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Kamu Gözetimi Nedir ?

Kamu gözetimi, genel olarak bağımsız denetim 
faaliyetlerinin mevcut yasal düzenlemelere 
uygunluğunun ve bu faaliyetlerin standartlara 
uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin, 
meslekten bağımsız, kamu yararını ön planda 
tutan bir kurum tarafından çeşitli uygulamalarla 
kontrol edilmesidir.

Bağımsız Denetim Nedir ?

Bir işletmenin finansal tablolarının ve diğer 
finansal bilgilerinin, finansal raporlama 
standartlarına uygunluğu ve doğruluğu 
hususunda, gerekli bağımsız denetim teknikleri 
uygulanarak denetlenmesi ve değerlendirilerek 
bir rapora bağlanmasıdır.

Bağımsız Denetimi Kimler Yapar ? 

Bağımsız denetim, bağımsız denetçiler ve 
bağımsız denetim kuruluşları tarafından 
yürütülür. 

 Bağımsız denetçiler; yeminli mali müşavirlik 
ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik 
ruhsatını almış meslek mensupları arasından 
KGK tarafından yetkilendirilen kişilerdir.

 Bağımsız denetim kuruluşları ise; Kurumdan 
bağımsız denetim alanında faaliyette 
bulunma yetkisi alan şirketlerdir. 

* Kurumumuz 2014 yılında IFIAR üyesi olmuştur.

* Kurumumuz IFAC ile telif anlaşması imzalamıştır.

* Kurumumuz AAOIFI ile telif anlaşması imzalanmıştır.
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Biz Kimiz ?

 Kamu Gözetimi alanında uluslararası gelişmelerin 
gereği olarak yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca öngö-
rülen bağımsız denetim alanını düzenlemek üzere 660 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2 Kasım 
2011 tarihinde kurulmuştur.

 Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ilişkili, idari özerkliğe 
sahip bir Üst Kuruldur. KGK'nın temel amacı, yatırımcıla-
rın çıkarlarını ve denetim raporlarının doğru ve bağımsız 
olarak hazırlanmasına ilişkin kamu yararını korumak ile 
doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir �nansal bilginin 
sunumunu sağlamaktır.

 Yürüttüğümüz kamu gözetimi sistemi süreçleri Avrupa 
Birliği ile eşdeğerliliğe sahiptir.

 Bu doğrultuda basta halka açık şirketler, borçlanma 
araçları ihraç eden şirketler, bankalar, sigorta şirketleri 
olmak üzere bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin cari 
limitlere göre Türkiye’nin en büyük 10.000 işletmesinin 
bağımsız denetim süreçlerini incelemek ve gözetmek 
için kurulmuştur.

Görevlerimiz Nelerdir ?

 Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarını 
yetkilendirmek.

 Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak ve 
böylece bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli 
güveni ve kaliteyi sağlamak.

 Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla uyumlu Türkiye 
Muhasebe Standartlarını (TMS) oluşturmak ve yayımla-
mak.

 Uluslararası Denetim Standartlarıyla uyumlu Türkiye 
Denetim Standartlarını (TDS) oluşturmak ve yayımla-
mak.

KGK Uzmanı Nasıl Olunur ?
 Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren; 

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari 
bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden, Mühendislik 
fakültelerinin Kurum tarafından belirlenecek (Bilgisayar 
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği vb.) 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri 
fakültelerinin Kurum tarafından belirlenen (İstatistik vb.) 
bölümlerinden, veya bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdı-
şındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

 Kurumun belirleyeceği KPSS puan türünden yeterli 
puanı almış olmak ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak 
ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurma-
mış olmak.

 Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari 
bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden mezun olanlar 
için muhasebe, iktisat-işletme, maliye ve hukuk alanla-
rında, Mühendislik fakültelerinin Kurum tarafından 
belirlenecek bölümlerinden mezun olanlar için Yazılım 
Mühendisliği, Temel Bilgisayar Programlama, Algorit-
malar ve Veri Tabanı Yönetimi, İşletim Sistemleri, 
Bilgisayar Ağları ve Güvenliği v.b. konularında, fen-ede-
biyat fakültelerinin Kurum tarafından belirlenecek 
bölümlerinden mezun olanlar için Kurum tarafından 
belirlenecek konularda yapılacak olan yazılı ve/veya 
sözlü sınavları başarıyla tamamlamak.

KGK Uzmanının Kariyer İmkânları Nelerdir ?

 KGK uzmanları uzmanlık kariyerine sahip olmalarının 
yanı sıra denetim ve inceleme alanında da tecrübe 
edinmektedirler. 

 Uluslararası uygulamalara paralel olarak Türkiye'de yeni 
yapılanan ve önemi giderek artan bağımsız denetim 
sektöründe uzmanlığa sahip olan ender kişiler arasında 
yer almaktadırlar.

 Sürekli öğrenmeyi teşvik edici bir ortamda uluslararası 
alanda geçerli olan muhasebe ve denetim standartların-
da uzmanlaşma fırsatına sahip olmaktadırlar. 

 Kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmaları-
na katılmaları yoluyla mesleki bilgi, deneyim ve beceri-
lerini artırabilmektedirler.

 Yurt dışında yüksek lisans programlarında eğitim görme 
imkânına sahiptirler. Ayrıca mesleki incelemelerde 
bulunmak, mesleğe ilişkin hizmetlerde kendilerini 
yetiştirmek, staj, öğrenim veya ihtisas görmek amacıyla 
yabancı ülkelere gönderilebilmektedirler. 

 İlgili uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen 
çalışma toplantılarına, sempozyum, konferans ve 
eğitimlere katılabilmektedirler. 

 Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Denetim 
Standartları ve Bağımsız Denetim alanlarında uzmanla-
şan Kurum uzmanları; kamu sektörünün yanısıra, Bağım-
sız Denetim Kuruluşlarında, Büyük Ölçekli Şirketlerde 
ve Meslek Örgütlerinde kariyerlerine devam etme 
imkânına da sahip olabilmektedirler.

KGK Uzmanının Görevleri Nelerdir ?

 Bağımsız denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluşları-
nın teftiş ve incelemelerini yapmak.

 Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlarının oluştu-
rulmasına ilişkin mevzuat çalışmalarında bulunmak.

 Bağımsız denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluşları-
nın yetkilendirme işlemlerini yapmak.

 Muhasebe ve denetim standartlarını yayımlayan ulusla-
rarası kuruluşlarla yapılan çalışmalarda Kurumu temsil 
etmek ve bu kuruluşlar bünyesinde oluşturulan çalışma 
komisyonlarında görev almak.

 Mevzuat değişikliklerini önermek, takip etmek ve 
düzenleme çalışmalarına katılmak.

 Mevzuatın uygulanmasına yönelik gerçek ve tüzel 
kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililere verilecek 
eğitim çalışmaları, konferans, kurs ve seminerlerde 
görev almak.

Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

 Muhasebe Standartları, Denetim Standartları ve Bağım-
sız Denetimle ilgili konularda mesleki kurslara tabi 
tutulurlar.

 Bilişim alanında konuya özel mesleki kurslara tabi 
tutulurlar.

 Toplamda dokuz aydan az olmamak üzere, üçer aylık 
sürelerle farklı uzmanların yanında refakat çalışmaların-
da bulunurlar.

 Refakat çalışmasında mesleki uygulamayı öğrenmeleri-
nin yanı sıra seminer, staj ve konferans gibi eğitim 
çalışmalarına katılarak mesleki bilgi ve deneyimlerini ve 
yazışma ve raporlama teknikleri konusunda bilgi ve 
becerilerini artırmaları sağlanır.

 Fiilen en az on sekiz ay hizmet etmiş olmak ve refakat 
çalışmaları sonucunda başarılı olmak şartıyla, tek başına 
denetim yetkisi kazanabilmeleri amacıyla yetki sınavına 
tabi tutulurlar.

 Yabancı dillerinin geliştirilmesi amacıyla Kurumca maddi 
destek sağlanarak dil kurslarına katılırlar.

 Üç yıllık uzman yardımcılığı dönemi sonunda uzmanlık 
tezi hazırlanarak yeterlik sınavına tabi tutulurlar.


