bir değerdir.

Kurumların doğruluğu, güvenirliği ve etik değerlere 
verdiği önem toplumsal yargıları etkilemektedir. Bu 
nedenle, toplumun değerleriyle uyum sağlamak, 
kültürüne özen göstermek, açık ve yalın olmak, 
gerçeklere dayanmak, beklentilerin karşılandığı ya 
da üzerinde tutulduğu hizmet anlayışına sahip olmak 
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gibi temel algılama yönetimi kurallarına uyulması 
gerekmektedir.

Kurum imajı açısından çok önemli olan algılama 
yönetimi ise kamu politikalarının gereklerini yerine 
getirmek için iletişimin her türlü teknik ve unsurlarından 
yararlanmayı gerekli kılmaktadır. Kurumun temel 
değerleri olan ilkeler, tutumlar ve davranışlar bir bütün 
olarak kurum kültürünü oluştururken, dış çevreyle 
kurulan ilişki ve iletişim şekilleri bu kültürün dışarıya 
yansıyan yüzü olacaktır. 

Değerlerimiz, amaçlarımız, stratejilerimiz ve 
kültürümüzün bileşkesi olan kimliğimizin kurumsal 
davranışımız, görünümümüz, iletişim ve kalitemizle 
eşdeğer olduğu düşüncesinden hareketle, Kurumsal 
renklerinden, logolarından, personelimizin davranış 
ve görünümleri ile kullanacağımız her türlü iletişim 
biçimlerine kadar görevlerimiz ve işleyişimiz hakkında 
farkındalığı artırmayı, sosyal alanda güçlü ve olumlu bir 
imaj oluşturmayı, saygınlık algısı yüksek ve itibarlı bir 
Kurum olarak hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. 

Stratejiler

• Uluslararası kuruluşlar ve diğer ülke otoriteleri 
ile iletişim kurmak ve bu alanda aktif rol almak

• Kurumun görev alanıyla ilgili olarak, paydaşlarla 
ortak çalışmalar yapmak

Performans Göstergeleri

• Faaliyet sayısı

• Ortak faaliyet sayısı
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2) STRATEJİK HEDEF BİRİM İLİŞKİSİ

Tablo 5-Stratejik Hedef Birim İlişkisi Tablosu

Stratejik Hedefler

Eğitim
 ve Yetkilendirm

e Dairesi

M
uhasebe Standartları Dairesi

Denetim
 Standartları Dairesi

İncelem
e Dairesi

Gözetim
 Dairesi

Uygulam
a Dairesi

İnsan Kayn.ve Destek Hizm
. Dairesi

Bilgi Sistem
leri Yönetim

i Dairesi

Strateji Geliştirm
e Dairesi

Hukuk M
üşavirliği

Basın ve Halkla İlişk.M
üş.

SH1 - Türkiye Muhasebe Standartlarını Gözden Geçirip Güncellemek

SH2 - Yerel Raporlama Çerçevesini Oluşturmak

SH3 - Finansal Raporlama Uygulamalarını Geliştirmek 

SH4 - Bilgi Sistemleri Kullanılarak Standart Raporlama Uygulamasını  
  Geliştirmek

SH5 - Türkiye Denetim Standartlarını Oluşturmak ve Geliştirmek

SH6 - Etkin Bir Kamu Gözetimi Sistemini Kurmak

SH7 - Bağımsız Denetimin Kalitesini Artırmak

SH8 - Kurumsal Kapasiteyi ve İşleyişini Geliştirmek

SH9 - İnsan Kaynağı Kapasitesini Geliştirmek

SH10 - Kurumsal Algıyı Güçlendirmek
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BÖLÜM-IV İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu 2016-2020 Stratejik Planı katılımcı yöntemle, 
mevzuat ve stratejik plan hazırlama kılavuzuna uygun 
olarak hazırlanmıştır. Stratejik amaç ve hedeflere 
yönelik gerçekleşmelerin raporlanması ile paydaş 
değerlendirmelerini belirli periyotlarla izlemek ve 
değerlendirmek görevlerimiz arasındadır. Faaliyet 
ve projelerin uygulanmasının ardından elde edilen 
sonuçların raporlanması izleme aşamasını, uygulama 
sonuçlarının amaç, hedef ve performans göstergelerine 
göre kıyaslanarak analiz edilmesi ise değerlendirme 
aşamasını oluşturacaktır.

Bu süreç içerisinde hizmet birimlerinin bilgisayar 
ortamında gönderecekleri bilgi ve veriler esas 
alınarak Strateji Geliştirme Dairesi izleme raporlarını 
hazırlayacaktır.

Stratejik planın uygulama döneminde performans 
ölçütleri ile stratejik hedefler birlikte ele alınacak, 
stratejik amaç ve hedeflere ulaşma düzeyinin belirli 
ölçütlere göre izlenmesi ve değerlendirilmesi ile elde 
edilen bilgilerin kullanılarak gerekli revizyonların 
yapılması sağlanacaktır.

Bu kapsamda;

• Stratejik planın genelinin değerlendirilmesi; 
sürekli ve ayda bir,

• Üst yönetim gözden geçirme toplantısı; üç ayda 
bir,

• Paydaş toplantıları; yılda bir

Yapılacaktır.

Değerlendirmede yukarıda belirtilen toplantı 
ve izlemeler dışında yine resmi internet sayfasında 
yayımlayacağımız yıllık “Faaliyet Raporu” da halkımızın 
kullanımına sunulacaktır. Faaliyet raporları öncelikle 
birim faaliyet raporları olarak daire başkanlıkları 
bünyesinde ayrı ayrı Stratejik Planımızın sonuçlarına 
göre değerlendirilecek sonrasında ise bunlar konsolide 
edilerek yıllık Faaliyet Raporumuz plan gerçekleşmelerini 
de gösterecek şekilde web sayfamızda yayımlanacaktır. 



NOTLAR:








