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Toplumların gelişmesi ve ekonomik yapıların karmaşıklık derecesinin artması, 
kaynakların optimum dağılımını sağlamak açısından güvenilir bilgi elde etmenin 
önemini büyük ölçüde artırmıştır. Gelişmiş ülke ekonomilerindeki büyük şirketlerin 
iflasları sonrasında birçok gelişmiş ülke tarafından, bireysel yatırımcıyı korumak 
ve finansal raporların güvenilirliğini arttırmak üzere muhasebe, finansal raporlama 
ve denetim üzerindeki kontrollerin sıkılaştırılması amacıyla meslekten bağımsız, 
düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkilerini haiz kamu gözetimi 
kurumları kurulmuştur.

Tüm bu gelişmeler ve ihtiyaçlar çerçevesinde, dünyadaki örnekleri de dikkate 
alınarak, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile finansal raporlama ve bağımsız 
denetim alanında düzenleyici ve denetleyici kuruluş olarak, Kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurularak, finansal raporlama ve 
bağımsız denetim konusunda bütüncül bir hukuki yapı oluşturulmuştur.

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.

Kurumumuz 2016 yılı içerisinde faaliyetlerini bu misyon ve vizyon ile sahip olunan 
kaynaklar çerçevesinde yürütmüştür.

Uluslararası standartlarla uyumlu muhasebe ve denetim standartları koyma 
hedefi çerçevesinde, 2016 yılında 1 muhasebe standardı (TFRS 15-Müşteri 
Sözleşmelerinden Hasılat) yayımlanmış olup, 31/12/2016 itibarıyla 1 Finansal

Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 28 TMS, 16 TFRS, 25 TMS/TFRS Yorum ve 
44 denetim standardı mevzuatımıza kazandırılmıştır.

Öte yandan, 2016 yılında “Yeni Denetçi Raporu” projesi kapsamında 6 adet revize 
edilmiş Bağımsız Denetim Standardı (BDS) ile 1 adet yeni BDS kamuoyu görüşüne 
açılmıştır. 2016 yılı itibarıyla, tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetimlerinde 
uygulanacak 39 adet, tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetimi haricindeki işlerde 
uygulanacak 5 adet olmak üzere, Türkiye Denetim Standartları çatısı altında 44 adet 
denetim standardı oluşturulmuştur.

2016 yılında yetkilendirilen meslek mensubu sayısı 1.590 olup, 31/12/2016 itibarıyla 
bu sayı toplamda 16.416’ya ulaşmıştır. Bunların 14.543’ü bağımsız denetçi olarak

BAŞKANIN SUNUŞU

DR. GENÇ OSMAN YARAŞLI
BAŞKAN



Bağımsız Denetim Resmi Siciline kaydedilmiştir. 2016 yılında yetkilendirme başvurusu yapan 58 
bağımsız denetim şirketinin 41 tanesi Kurul tarafından yetkilendirilmiş, 31/12/2016 tarihi itibarıyla 
yetkilendirilen şirket sayısı 238’e ulaşmıştır. Ancak birisi faaliyet izninin iptali sebebiyle, diğeri ikisi de 
başka sebeplerle olmak üzere üç şirket sicilden terkin edildiğinden 2016 sonu itibarıyla 235 şirket 
sicilde kayıtlı bulunmaktadır.

Etkin bir kamu gözetimini gerçekleştirerek bağımsız denetimin kalitesini artırmak üzere, bağımsız 
denetim standartlarının tamamını kapsayacak şekilde inceleme rehberi oluşturulmuş, 21 bağımsız 
denetim kuruluşu ile 4 bağımsız denetçi nezdinde seçilmiş dosya incelemesi gerçekleştirilmiştir.

Denetimde kaliteyi ve kamuoyunun bağımsız denetime olan güvenini sağlamak, denetim kuruluşları 
ve denetçiler tarafından yürütülen faaliyetler ile bu faaliyetlere esas bildirimlerin mevzuata 
uygunluğunun gözetimini yapmak amacıyla denetim kuruluşları ve denetçiler üzerinde gözetim 
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda tespit edilen mevzuata aykırılıklarla ilgili olarak aykırılığı 
gerçekleştiren denetim kuruluşu/denetçiden savunmaları alınarak haklarında yapılacak işlemlere esas 
gözetim raporları hazırlanmıştır.

Bununla birlikte denetçinin seçim zamanına ilişkin tespit edilen hususlar kapsamında bir belirleme 
yaparak faaliyet dönemi içerisinde denetçi seçiminin gerçekleşmemiş olmasının sonuçlarını net bir 
şekilde ortaya koymak adına Kurulumuzca 15/05/2016 ve 27/10/2016 tarihlerinde iki adet karar 
alınmıştır.

Ülkemizdeki kamu gözetimi, kalite güvence, inceleme ve yaptırım sistemlerine AB tarafından eşdeğerlik 
verilmesi için başlatılan Avrupa Komisyonu değerlendirme süreci, Avrupa Komisyonunun 25/07/2016 
tarih, (EU) 2016/1223 sayılı Uygulama Kararının alınmasıyla başarıyla sonuçlanmıştır. Eşdeğerliğin 
alınmasıyla birlikte, devredilebilir menkul kıymetleri AB üyesi ülkelerin düzenlenmiş piyasalarında işlem 
gören işletmelerimizin ülkemiz denetçileri tarafından düzenlenen denetim raporları ilgili ülkelerde 
geçerli hale gelmiş olup, bu raporlar Direktifin 45’inci maddesindeki koşullardan muaf tutulacaktır.

Temel görev alanlarına ilişkin olarak 2017 yılında; Türkiye Muhasebe Standartlarının uluslararası 
standartlarla uyumunun ve güncelliğinin sağlanması, bu standartların ülkemizdeki işletmelerce 
uygulanmasının teşvik edilmesi, Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi’nin yayımlanması, işletmelerin 
ticari defterlerinin ticari kâra ulaşılacak şekilde tutulmasını sağlamak üzere gerekli mevzuat 
değişikliklerinin yapılması, zorunlu bağımsız denetim alanının genişletilmesi, yeni yetkilendirmelerle 
denetim kapasitesinin artırılması, gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılarak bağımsız 
denetimin kalitesinin artırılması, uluslararası işbirliğine ilişkin yeni imkânların araştırılması yönünde 
faaliyetlerin yürütülmesi ve kurumsal kapasitemizi artıracak çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

2016 yılı faaliyetlerinin yürütülmesinde gayretli ve ciddi bir anlayışla çalışan ve emeği geçen bütün 
çalışanlarımıza, bilgi ve tecrübeleriyle katkıda bulunan paydaşlarımıza teşekkür ediyor; 2016 Yılı 
Faaliyet Raporunu kamuoyunun takdirine sunuyorum

DR. GENÇ OSMAN YARAŞLI 
BAŞKAN
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BÖLÜM-I GENEL BİLGİLER
Bilindiği üzere, 1990’lı yılların sonlarına doğru ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde çok sayıda şirketin 
üst yönetimlerinin de içinde yer aldığı finansal bilgi manipülasyonu ortaya çıkmış ve bu olaylar 
başta Enron olmak üzere, bağımsız denetçilerin de sorumlu tutulduğu finansal skandallara sebep 
olmuştur.

Bu kapsamda bağımsız denetim alanında değişiklik ve düzenlemeler yapılması ve sıkı önlemler 
alınması yoluna gidilmiştir. Muhasebe altyapısının geliştirilmesi için düzenleyiciler tarafından 
teknik kuralların değiştirilmesi, finansal raporlama sürecinde bağımsız dış denetimin geliştirilmesi, 
denetim komitesi sürecinin güçlendirilmesi, finansal kamuoyunda ve şirket yönetiminde kültürel 
değişimin gerçekleştirilmesi girişimlerinde bulunulmuştur.

Dünyada muhasebe ve denetim alanında yaşanan skandallar ülkeleri finansal denetim alanında 
daha sıkı tedbirler almaya yöneltmiştir. Bu gelişmelerin en somut örneği 2006/43/EC sayılı 
Avrupa Birliği direktifidir. Söz konusu direktif, üye ülkelerde bağımsız denetim alanında mesleki 
alandan bağımsız, düzenleme, denetleme ve yaptırım yetkileri olan kamu gözetim sisteminin 
oluşturulmasını öngörmektedir.

Ülkemizde belirli alanları düzenlemek ve denetlemekle görevlendirilen kurum ve kurullara kendi 
alanlarında yapılacak finansal tablo denetimini düzenleme yetkisi kanunla verilmiştir. İlgili kurum 
ve kurullara verilen bu yetki neticesinde ülkemizde bağımsız denetim alanında parçalı bir yapı 
oluşmuştur. Bu durum, dağınık yapının giderilmesi ve kamu gözetimi alanındaki eksikliğin ortadan 
kaldırılması için yetkin bir otoritenin kurulması ihtiyacını doğurmuştur.

Bu ihtiyaç çerçevesinde 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.

A) MİSYON

 ¾ Finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini 
sağlayacak standartları koymak,

 ¾ Etkin bir kamu gözetimi gerçekleştirmektir. 

B) VİZYON

 ¾ Yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmaktır.

C) YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 660 sayılı KHK’da belirtilen görevleri 
yerine getirmekle görevli ve yetkili, kamu tüzel kişiliğini haiz ve idari özerkliğe sahip bir kurumdur.

660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesinde kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
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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 dâhil 
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 hâlinde ilan etmek, bunları oluşturacağı resmî 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 hâlinde ilan etmek ve bunları oluşturacağı 
resmî 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.
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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) Çalışma ve danışma komisyonlarının üyelerini belirlemek.

o) Mevzuatla verilen diğer benzeri görevleri yapmak. 

Özetle;

• Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve 
yayımlamak,

• Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarını oluşturmak,

• Bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve kamuya açık sicilde ilan 
etmek,

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

• Alanına ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, işbirliği ve bilgi paylaşımı yapmaktır.

D) KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1) FİZİKSEL YAPI

Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurum, faaliyetlerini Haziran 2012 tarihinden beri Söğütözü 
Mahallesi 2177 Sokak No: 4 Çankaya/ ANKARA adresindeki hizmet binasında yürütmektedir.

2) TEŞKİLAT YAPISI

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde sayılan on 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.
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BASIN VE HALKLA

Şekil 1- Kurum Teşkilat Şeması
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a) 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.

b) Başkanlık

Başkanlık; Başkan, 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.
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c) Hizmet Birimleri

Kurumun hizmet birimleri, daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmıştır. 

Kurumumuz hizmet birimlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

(1) Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı

Muhasebe Standartları Daire Başkanlığının 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.

(2) Denetim Standartları Dairesi Başkanlığı

Denetim Standartları Daire Başkanlığının 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.

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.
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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.

(3) Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

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

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

c) Bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tescil işlemlerini yapmak.

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.

(4) Gözetim Dairesi Başkanlığı

Gözetim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının Kuruma ve kamuoyuna yapmış 
oldukları bildirim ve açıklamalar ile faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu gözetmek.

b) Şeffaflık raporlarının zamanında ve mevzuata uygun şekilde yayınlanmasını gözetmek.
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c) Gözetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yapabilmek için gerekli altyapıyı oluşturmak. ç)   
Gözetim rehberlerini hazırlamak.

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

d)  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.

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

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(5) İnceleme Dairesi Başkanlığı

İnceleme Daire Başkanlığının 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.

(6) Uygulama Dairesi Başkanlığı

Uygulama Daire Başkanlığının 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.
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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.

(7) Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı

Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

g)  Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(8) Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a)  Kurum tarafından hazırlanacak mevzuat taslaklarını diğer birimlerle koordineli olarak 
hazırlamak, diğer birimlerce hazırlanan mevzuat taslaklarına görüş bildirmek.
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b) Kuruma hukuki danışmanlık yapmak ve hizmet birimlerince tereddüt edilen ve başkanın uygun 
gördüğü konularda hukuki görüş oluşturmak.

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

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

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

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

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

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

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(9) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

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

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

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

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

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

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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(10) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İnsan kaynakları politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmaları yapmak.

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

c) Kurumda geçici olarak görevlendirileceklere ilişkin işlemleri yapmak.

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.
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(11) 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.

3) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Kurumumuz; bilgi sistemleri yapısının güvenli, etkin, erişilebilir ve sürdürülebilir yapıda olmasına 
yönelik olarak kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen bilgi sistemleri uygulamaları ve 
altyapı alanlarında gerekli donanım kapasitelerini geliştirerek 2016 yılında bu çerçevede hizmet 
sağlamıştır. Ayrıca Kurumumuz bilişim teknolojilerini kullanmak ve yetkinliğini artırmak için 
çalışmalarını sürdürmektedir.

a) Uygulamalar

 9 Kurumumuz ile ilgili bilgilerin bulunduğu, yayımladığımız standartların yer aldığı, haber ve 
duyurulara yer verilen, Kurumumuzun dışa açılan penceresi konumundaki KGK Web Portalı,

 9 Resmi yazıların elektronik ortamda hazırlanması, kaydedilmesi, gönderilmesi ve muhafaza 
edilmesi işlemlerini gerçekleştiren ve kayıtlı bilgilerden olabildiğince etkili bir biçimde 
yararlanılmasını sağlayan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS),

 9 Bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi sürecinde kullanılan Bağımsız Denetim 
Kuruluşları Yetkilendirme Platformu (DKBP),

 9 Bağımsız denetçilik yetkisi alabilmek için kişisel başvuruların alındığı Meslek Mensupları Bilgi 
Kayıt Portalı (EYBİS),

 9 Bağımsız denetim yetkisine sahip kuruluşların, denetime tabi şirketlerle imzaladıkları 
sözleşmeleri Kurumumuza ulaştırmaları amacıyla kullandıkları Sözleşme Bilgi Giriş Portalı 
(SBG),
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 9 SBG verilerinin analizi sonucunda şirketlerin riskleri belirlenerek dönemsel incelemelerin 
yapılacağı şirketlerin belirlendiği Bağımsız Denetime İlişkin Risk Analizi Uygulaması,

 9 Denetime tabi tutulacak şirketlerin belirlenmesine yönelik istatistiki çalışma yapılabilen 
Denetime Tabi Şirketleri Sorgulama Uygulaması,

 9 Bağımsız denetçi olarak yetkilendirilen meslek mensuplarının resmi sicil kayıtlarının elektronik 
ortamda takibinin yapılması amacıyla kullanılan Bağımsız Denetim Resmi Sicili Yazılımı,

 9 Kurum içi dosya paylaşımı, duyuru, haber, bilgilendirme, Kurum içi iletişim ve Kurumumuz tüm 
uygulama linklerine tek ara yüzden ulaşım imkanı sağlayan Intranet Uygulaması,

 9 Kurum çalışanlarının; kimlik, öğrenim, yabancı dil, hizmet birleştirme bilgilerinin kayıt altına 
alınması ve raporlanması, yurt içi ve yurt dışı harcırahların hazırlanması, izin hareketlerinin 
izlenmesi gibi işlerin yapıldığı İnsan Kaynakları Uygulaması,

 9 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını 
değerlendirmek üzere kullanılan Bilgi Edinme Sistemi,

 9 Kurum tarafından bağımsız denetçileri yetkilendirmeye yönelik sınavlarda kullanılacak 
soruların seçilmesinde, düzenlenecek olan sınav işlemlerinin elektronik ortamda 
yürütülmesinde faydalanılmak amacıyla kullanılan Örgün Sınav İşlemleri Otomasyon Programı 
(SINAVBAZ),

 9 Yılda ortalama 2 kez yapılan bağımsız denetçilik sınavına başvuruların kabul edildiği Bağımsız 
Denetçilik Sınav Başvuru Modülü,

 9 Uzman yardımcılığı sınavına başvuruların kabul edildiği Uzman Yardımcılığı Sınav Başvuru 
Modülü,

 9 Bağımsız Denetçilik Sınav sonuçlarının açıklandığı Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuç 
Sorgulama Yazılımı,

 9 Kurulca alınan kararların elektronik ortamda tutulmasını ve sorgulanmasını sağlayan Kurul 
Kararları Uygulaması,

 9 Sunum, konferans vb. etkinlikler ve elektronik ortamda alınan katılımcı başvuruları için Etkinlik 
Uygulaması

kullanılmaktadır.
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b) Ağ Alt Yapısı ve Donanımlar

2016 yılı itibarıyla sahip olunan ağ alt yapısı ve donanıma ilişkin bazı temel bilgiler aşağıda 
verilmiştir.

Sıra 
No

Ağ Alt Yapısı ve Donanım Adı Adet/Hız

1 Masaüstü Bilgisayar 213

2 İş İstasyonu 5

3 Dizüstü Bilgisayar 156

4 Lazer Yazıcı 142

5 Renkli Yazıcı 13

6 Tarayıcı 4

7 Projeksiyon Cihazı 12

8 Video Konferans Sistemi 1

9 Projeksiyon Perdesi 1

10 Wireless Modem 34

11 Wireless Modem Controller 1

12 Sunucu (Server) 20

13 Firewall-Server (Appliance) 2

14 Firewall-Management (Software) 1

15 Firewall-Smart Event (Software) 1

16 İçerik Filtreleme (Appliance) 1

17 Kesintisiz Güç Kaynağı (Kva) 5

18 İnternet Bağlantısı 125 Mbps

19 Mail Gateway 1

20 Emc Data Domain 2

21 Yük Dengeleme Cihazı 2
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c) Yazılımlar

2016 yılı itibarıyla sahip olunan yazılımlara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Sıra No Uygulama Adı

1 DKBP (Bağımsız Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Platformu)

2 SBG (Sözleşme Bilgi Giriş Portalı)

3 EYBİS (Meslek Mensupları Bilgi Kayıt Portalı)

4 EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)

5 KGK Web Portalı

6 E-Posta

7 Bilgi Edinme Sistemi

8 GDEP (Geçiş Dönemi Eğitim Platformu)

9 Bağımsız Denetim Resmi Sicili Yazılımı

10 Intranet

11 İnsan Kaynakları Uygulaması

12 SINAVBAZ

13 BDSM (Bağımsız Denetçilik Sınav Modülü)

14 Bağımsız Denetçi Kimlik Kartı Resim Yükleme Yazılımı

15 Evrak Takip Yazılımı

16 Turnike Misafir Kayıt Sistemi

17 Denetim Kuruluşları Yayınlama Yazılımı

18 UYSM (Uzman Yardımcılığı Sınav Modülü)

19 Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuç Sorgulama Yazılımı

20 XBRL_WEB

21 UZDER Web Sayfası

22 Turnike ve Bariyer Geçiş Sistemi

23 Çağrı Merkezi Hizmeti

24 Risk Analizi Yazılımı

25 DTS (Denetime Tabi Şirketleri Sorgulama Yazılımı)

26 Kurul Kararları Yazılımı

27 Kurumsal Etkinlik Organizasyon Sistemi

28 Bağımsız Denetçi Mühür Takip Sistemi

29 Yemekhane Yazılımı

30 Saymanlık (SAY2000İ)

31 NAC Ağ Erişim Kontrol Yazılımı ve Siem Log Yönetim Yazılımı

32 Veeam Backup Yazılımı
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d) Yazılım Lisansları

2016 yılı itibarıyla sahip olunan yazılım lisanslarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Sıra No Lisanslar

1 Kaspersky Antivirüs

2 Microsoft Windows İşletim Sistemi

3 Microsoft Office

4 Comodo SSL Sertifikası

5 NAC Ağ Erişim Kontrol Yazılımı ve Siem Log Yönetimi Yazılımı

6 Trados Çeviri Programı

7 Ext.net (Framework)

8 Comodo Mail Gateway

9 Checkpoint Management

10 Hpe Imc Management

e) Diğer Kaynaklar

2016 yılı itibariyle sahip olunan diğer kaynaklara ilişkin bazı temel bilgiler aşağıda verilmiştir.

Sıra No Malzeme Adı 2016

1 Fotokopi Makinesi 17

2 Klima 22

3 Faks Cihazı 31

4 Dijital Fotoğraf Makinesi 1

5 Dijital Video Kamera 1

6 Video Kamera Sehpası 1

7 Evrak İmha Makinesi 36

8 Posta Makinesi 1

4) İNSAN KAYNAKLARI

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

a) Genel Kadro Durumu

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

31/12/2016 tarihi itibariyle Kurumda Kurul Başkanı ve Üyeleri, yönetici, müşavir, meslek personeli 
ve diğer personelden oluşan 107 adet kadrolu, başka kurum ve kuruluşların kadrolu personelinden 
kurumlarının muvafakatleri dahilinde görevlendirilen 32 adet geçici statüde ve 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1’inci maddesi kapsamında istihdam 
edilen 1 adet şahsa bağlı kadrolu personel statüsünde olmak üzere toplam 147 personel görev 
yapmaktadır.

Kurul ve Başkanlıktan oluşan Kurumda görevli personel durumu Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1- Kurum Çalışanları (31/12/2016 tarihi itibarıyla)

Unvan Kadrolu Geçici Görevli Toplam

Kurul ve Kurum Başkanı - - 1

Kurul Üyeleri - - 6

Başkan Yardımcısı 1 - 1

Daire Başkanı 8 1 9

I. Hukuk Müşaviri 1 - 1

Başkanlık Müşaviri 1 - 1

Uzman 24 - 24

Uzman Yardımcısı 48 - 48

Müdür 3 1 4

Avukat 2 - 2

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 18 10 28

Teknisyen - 1 1

Şoför 1 2 3

Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 1 1

Hizmetli - 2 2

Hizmetli (Şahsa Bağlı Kadro) - - 1

Diğer Geçici Görevli Personel - 14 14

Toplam 107 32 147
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Kuruma ihdas edilen 198 kadronun 107’si dolu, 91’i boştur. Yani toplam kadronun %54’ü 
kullanılmış, %46’sı ise kullanılmamış durumdadır.

Tablo 2- 2016 Yılı Kurum Personel Sayısının Yüzdelik Dağılımı

Kurum  Personeli Kişi Sayısı
Pay 
(%)

Yönetici (Kurul Üyeleri Dahil) 18 12

Başkanlık Müşaviri 1 1

Meslek Personeli 72 49

Diğer Personel 56 38

Toplam 147 100

İnsan kaynağı ihtiyacının tespiti ve karşılanmasında, kurumun misyonu ve vizyonu göz önünde 
bulundurularak yürütülecek faaliyetlerin yeterli sayıda ve nitelikli personelle gerçekleştirilmesi 
prensibiyle hareket edilmektedir. 2016 yılında Kurumumuzda 1 Kurum Başkanı, 1 Kurul Üyesi 
ve EKPSS ile atanan 1 VHKİ göreve başlamıştır. Ayrıca başka kurum ve kuruluşların kadrolu 
personelinden kurumlarının muvafakatleri dâhilinde 1 vergi müfettişi, 2 VHKİ, 2 şoför ve 1 hizmetli 
geçici olarak Kurumumuzda görevlendirilmiştir.

2016 yılı sonu itibarıyla personelin yaş yüzdelik dağılımı Şekil 2, öğrenim durumlarına göre dağılımı 
Tablo 3, cinsiyete göre dağılımı ise Tablo 4’de gösterilmiştir.

Şekil 2- Personelin Yaş Yüzdelik Dağılımı
 

%31

%37

%22

%10

31 yaşa kadar 31-40 yaş 41-50 yaş 51 yaş ve üzeri

Yaş itibarıyla dağılım incelendiğinde, 2016 yılında Kurum personelinin %31’inin 31 yaşın altında 
olduğu görülmektedir.
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Tablo 3- Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayısı

Grubu Ortaöğretim Önlisans Lisans
Yüksek 
Lisans

Doktora

Yönetici - - 11 4 2

Başkanlık Müşaviri - - 1 - -

Meslek Personeli - - 64 8 -

Diğer Personel 5 1 17 2 -

Geçici Görevli Personel 6 4 20 2

Toplam 11 5 113 16 2

% Pay 7 3 77 12 1

Eğitim durumuna göre dağılım incelendiğinde 2016 yılı sonu itibarıyla kurum personelinin %90’ının 
lisans ve üzeri düzeyde eğitim aldığı görülmektedir.

Tablo 4- Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Grubu Erkek Kadın

Yönetici 16 1

Başkanlık Müşaviri 1 -

Meslek Personeli 52 20

Diğer Personel 17 8

Geçici Görevli Personel 22 10

Toplam 108 39

Kurum çalışanlarının cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde ise, personelin yaklaşık % 73’ünün 
erkek, %27’sinin kadın olduğu görülmektedir.
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BÖLÜM-II AMAÇ VE HEDEFLER

A) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

İşletmelerin, işletme amaçları çerçevesinde kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde tahsis 
edebilmeleri, yatırımcıların doğru yatırım kararları verebilmeleri büyük ölçüde 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 yetkili kamu otoritesi tarafından etkin bir gözetiminin gerçekleştirilmesi, hem finansal 
raporlara hem de bağımsız denetime güvenin tesis edilmesinde vazgeçilmez bir unsurdur. 

Nitekim yukarıda bahsedilen olumsuz örneklerin tekerrürünü önlemek 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.

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 şartlara 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 
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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.

1) AMAÇ 1- FİNANSAL RAPORLAMAYI GELİŞTİRMEK VE KALİTESİNİ 
ARTIRMAK

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 sayesinde; daha 
doğru, güvenilir ve hızlı bilgi sağlanacak, finansal tabloların karşılaştırılabilirliği artacak ve finansal 
bilgilerin raporlama ve analiz maliyetleri azalacaktır.

Bu amaca yönelik hedeflerimiz ve stratejilerimize  aşağıda yer verilmiştir:

• Türkiye muhasebe standartlarını gözden geçirip güncellemek:

 9 TMS/TFRS’leri dili bakımından gözden geçirip güncellemek,

 9 Uluslararası muhasebe standartlarına ilişkin yeni düzenlemeleri mevzuatımıza 
kazandırmak,
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 9 Uluslararası kuruluşların standart oluşturma sürecine katkı sağlamak.

• Yerel finansal raporlama çerçevesini oluşturmak:

 9 AB düzenlemeleri ile uyumlu yerel finansal raporlama çerçevesini oluşturmak,

 9 Yerel finansal raporlama çerçevesi hakkında farkındalığı artırmak.

• Finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek:

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

 9 Finansal raporlama standartlarına ilişkin uygulama örneklerini yayınlamak.

• Bilgi sistemleri kullanılarak standart raporlama uygulamalarını geliştirmek:

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

2) AMAÇ 2- BAĞIMSIZ DENETİMİ GELİŞTİRMEK VE KALİTESİNİ ARTIRMAK

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 en başta; yetkilendirme ve Türkiye Denetim 
Standartlarının mevzuatımıza kazandırılması ile devamlı suretle güncelliğinin korunması olmak 
üzere, 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 gözetim fonksiyonu ile ilgili olarak ise bilgi sistemleri alt 
yapısının kullanılması ve geliştirilmesi etkili bir kalite güvence sisteminin önemli unsurları olacaktır.

Bu amaca yönelik hedeflerimiz ve stratejilerimize aşağıda yer verilmiştir:

• Türkiye denetim standartlarını oluşturmak ve geliştirmek:

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

 9 Uluslararası standartlara ilişkin yeni düzenlemeleri mevzuatımıza kazandırmak,

 9 Uluslararası kuruluşların standart oluşturma sürecine katkı sağlamak,

 9 Bilgi sistemleri denetim standartlarını oluşturmak.

• Etkin bir kamu gözetimi sistemini kurmak:

 9 İnceleme rehberlerini oluşturmak ve güncellemek,

 9 Uzaktan gözetim fonksiyonunu sürekli geliştirmek,
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 9 Risk odaklı inceleme sistemini geliştirmek,

 9 Bağımsız denetim standartlarına uyum düzeyini ölçecek yöntemler geliştirmek,

 9 Denetim alanında uluslararası işbirliği yapmak.

• Bağımsız denetimin kalitesini artırmak:

 9 Bağımsız denetim sektöründe kaliteyi artıracak daha rekabetçi bir ortam oluşturmak,

 9 Rehberlik odaklı inceleme ve gözetim fonksiyonu icra etmek,

 9 Şirketlerdeki denetim komitelerinin etkinliğini arttırmak,

 9 Bağımsız denetim sektöründeki kapasiteyi artırmak,

 9 Yetkilendirilen bağımsız denetçilerin mesleki gelişimini sağlayacak sürekli eğitim sistemini 
oluşturmak.

3) AMAÇ 3- YETKİN BİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURMAK

Görevlerin etkin ve kaliteli bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla organizasyon yapısı, insan 
kaynaklarının nitelik ve niceliği, iş süreçleri gözden geçirilerek alanında uzman ve yenilikçi bir 
Kurum 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.

Bu amaca yönelik hedeflerimiz ve stratejilerimize aşağıda yer verilmiştir:

• Kurumsal kapasiteyi ve işleyişini geliştirmek:

 9 Hizmet sunumu ve envanterini oluşturmak,

 9 İş akış süreçlerini her bir personel ve birim için tanımlayarak işlem yönergelerini 
hazırlamak,
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 9  Kurumun iş gücü ihtiyacını belirlemek,

 9  Fiziki altyapıyı güçlendirmek,

 9  Bilgi güvenliğini artırmak,

 9  Dışa açık yazılımların entegre edilmesi,

 9 Bilgi sistemleri kapasitesini ihtiyaçlar doğrultusunda revizyonu,

 9  Kurum dışı evrakın kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemiyle iletilmesi.

• İnsan kaynağı kapasitesini geliştirmek:

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

 9 Kurumun ihtiyacı olan sayıda yeni meslek personeli istihdam etmek,

 9 Kurum personelinin niteliğini artırmak,

 9 Her yıl imkanlar ölçüsünde personelin yurtdışı eğitimlere ve staj programlarına 
gönderilmesini teşvik etmek.

• Kurumsal algıyı güçlendirmek

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

 9 Kurumun görev alanıyla ilgili olarak, paydaşlarla ortak çalışmalar yapmak.

Bu amaç ve hedeflere ilişkin Kurumumuz 2016-2020 Stratejik Planı yayınlanmıştır.

B) 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
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BÖLÜM-III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A) MALİ BİLGİLER

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununa ekli III sayılı Cetvel”de yer alan, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari özerkliğe sahip, 
Başbakanlıkla ilişkili, Maliye Bakanlığı ile ilişkili düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesine sahip 
bir kuruluştur.

660 sayılı KHK’nın 19’uncu maddesinin birinci fıkrasında; Kurumun gelirlerinin, giderlerini 
karşılamasının esas olduğu, Kurumun bütçesinin 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununda belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanacağı ve kabul edileceği ancak, genel 
bütçeden Kuruma Hazine yardımı yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda; Kurum 
bütçesi, analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak bütçe hazırlama rehberi çerçevesinde 
hazırlanmakta, muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığının “Say 2000i” saymanlık otomasyon 
sistemi üzerinden yürütülmektedir. Kurum gelirleri; hazine yardımı, muhasebe ve denetim 
standartlarının telif hakları ve diğer gelirlerden oluşmaktadır.

1) BÜTÇE VE UYGULAMA SONUÇLARI

2016 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları aşağıda tablo ve grafikler ile gösterilmiştir.

Kurumumuzun 35.970.000,00 TL’lik 2016 yılı bütçe ödeneğinin 20.947.171,84 TL’si harcanmış 
olup, yılsonu itibarıyla bütçe gerçekleşme oranı %58,24 olmuştur. Ekonomik sınıflandırma 
açısından 2016 mali yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5- Bütçe Detayları ve Gider Yüzde Dağılımı

E1 Ekonomik Kod Adı Bütçe 
Ödeneği

Yüzde 
Oranları 

(%)

Gider 
Gerçekleşmesi

Yüzde 
Oranları 

(%)

Gider Gerç. 
Yüzde Oranı

(%)

01 Personel Giderleri 12.155.000 33,79 8.843.605 42,22 72,76

02 SGK. Devlet Primi Giderleri 1.415.000 3,93 948.622 4,53 67,04

03 Mal ve Hizmet Alımları 17.870.000 49,68 10.504.493 50,15 58,78

04 Faiz Giderleri -- -- -- --

05 Cari Transferler 1.271.000 3,53 484.743 2,31 38,14

06 Sermaye Giderleri 3.259.000 9,06 165.709 0,79 5,08

07 Sermaye Transferleri -- -- -- -- --

Toplam 35.970.000 100 20.947.172 100 58,24
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Kurumumuzun yapılanma süreci devam ettiğinden en yüksek ödenek tahsisi mal ve hizmet 
alımları gider kalemine ilişkin olup, bu kalem bütçe ödeneğinin %49,68’lik kısmını oluşturmaktadır. 
Bunu % 33,79’luk oranla Personel Giderleri izlemektedir. Kalan % 17,53’lük kısmını ise diğer 
giderler oluşturmaktadır.

Toplam bütçe giderleri içerisinde en büyük payı oluşturan mal ve hizmet alımlarında gerçekleşme 
oranı %58,78 olmuştur. Personel giderleri %72,76, sosyal güvenlik kurumları devlet primi gideri 
%67,04, cari transferler %38,14, sermaye gideri %5,08 oranında gerçekleşmiştir. Bütçe giderleri 
gerçekleşme oranları ise Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3- Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları
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Tablo 6- Bütçe Giderlerinin İkinci Düzey Ekonomik Sınıflandırması

E1 E2 Ekonomik Kod Tutar

01 Personel Giderleri 8.843.604,70

01 01 Memurlar 2.004.686,85

01 02 Sözleşmeli Personel 6.429.071,63

01 03 İşçiler 91.817,94

01 04 Geçici Personel 0

01 05 Diğer Personel 318.028,28

02 Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 948.621,56

02 01 Memurlar 310.395,26

02 02 Sözleşmeli Personel 638.226,30

02 03 İşçiler 0,00

03 Mal ve Hizmet Alımları 10.504.492,92

03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 566.173,03

03 03 Yolluklar 725.351,35

03 04 Görev Giderleri 17.255,37

03 05 Hizmet Alımları 8.919.962,39

03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 64.457,19

03 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım G. 134.472,59

03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 76.821,00

04 Faiz Giderleri 0

04 02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 0

05 Cari Transferler 484.743,49

05 01 Görev Zararları 307.402,68

05 03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 104.630,33

05 06 Yurtdışına Yapılan Transferler 72.710,48

06 Sermaye Giderleri 165.709,17

06 01 Mamul Mal Alımları 165.709,17

06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 0

06 05 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0

06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0

Toplam 20.947.171,84



41

Faaliyet 
Raporu

2016 Yılı içerisinde 23.383.598,63 TL Bütçe Geliri elde edilmiştir. Net bütçe gelirimiz ret ve iade 
tutarları düşüldükten sonra 23.377.442,13 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 7- Bütçe Gelirleri Birinci Düzey Ekonomik Sınıflandırması

E1 Ekonomik Kod Tutar

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.845.793,85

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı) 21.000.000,00

05 Diğer Gelirler 537.804,78

06 Sermaye Gelirleri 0,00

Toplam 23.383.598,63

09 Red ve İade (-) -6.156,50

Net Bütçe Geliri 23.377.442,13

Bütçe Gelirlerimizin dağılımı Şekil 4’de gösterilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli 
husus %90 oranı ile Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin (Hazine Yardımı) en yüksek gelir 
ekonomik sınıflandırma kalemini oluşturmasıdır.

Şekil 4- Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

90%

8% 2%

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı)  
Diğer Gelirler
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Bütçe Gelirlerimizin ikinci düzey ekonomik sınıflandırması Tablo 8’de sunulmuştur.

Tablo 8- Bütçe Gelirleri İkinci Düzey Ekonomik Sınıflandırması

E1 E2 Ekonomik Kod Tutar

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.845.793,85

03 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.431.143,85

03 02 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 414.650,00

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 21.000.000,00

04 02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 21.000.000,00

05 Diğer Gelirler 537.804,78

05 01 Faiz Gelirleri 303.396,06

05 03 Para Cezaları 1.329,87

05 09 Diğer Çeşitli Gelirler 233.078,85

Toplam 23.383.598,63

Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (-) -6.156,50

Toplam 23.377.442,13

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; Kurumumuzun 2016 faaliyet dönemindeki en 
büyük gelir kalemi Hazineden aktarılan paydan oluşmaktadır.

Kurumumuzun, bu faaliyet dönemine ilişkin olarak, 5018 sayılı Kanunun 78’inci maddesi 
kapsamında Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına 3’er aylık dönemlerde aktarılacak gelir 
fazlası bulunmamaktadır.
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2) TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kurumumuzun 2016 yılı bilançosu Tablo 9’da, 01.01.2016 -31.12.2016 tarihleri arası kesin mizanı Tablo 10’da 
sunulmuştur.

 Tablo 9- KGK 2016 Yılı Bilançosu

 AKTİF HESAPLAR 2016 Yılı  PASİF HESAPLAR 2016 Yılı

1 DÖNEN VARLIKLAR 7.653.558,38  3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 727.171,80  

10  HAZIR DEĞERLER 5.813.592,35  32  FAALİYET BORÇLARI 349.217,30  

 102 BANKA HESABI 5.813.592,35   320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 349.217,30  

14  DİĞER ALACAKLAR 642.022,23  33  EMANET YABANCI KAYNAKLAR 175.611,71  

 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR 642.022,23   330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 
HESABI 70.330,07  

15  STOKLAR 226.686,46   333 EMANETLER HESABI 105.281,64  

 150 İLK MADDE MALZEME HESABI 226.686,46  36  ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 202.342,79  

16  ÖN ÖDEMELER 375.057,99   360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 201.581,58  

 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 375.057,99   362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ 
ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI 761,21  

18  GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR 
TAHAKKUKLARI 596.199,35  4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 832.225,24  

 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI 590.203,75   43  DİĞER BORÇLAR 1.620,00  

 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI 5.995,60    430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 
HESABI 1.620,00  

2 DURAN VARLIKLAR 933.019,63   47  BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 830.605,24  

 25  MADDİ DURAN VARLIKLAR 933.019,63    472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 830.605,24  

  250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 241.140,00  5 ÖZ KAYNAKLAR 7.027.180,97  

  253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 707.646,26   50  NET DEĞER 168.246,16  

  254 TAŞITLAR HESABI 455.692,53    500 NET DEĞER HESABI 168.246,16  

  255 DEMİRBAŞLAR HESABI 4.848.344,71   57  GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET 
SONUÇLARI 16.730.365,19  

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-) -5.319.803,87    570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET 
SONUÇLARI HESABI 16.730.365,19  

 26  MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00   58  GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET 
SONUÇLARI -12.197.623,40  

  260 HAKLAR HESABI 1.882.478,59    580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET 
SONUÇLARI HESABI (-) -12.197.623,40  

  264 ÖZEL MALİYETLER HESABI 347.587,87   59  DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 2.326.193,02  

  268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-) -2.230.066,46    590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU 
HESABI 2.326.193,02  

 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 0,00  

  294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN 
VARLIKLAR HESABI 27.128,19  

  299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI(-) -27.128,19  

AKTİF TOPLAMI  8.586.578,01  PASİF TOPLAMI 8.586.578,01  

Bilanço Dipnotları:

910 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 675.960,00  

911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ 
HESABI 675.960,00  

920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 3.004.265,23  
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 3.004.265,23  

948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR 
HES. 37.842,66  

949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK 
EMANETLERİ HES. 37.842,66  

998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI 3.370.662,90  
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 3.370.662,90  
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Tablo 10- KGK 2016 Yılı Kesin Mizanı
Hesap Adı Borç Alacak Borç Artık Alacak Artık

102 Banka Hesabı 150.619.514,61 144.805.922,26 5.813.592,35 0,00

103 Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri 144.841.023,70 144.841.023,70 0,00 0,00

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 123.286.563,92 123.286.563,92 0,00 0,00

109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 1.028.400,70 1.028.400,70 0,00 0,00

120 Gelirden Alacaklar Hesabı 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00

140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 776.497,72 134.475,49 642.022,23 0,00

150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı 460.983,06 234.296,60 226.686,46 0,00

160 İş Avans Ve Kredileri Hesabı 834.334,29 834.334,29 0,00 0,00

161 Personel Avansları Hesabı 677.396,93 677.396,93 0,00 0,00

162 Bütçe Dışı Avans Ve Krediler Hesabı 713.766,11 338.708,12 375.057,99 0,00

165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı 67.590,50 67.590,50 0,00 0,00

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 1.180.407,49 590.203,74 590.203,75 0,00

181 Gelir Tahakkukları Hesabı 230.652,15 224.656,55 5.995,60 0,00

250 Arazi Ve Arsalar Hesabı 253.357,76 12.217,76 241.140,00 0,00

253 Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı 714.289,66 6.643,40 707.646,26 0,00

254 Taşıtlar Hesabı 455.692,53 0,00 455.692,53 0,00

255 Demirbaşlar Hesabı 5.262.656,87 414.312,16 4.848.344,71 0,00

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) 312.160,14 5.631.964,01 0,00 5.319.803,87

260 Haklar Hesabı 1.882.478,59 0,00 1.882.478,59 0,00

264 Özel Maliyetler Hesabı 347.587,87 0,00 347.587,87 0,00

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) 0,00 2.230.066,46 0,00 2.230.066,46

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 590.203,75 590.203,75 0,00 0,00

281 Gelir Tahakkukları Hesabı 5.995,60 5.995,60 0,00 0,00

294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı 27.128,19 0,00 27.128,19 0,00

299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) 0,00 27.128,19 0,00 27.128,19

320 Bütçe Emanetleri Hesabı 640.901,73 990.119,03 0,00 349.217,30

330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı 21.130,30 91.460,37 0,00 70.330,07

333 Emanetler Hesabı 321.024,11 426.305,75 0,00 105.281,64

360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı 2.200.629,33 2.402.210,91 0,00 201.581,58

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 1.693.180,65 1.693.180,65 0,00 0,00

362 Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hes 0,00 761,21 0,00 761,21

430 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 0,00 830.605,24 0,00 830.605,24

500 Net Değer Hesabı 732.345,72 900.591,88 0,00 168.246,16

570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 16.730.365,19 33.460.730,38 0,00 16.730.365,19

580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (- ) 24.441.337,96 12.243.714,56 12.197.623,40 0,00

590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 3.184.328,80 5.510.521,82 0,00 2.326.193,02

600 Gelirler Hesabı 23.520.431,36 23.520.431,36 0,00 0,00

630 Giderler Hesabı 21.199.118,73 21.199.118,73 0,00 0,00

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı 23.520.431,36 23.520.431,36 0,00 0,00

800 Bütçe Gelirleri Hesabı 23.383.598,63 23.383.598,63 0,00 0,00

805 Gelir Yansıtma Hesabı 23.383.598,63 23.383.598,63 0,00 0,00

810 Bütçe Gelirlerinden Red Ve İadeler Hesabı 6.156,50 6.156,50 0,00 0,00

830 Bütçe Giderleri Hesabı 20.952.052,23 20.952.052,23 0,00 0,00

834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı 65.989,56 65.989,56 0,00 0,00

835 Gider Yansıtma Hesapları 21.018.041,79 21.018.041,79 0,00 0,00

895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 44.330.770,47 44.330.770,47 0,00 0,00

900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 59.000.598,16 59.000.598,16 0,00 0,00

901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 74.450.598,16 74.450.598,16 0,00 0,00

902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı 27.060.000,00 27.060.000,00 0,00 0,00

903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı 27.060.000,00 27.060.000,00 0,00 0,00

904 Ödenekler Hesabı 27.060.000,00 27.060.000,00 0,00 0,00

905 Ödenekli Giderler Hesabı 20.947.171,84 20.947.171,84 0,00 0,00

906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 67.590,50 67.590,50 0,00 0,00

907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 67.590,50 67.590,50 0,00 0,00

910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı 848.924,00 172.964,00 675.960,00 0,00

911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 171.644,00 847.604,00 0,00 675.960,00

920 Gider Taahhütleri Hesabı 7.366.203,90 4.361.938,67 3.004.265,23 0,00

921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 4.361.938,67 7.366.203,90 0,00 3.004.265,23

948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı 46.101,91 8.259,25 37.842,66 0,00

949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı 8.259,25 46.101,91 0,00 37.842,66

998 Diğer Nazım Hesaplar Hesabı 3.370.662,90 0,00 3.370.662,90 0,00

999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı 0,00 3.370.662,90 0,00 3.370.662,90

953.301.398,98 953.301.398,98 35.449.930,72 35.449.930,72
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3) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Faaliyet Sonuçları Tablomuz aşağıda özet ve detaylı olarak yararlanıcıların bilgisine sunulmuştur.

Faaliyet sonuçları aşağıdaki tabloda sunulan veriler çerçevesinde, incelendiğinde, toplam 2.326.193,02 
TL olumlu faaliyet sonucu elde edildiği görülmektedir.

Giderler Toplamı (A) 21.194.238,34

Gelirler Toplamı (B) 23.520.431,36

İnd.İade İsk.Toplamı (C) 0

Net Gelir (D= B-C) 23.520.431,36

Faaliyet Sonucu (D-A) 2.326.193,02

Faaliyet sonuçları tablomuzun detayları ise aşağıda sunulmuştur.

Tablo 11- KGK Faaliyet Sonuçları Tablosu

H.K Gelirin Türü 2016

600 GELİRLER HESABI 23.520.431,36

600 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.846.793,85

600 03 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.431.143,85

600 03 02 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 415.650,00

600 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 21.000.000,00

600 04 02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden alınan Bağış ve 21.000.000,00

600 05 Diğer Gelirler 606.589,10

600 05 01 Faiz Gelirleri 362.824,27

600 05 03 Para Cezaları 1.329,87

600 05 09 Diğer Çeşitli Gelirler 242.434,96

600 25 Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var Elde Edilen Gelirler 67.048,41

600 25 01 Genel Büt Kap Kamu İd Bed Ol Al Mali Olmayan Var Elde Ed Gel 67.048,41
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H.K Giderin Türü 2016

630 GİDERLER HESABI 21.194.238,34

630 01 Personel Giderleri 8.843.604,70

630 01 01 Memurlar 2.004.686,85

630 01 02 Sözleşmeli Personel 6.429.071,63

630 01 03 İşçiler 91.817,94

630 01 05 Diğer Personel 318.028,28

630 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 948.621,56

630 02 01 Memurlar 310.395,26

630 02 02 Sözleşmeli Personel 638.226,30

630 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.815.607,49

630 03 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 436.761,05

630 03 03 Yolluklar 791.340,91

630 03 04 Görev Giderleri 70.711,58

630 03 05 Hizmet Alımları 8.329.758,64

630 03 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 64.457,19

630 03 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 45.757,12

630 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 76.821,00

630 05 Cari Transferler 484.743,49

630 05 01 Görev Zararları 307.402,68

630 05 03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 104.630,33

630 05 06 Yurtdışına Yapılan Transferler 72.710,48

630 11 Değer ve Miktar Değişim Giderleri 12.217,76

630 11 8 Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değiş Kay Gid 12.217,76

630 12 Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler 6.156,50

630 12 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.350,00

630 12 05 Diğer Gelirler 2.806,50

630 13 Amortisman Giderleri 464.999,30

630 13 01 Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri 452.976,28

630 13 02 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri 12.023,02

630 14 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 234.296,58

630 14 01 Kırtasiye Malzemeleri 105.963,26

630 14 02 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme 1.058,40

630 14 03 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 914,68

630 14 05 Temizleme Ekipmanları 30.360,39

630 14 06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 18.061,52

630 14 12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 14.271,16

630 14 13 Yedek Parçalar 44.540,94

630 14 15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 4.464,55

630 14 99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 14.661,68

630 15 Karşılık Giderleri 320.225,76

630 15 04 Kıdem Tazminatı Karşılkları 320.225,76

630 20 Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler 3.769,36

630 20 02 Kişilerden Alacaklardan Silinenler 3.769,36

630 25 Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Mali Ol Var Kaynaklanan Giderler 59.995,81

630 25 01 Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Dev Var Kayn Giderler 59.995,81

630 99 Diğer Giderler 0,03

630 99 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli GiderlerDiğer Giderler 0,03
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4) MALİ DENETİM SONUÇLARI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63’üncü maddesi ile getirilen iç denetçi 
müessesesi idaremizde mevcut olmadığından iç denetçiler tarafından yapılan denetim faaliyeti 
yoktur. Mezkur kanunun 68’inci maddesine göre Sayıştay denetimi (dış denetim faaliyeti) her yıl 
yapılmakta olup, 2016 yılına ilişkin Sayıştay raporunda; Denetimin kapsamını, kamu idaresinin 
mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri 
ile bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi belge ve verileri ile mali yönetim ve iç kontrol sisteminin 
oluşturduğu, bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturulmak üzere yeterli ve 
uygun denetim kanıtı elde edildiği belirtilmiştir.

Raporda Kurumun 2016 yılında bütçe ile verilen ödeneğin 35.970.000 TL olduğu, bu ödeneğin 
20.947.171,84 TL’ sinin harcandığı, bütçe gerçekleşme oranının %58,24 olduğu, Bütçede 
35.970.000 TL gelir tahmini yapıldığı ve bütçe uygulama sonucunda 23.377.443,13 TL gelir elde 
edildiği belirtilerek gelir gerçekleşme oranının %64,99 olduğu ifade edilmiştir.

B) PERFORMANS BİLGİLERİ

1) KURUMUN YILLIK FAALİYETLERİ

Kurumumuz; Kurul, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Kurum, 660 sayılı KHK 
ile kendisine verilen görevleri Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği ve Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği vasıtasıyla yürütmektedir.

a) Kurulun Faaliyetleri

Kurul, 2016 yılında 28 toplantı gerçekleştirmiş, bu toplantılarda; 2 adedi düzenleyici nitelikte olmak 
üzere toplam 115 adet Kurul Kararı alınmıştır.

660 sayılı KHK uyarınca Kurul tarafından alınan düzenleyici nitelikteki kararlar yayımlanmak üzere 
Başbakanlığa gönderilerek en geç yedi gün içinde Resmî Gazetede yayımlanmaktadır.

b) Yönetim Faaliyetleri

Kurumumuz için 2016 yılı; kurumsallaşmaya yönelik olarak teşkilat yapısının gözden geçirildiği, 
bilgi sistemleri kaynaklarının verimliliğini ve kapasitesini arttırmaya yönelik faaliyetlerin 
gerçekleştirildiği bir yıl olmuştur. Bu çerçevede özellikle üç dairenin Gözetim, İnceleme ve 
Uygulama Daireleri adlarıyla görev tanımları yeniden yapılmıştır. 2016 yılında kurumsal web 
sitesinin ikinci versiyonu geliştirilip test ortamına alınmıştır.

Kurumumuzun bağımsız denetime ilişkin eğitim, yetkilendirme, gözetim ve inceleme işlevlerini 
bilgi teknolojileri ortamında gerçekleştirecek sisteme yönelik tanımlanan GÖZ-DE projesinin teknik 
(bilgi sistemleri yapısına ilişkin) gereksinimleri oluşturulmuştur. Kurumumuz faaliyet alanlarıyla 
ilgili yapılacak bilgi edinme başvurularının elektronik ortamda alınmasını sağlayan Bilgi Edinme 
Uygulamasının ikinci versiyon çalışmaları yapılmış, Kurulca alınan kararların elektronik ortamda 
tutulmasını ve sorgulanmasını sağlayan bir uygulama geliştirilmiş ve her iki sistem de devreye 
alınmıştır.
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Öte yandan Kurumumuza tahsisli taşınmaz üzerinde Kurum ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
bünyesinde eğitim ve sınav merkezini de barındıran hizmet binası inşa edilmesi için ilk aşama olan 
avan proje hazırlattırılmıştır.

Kurumun 2016 mali yılı bütçesi, 5018 sayılı Kanun hükümleri ile Maliye Bakanlığınca yayımlanan 
Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda hazırlanarak, 2016 Mali Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu içerisinde yasalaşmıştır. Bütçe ile Kuruma tahsis edilen mali kaynaklar, 
görev ve yetkilerin gerektirdiği ölçüde, bütçede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 
kullanılmıştır. Kuruma ait gelirler ilgili mevzuat çerçevesinde tahsil edilmiş, giderler ise Bütçe 
Kanunu ve 5018 sayılı Kanun ile buna ilişkin olarak yayımlanan ikincil mevzuat hükümleri 
çerçevesinde ödenmiştir. Bütçe işlemleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğünün ebütçe Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (Byes) ile muhasebe işlemleri ise aynı 
Bakanlık Muhasebat Genel Müdürlüğünün Harcama Yönetim Sistemi (HYS) ile yürütülmektedir.

c) Bilgi Edinme Başvuruları

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde 2016 yılı içerisinde Kuruma yapılan başvurular 
aşağıda belirtilmektedir.

Şekil 5- 2016 Yılında Yapılan Bilgi Edinme Başvuruları
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2) HİZMET BİRİMLERİ FAALİYETLERİ

a) Muhasebe Standartları Daire Başkanlığı

(1) Genel Değerlendirme

Muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarında dünyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda 
ülkemizde de 2000’li yılların başında uluslararası uygulamalarla uyum sürecine girilmiştir. Bu 
kapsamda, 2005 yılı itibarıyla halka açık şirketlerin, bankaların ve sigorta şirketlerinin finansal 
tablolarının hazırlanmasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile tam uyumlu 
olarak yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uygulanmaya başlanmıştır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununca 
muhasebe standartlarını belirleme ve yayımlama konusunda tek yetkili otorite olarak 
tanımlanmıştır. Bu kapsamda, Muhasebe Standartları Daire Başkanlığı, UFRS’lerle uyumlu 
TMS’leri oluşturmak ve yayımlamak üzere Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı (IFRS 
Foundation) ile imzalanan telif anlaşması çerçevesinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 
(IASB) tarafından yayımlanan UFRS’lerin Türkçeye tercümesini gerçekleştirmekte ve “TMS, TFRS, 
TMS Yorum ve TFRS Yorum” adı altında yayımlayarak mevzuatımıza kazandırmaktadır. Ayrıca 
ekonomik ve finansal alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak IASB tarafından güncellenen 
veya gerektiğinde yenilenen UFRS’ler, Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı tarafından sürekli 
olarak izlenmekte ve gerekli değişiklikler yapılarak TMS’lerin güncelliği sağlanmaktadır.

(2) 2016 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığınca 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır.

(a) TMS’lerin Yayımlanması ve Güncellenmesi Çalışmaları

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

IASB tarafından hasılatın kayda alınması için tek ve kapsamlı bir çerçeve tesis etmek üzere 
yayımlanan “TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat” ın mevzuatımıza kazandırılması 
çalışmaları, söz konusu standardın 09/09/2016 tarihli ve 29826 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmasıyla tamamlanmıştır.

Hasılatın ne zaman ve ne kadarının finansal tablolara alınacağına yönelik kapsamlı bir çerçeve 
oluşturan TFRS 15 ile;

• Hasılata ilişkin daha kapsamlı açıklama sağlanması,

• Ortaya çıkan hasılat kaydı sorunlarını ele almak için olay bazında geliştirilen açıklayıcı, 
yorumlayıcı rehberlik ihtiyacının azaltılması,

• Müşteri sözleşmelerinden elde edilen hasılatın karşılaştırılabilme gücünün arttırılması,

• Sözleşme maliyetlerinin muhasebeleştirilmesine açıklık getirilmesi

hedeflenmektedir. Böylelikle, TFRS 15’in işlemlere, sektörlere ve sermaye piyasalarına tutarlı 
olarak uygulanması yoluyla uluslararası anlamda şirketlerin finansal tablolarında yer alan 
toplam hasılatının karşılaştırılabilme gücünün geliştirilmesi ve finansal tablo kullanıcılarının 
gereksinimlerine daha iyi cevap verilmesi amaçlanmaktadır.
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TFRS 15, 1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanmak 
üzere yürürlüğe girmiştir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Standart, söz konusu yürürlük tarihi 
itibarıyla TMS 18 Hasılat ve TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standartları ile hasılatın kaydına ilişkin 
ilgili yorumları (TFRS Yorum 13 Müşteri Sadakat Programları, TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat 
Anlaşmaları, TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri, TFRS Yorum 31 Hasılat – Reklam 
Hizmetleri İçeren Takas (Barter) İşlemleri) yürürlükten kaldırmaktadır.

TFRS 9 Finansal Araçlar

Finansal araçlara ilişkin ölçüm ve muhasebeleştirme ilkelerini ele alan Uluslararası Muhasebe 
Standardı 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme (UMS 39), 2001 yılında Uluslararası 
Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından kabul edilerek yayımlanmıştır. UMS 39, mevcut 
haliyle 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Standardın yayımlanmasının amacı, finansal 
araçların raporlanmasında ortak kurallar belirlemek ve böylece işletmelerin finansal araçlarını 
şeffaf ve tutarlı bir şekilde sunmalarını sağlamaktı. Ancak ilerleyen süreçte UMS 39, son derece 
karmaşık olması ve çok fazla istisna ve tutarsızlık içermesi nedeniyle çeşitli eleştirilere maruz 
kalmıştır. UMS 39’da yer alan hükümlerin anlaşılması, uygulanması ve yorumlanmasında zorluklar 
yaşandığı yönünde uygulayıcılardan gelen eleştiriler ışığında, UMS 39’un yerini alması amacıyla 
IASB tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standardı 9 Finansal Araçlar’ın (UFRS 9) 
hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. İlgili tarafların finansal araçların muhasebeleştirilmesinin 
hızlı bir şekilde geliştirilmesini talep etmesi sebebiyle IASB tarafından, UMS 39’un yürürlükten 
kaldırılarak yerine UFRS 9’un yayımlanmasına ilişkin proje üç ana safhaya ayrılmış ve her bir 
safha yıllar içerisinde tamamlanarak UFRS 9’a nihai hali verilmiştir. Bu üç safha; sınıflandırma 
ve ölçüm, değer düşüklüğü ve korunma muhasebesine ilişkin hükümlerin yer aldığı bölümlerin 
oluşturulmasını içermektedir. Bu kapsamda IASB, UFRS 9’un 2009, 2010, 2013 ve 2014 
sürümlerini yayımlamıştır.

IASB tarafından yayımlanan bu standart, tüm işletmeler tarafından diğer standartlar kapsamına 
giren finansal araçlar dışındaki tüm finansal araçlara uygulanmak amacıyla oluşturulmuştur.

UFRS 9, ilke bazlı bir yaklaşımla hazırlanmıştır ve içerdiği hükümler UMS 39’a nazaran daha az 
karmaşıktır.

TFRS 9’un en temel özelliği, bir finansal varlığın sınıflanması aşamasında şirketin iş modeline 
vurgu yapılmasıdır. Buna bağlı olarak, bir şirketin iş modeli ve varlığın sözleşmeye bağlı nakit 
akışlarının özellikleri o finansal varlığın nasıl sınıflandırılacağını ve ölçüleceğini belirlemektedir. 
Tüm finansal varlıklar şirketin finansal varlıklarını yönetme şekline bağlı iş modeli ve varlıkların 
sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özelliklerine göre; itfa edilmiş maliyet, gerçeğe uygun değer 
değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan ve gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara 
yansıtılan olarak sınıflanmaktadır. İş modeli, bir şirketin kilit yöneticileri tarafından, varlıkların 
yönetim şekli ve performanslarının onlara raporlanma şekline göre belirlenmektedir.

Ayrıca UFRS 9’un değer düşüklüğü yaklaşımına göre kredi zararları finansal tablolara alınmadan 
önce kredi zararına sebep olabilecek bir olayın meydana gelmesi gerekli değildir. Bunun yerine 
işletme tarafından her zaman beklenen kredi zararları ve bu zararlarda beklenen değişiklikler 
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muhasebeleştirilebilir. İlk kez finansal tablolara almadan itibaren işletme tarafından, beklenen 
kredi zararlarının tutarı, kredi riskinde meydana gelen değişiklikleri yansıtması için her finansal 
raporlama döneminde güncellenir, böylece beklenen kredi zararları hakkında zamanında bilgi 
sağlanmış olur. Bu kapsamda işletme tarafından, bir finansal varlığa, kira alacağına, sözleşme 
varlığına veya kredi taahhüdüne ve finansal teminat sözleşmesine ilişkin beklenen kredi zararları 
için zarar karşılığı ayrılmaktadır. TFRS 9 hükümlerine göre; bir finansal araçtaki kredi riskinin,

ilk kez finansal tablolara alınmasından bu yana önemli ölçüde artmış olması durumunda, her 
raporlama tarihinde, işletme söz konusu finansal araca ilişkin zarar karşılığını ömür boyu beklenen 
kredi zararlarına eşit bir tutardan ölçer.

Bu kapsamda, UFRS 9 Finansal Araçlar’ın nihai sürümünün Türkçe tercümesi tamamlanmış ve 
TFRS 9 Finansal Araçlar 2017 sürümü olarak Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa 
gönderilmiştir. TFRS 9’un zorunlu yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olup bu tarih itibarıyla, ülkemizde 
2010 ve 2011 yıllarında yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar, TFRS Yorum 9 Saklı Türev 
Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi ile TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 
Standartlarını (Korunma Muhasebesi hükümleri hariç) yürürlükten kaldıracaktır. TFRS 9 2017 
sürümünün erken uygulamasına da izin verilmektedir.

TFRS 16 Kiralamalar

Yine IASB tarafından yayımlanan UFRS 16 Kiralamalar Standardının tercüme çalışmaları devam 
etmekte ve 2017 yılı içerisinde bu Standardın da yayımlanması planlanmaktadır.

TMS’lere İlişkin Görüş Talepleri

TMS uygulayan işletmelerce, standartların uygulanması sırasında tereddütler oluşabilmekte 
ve ilgili paydaşlar görüş ayrılıkları yaşayabilmektedir. Bu doğrultuda, uygulama kapsamındaki 
işletmeler tarafından görüş ayrılıklarının ve ihtilaflı konuların çözümü için Kurumumuza görüş 
talebinde bulunulmaktadır. Söz konusu talepler çerçevesinde, uygulamada boşluk bulunan 
alanların, başta standartlar olmak üzere konu hakkında hazırlanmış rehberler, uluslararası literatür, 
akademisyenler tarafından yapılan çalışmalar ve ilgili kamu kurumlarının görüşlerine başvurulmak 
suretiyle açıklığa kavuşturulması çalışmalarına 2016 yılında devam edilmiştir.

(b) “Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi” Hazırlama Çalışmaları

Kurumumuz, 2014 yılında TMS uygulama kapsamını bağımsız denetim kapsamından ayrıştırarak 
diğer ülke uygulamaları gibi TMS uygulama kapsamını genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren 
Kuruluşlarla (KAYİK) sınırlandırmıştır. Bunun yanı sıra, KAYİK’ler dışında kalan işletmelerin de 
isteğe bağlı olarak TMS uygulamalarına izin verilmiştir. TMS uygulamayan işletmelerin ise 
Kurumumuz tarafından bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatı uygulamalarına 
karar verilmiştir. Bu çerçevede TMS’leri uygulamayan işletmelerin finansal tablolarında 
uygulayacakları geçerli finansal raporlama çerçevesi Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) olarak belirlenmiştir.

Ancak MSUGT’ların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak hazırlanmış olması sebebiyle, 
düzenlenen finansal tabloların münhasıran vergi kanunlarına uygun tablolar olması gerektiği 
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şeklinde bazı tereddütlerin oluştuğu görülmüştür. Ayrıca, MSUGT’larda bazı kalemlere ilişkin 
değerleme hükümlerine yer verilmemiş olması, değerleme hükümlerinin ihtiyari bırakılmış olması 
veya öngörülen değerleme hükümlerinin uygulanma şekline ilişkin esasların açıklanmamış 
olması sebebiyle finansal tabloların karşılaştırılabilir, gerçeğe ve ihtiyaca uygun sunum sağlama 
amacından uzaklaştığı görülmüştür. Bu kapsamda, işletmelerin büyüklüğü ile finansal tablo 
kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun olarak, gerçeğe uygun sunum sağlayan kaliteli ve anlaşılabilir 
finansal tabloların oluşturulmasının sağlanmasını teminen Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi 
(YFRÇ) hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. YFRÇ yürürlüğe girinceye kadar yukarıdaki 
paragraflarda ifade edilen aksaklıkların geçici bir süre için giderilebilmesi amacıyla bağımsız 
denetime tabi olup TMS’leri uygulamayan işletmelerin finansal tablolarının hazırlanmasında 
MSUGT’lara ek olarak 29/12/2014 tarihli ve 41 sayılı Kurul Kararıyla “TMS’leri Uygulamayan 
Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlar” yayımlanmıştır. 

“İlave Hususlar”, YFRÇ yürürlüğe girinceye kadar Kurumumuz tarafından geçici bir çözüm olarak 
tasarlanmış, bu çerçevede ayrıntılı düzenlemelere yer verilmesinden ziyade MSUGT’larda yer 
almayan veya ihtiyari bırakılan hususlarla ilgili temel düzenlemelerin (amortisman ve kıdem 
tazminatı karşılığı ayılmasının zorunlu hale gelmesi gibi) yapılması uygun görülmüştür.

Yürürlüğe girmesiyle birlikte YFRÇ, bağımsız denetime tabi olup TMS’leri uygulamayan 
işletmelerin genel kurullarına sundukları finansal tablolar açısından MSUGT’lar ve İlave Hususların 
yerine ülkemizde uygulanacak olan geçerli finansal raporlama çerçevesi hâline gelecektir.

Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinin getirdiği bir gereklilik olarak YFRÇ’nin 2013/34/ 
EU sayılı AB Muhasebe Direktifiyle tam uyumlu olarak hazırlanması hedeflenmiştir. Ayrıca 
İngiltere’nin UFRS uygulamayan işletmeler açısından yürürlükte olan standardı FRS 102 ve 
ülkemizde daha önceden uygulanmış muhasebe düzenlemelerinin yanı sıra diğer ülkelerin 
yerel finansal raporlama çerçevelerinden faydalanılmıştır. Bu sürecin bir parçası olarak kurulan, 
akademisyenlerden, ilgili kamu kurum ve kuruluşu uzmanlarından, bağımsız denetçilerden, meslek 
örgütleri temsilcilerinden ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Çalışma ve Danışma Komisyonu 
vasıtasıyla da ilgili paydaşların görüşleri alınmıştır. Söz konusu Komisyonun çalışmalarını 
tamamlamasının ardından; kamu kurum ve kuruluşları, ilgili meslek örgütleri ile kapsama dâhil 
olan işletmelerin görüşlerinin alınması amacıyla 2015 yılı Kasım ayında YFRÇ taslak metni 
kamuoyu görüşüne açılmıştır. Gelen görüşlerin değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar 2016 yılında 
tamamlanmış olup, ayrıca taslak metne gelen görüşler doğrultusunda iki yeni bölüm eklenmiş 
ve finansal tablo formatları revize edilmiştir. Söz konusu raporlama çerçevesinin 2017 yılı 
içerisinde Kurul Kararının alınmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi 
planlanmaktadır.

(c) TMS Taksonomisi Oluşturma Çalışmaları

BBirimimizin XBRL (eXtensible Business Reporting Language)’a ilişkin çalışmaları 2016 yılında da 
devam etmiştir. Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili olarak Türkçe’ ye çevrilebilecek XBRL

işletme bilgilerinin oluşturulması, farklı bilgi sistemleri arasında değişimi ve analizi gibi süreçlerin 
kolay ve hızlı gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir dildir. XBRL, işletme 
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verilerinin ve finansal verilerin farklı sistemler arasında alışverişine ilişkin süreçlerde birlikte 
işlerliğin sağlanması ve farklı sistemlerin (kurumların) birbirine entegrasyonunu kolaylaştırması 
açısından oldukça önemli rol oynamaktadır. Bahsedilen entegrasyon altyapıları çerçevesinde 
XBRL, herhangi bir raporun bir kere alındıktan sonra ihtiyaç duyan tüm kurumlar tarafından 
kullanılmasına imkân vermektedir. Doğru, şeffaf ve karşılaştırılabilir finansal verilerin tekrara gerek 
olmaksızın hazırlanabilmesine imkân sağlayan XBRL uygulamalarında geçerli olacak rapor

formatları (taksonomi), geleneksel raporlama sistemlerinin aksine merkezi olarak belirlenmektedir. 
Bu ise belirlenen formata uygun raporların, farklı amaçlar çerçevesinde defalarca kullanılabilmesi 
sonucunda ciddi bir emek ve maliyet tasarrufunu ortaya çıkarmaktadır.

Ülkemizde XBRL formatında gerçekleştirilecek finansal raporlama ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
TMS’ye göre raporlama yapan işletmelerin XBRL formatında gerçekleştirilecekleri raporlamalarda 
kullanabilecekleri TMS Taksonomisinin oluşturulmasının önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
kapsamda ilk olarak IASB tarafından geliştirilen IFRS Taksonomisinin Kurumumuz bünyesinde 
başlatılan çalışmalarda kullanılmak üzere resmi çevirisinin yapılması amacıyla IASB ile IFRS 
Taksonomisinin Türkçe tercümesine ilişkin lisans anlaşması yapılmıştır. IFRS Taksonomileri 
IFRS’lerde açıklanması ve sunulması zorunlu kılınan, Uygulama Rehberi ve Açıklayıcı Örnekler gibi 
IFRS’lerin ana metinlerine ilave olarak yayımlanan kısımlarda öngörülen finansal tablo kalemlerine 
ve dipnotlara ilişkin etiketleri içermektedir. Yapılan lisans anlaşmasının ardından çalışmalara 
başlanmış ve IFRS 2013 ve 2015 Taksonomisinin Türkçe tercümesi tamamlanarak yayınlanmıştır. 
IASB tarafından IFRS Taksonomisinde yapılan güncellemeler takip edilmiş ve son olarak IFRS 
taksonomisinin 2016 versiyonuna ilişkin çeviri çalışmalarına başlanmış olup 2017 yılında bu 
çevirilerin tamamlanarak yayınlanması planlanmaktadır.

TMS Taksonomisinin oluşturulması amacına yönelik olarak ülkemizde finansal tablo 
hazırlayıcılarının ve kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ve bu çerçevede IFRS 
Taksonomilerinde yer alan finansal tablo kalemlerinin yanı sıra ilave kalemlere (extension’lara) 
yer veren bir Taksonomi geliştirme çalışmasına 2014 yılında başlanmıştır. Bu kapsamda yapılan 
çalışmalar sonucunda 07/06/2016 tarihinde 2016 TMS Taksonomisi yayınlanmıştır.

TMS taksonomisi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) yeni sürümünün (KAP 4.0 projesi) 
veri alım/ aktarım altyapısını oluşturmaktadır. Böylelikle, XBRL altyapısı vasıtasıyla, halka

açık şirketler (bankalar ve sigorta şirketleri hariç) tarafından KAP’a yapılan bildirimlerin TMS 
Taksonomisi formatına uygun olarak yayımlanmasının; gelişmiş etiketleme sistemi ile veri 
özelliklerinin kolaylıkla takip edilebilmesini, yayınlanan finansal verilerin hazırlanmasını, tekrar 
kullanımını, raporlanmasını ve verilerin analizini son derece kolaylaştırması beklenmektedir.

(d) Ticari Muhasebeye Geçilmesi Çalışmaları

Ülkemizdeki muhasebe uygulamalarına uzun yıllardan beri vergi mevzuatının yön vermiş olması 
sebebiyle finansal tabloların ticari kârdan ziyade mali kâra ulaşmak üzere hazırlanmakta olduğu 
görülmektedir. Bu uygulamanın sonucunda;

• Hazırlanan finansal tablolar işletmelerin gerçek durumunu yansıtmakta yetersiz kalmakta, 
dolayısıyla yöneticilerin, ortakların, ilgili üçüncü kişilerin iktisadi olmayan kararlar almasına yol 
açabilmektedir.
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• Mali amaçlı finansal tabloların ticari amaçlı finansal tablolara dönüştürülmesi ekonomi 
üzerine ciddi bir işlem maliyeti yüklemektedir.

• Mali tablolarda yeterli açıklık ve şeffaflığın olmaması yabancı doğrudan yatırım ortamını 
olumsuz etkilemektedir.

Sözü edilen olumsuzlukların ortadan kaldırılması hedefi doğrultusunda ilk olarak vergi mevzuatı ve 
TTK uyarınca hazırlanan finansal tabloların yakınsaması amacıyla Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi 
Başkanlığı) ile bir çalışma başlatılmıştır.

Bu adımın devamı olarak Türk Ticaret Kanununun, Vergi Usul Kanununun ve ilgili diğer mevzuatın 
şirketlerin ticari defterlerini ticari kâra ulaşılacak şekilde tutmasını sağlamak üzere gerekli 
değişikliklerin yapılması hedeflenmektedir.

(e) İslami Finansal İşlemlere İlişkin Çalışma Komisyonu

Son dönemde İslami Finansal araçların kullanımının yaygınlaşmakta olduğu ve İslami esaslara 
göre işlem gerçekleştiren finans kuruluşu sayısı ile bu finans kuruluşlarının gerçekleştirdiği 
işlem hacminin arttığı görülmektedir. Bu artışa paralel bir şekilde İslami finansal araçların 
muhasebeleştirilmesinde gerek dünya uygulamaları gerekse Kurumumuza gelen görüş 
talepleri incelendiğinde, İslami finansal araçların Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında 
muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak uygulamada birtakım sorunların bulunduğu ve benzer 
araçlara ilişkin farklı uygulamaların gerçekleştirildiği görülmüştür.

Söz konusu sorunlara ve farklı uygulamalara çözüm üretilmesi amacıyla Kurumumuz bünyesinde 
bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu ilk toplantısını; katılım bankaları, bağımsız 
denetim şirketleri, akademisyenler ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla 
14/12/2016 tarihinde gerçekleştirmiştir. Toplantı sonucunda İslami Finans Kuruluşları için 
Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAOIFI) tarafından yayımlanan muhasebe, denetim, yönetişim

ve etik standartların mevzuatımıza kazandırılmasının yerinde bir uygulama olacağına karar 
verilmiştir.

AAOIFI, İslami finans kurumları ve katılım bankaları için muhasebe, denetim, yönetişim ve etik 
standartlarını yayımlayan uluslararası alanda kabul görmüş bir kuruluştur. AAOIFI

tarafından yayımlanan standartlar dünya genelindeki birçok İslami finans kuruluşu tarafından 
uygulanmaktadır.

Kurumumuz da kendi görev alanına giren ve yukarıda bahsi geçen standartları Türkçeye çevirip 
mevzuatımıza kazandırmayı planlamaktadır. Bu sayede, ülkemizdeki İslami finans sektörünün 
gelişimine katkı sağlanması ile söz konusu sektörle ilgili finansal işlemlerin kalitesinin ve bu 
işlemler hakkında farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.
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(f) Uluslararası İlişkiler

(i) Ülkemizdeki Bağımsız Denetim Sistemine Avrupa Birliği (AB) Tarafından Eşdeğerlik 
Verilmesi

Ülkemizdeki kamu gözetimi, kalite güvence, inceleme ve yaptırım sistemlerine AB tarafından 
eşdeğerlik verilmesi için başlatılan Avrupa Komisyonu değerlendirme süreci, Avrupa 
Komisyonunun 25/07/2016 tarih, (EU) 2016/1223 sayılı Uygulama Kararının alınmasıyla başarıyla 
sonuçlanmıştır.

Bilindiği üzere, Yıllık Mali Tabloların ve Konsolide Mali Tabloların Bağımsız Denetimine ilişkin 
2006/43/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin (Direktif) 45’inci maddesinde; 
AB dışında kurulmuş ancak devredilebilir menkul kıymetleri AB üyesi ülkelerin düzenlenmiş 
piyasalarında işlem gören işletmelere ilişkin yıllık veya konsolide mali tabloları ile ilgili denetim 
raporları sağlayan tüm denetçilerin ve denetim kuruluşlarının ilgili AB üyesi ülkeye kayıt 
yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıca, AB içinde düzenlenmiş bir piyasada işlem gören işletmelerin 
denetçilerinin ve denetim kuruluşlarının işlem görülen AB üyesi ülkenin kamu gözetimi, kalite 
güvence, soruşturma ve yaptırım sistemine tabi olması gereklidir.

Avrupa Komisyonu tarafından bağımsız denetçilere ve denetim kuruluşlarına yönelik ülkemizdeki 
kamu gözetimi, kalite güvence, inceleme ve yaptırım sistemleri, Direktifin ilgili maddeleri olan

29, 30 ve 32’nci maddelerine göre değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Yapılan değerlendirme 
sonucunda, Ülkemizdeki kamu gözetimi, kalite güvence, inceleme ve yaptırım sistemlerinin söz 
konusu Direktifin ilgili hükümlerini karşıladığı belirlenmiş olup, 01/08/2016 tarihinden itibaren 
ülkemizdeki kamu gözetimi sistemine eşdeğerlik verilmesi için (EU)2016/1223 sayılı Uygulama 
Kararı alınmıştır.

Eşdeğerliğin alınmasıyla birlikte, devredilebilir menkul kıymetleri AB üyesi ülkelerin düzenlenmiş 
piyasalarında işlem gören işletmelerimizin ülkemiz denetçileri tarafından düzenlenen denetim 
raporları ilgili ülkelerde geçerli hale gelmiş olup, bu raporlar Direktifin 45’inci maddesindeki 
koşullardan muaf tutulacaktır.

(ii) Uluslararası Bağımsız Denetim Düzenleyicileri Forumu (IFIAR)

IFIAR, sağlam ve sürdürülebilir bir bağımsız denetim çalışma modelinin geliştirilmesi ve 
organizasyonunun sağlanması ile bağımsız denetimin kalitesini artırarak yatırımcıları korumak 
amacıyla kendi ülkelerinde bağımsız denetimi düzenleme yetkisine sahip 18 otorite tarafından 
15/09/2006 tarihinde kurulmuştur. IFIAR’ın hâlihazırda kendi ülkelerinde bağımsız denetimi 
düzenleme yetkisine sahip kurumlardan oluşan 52 ülkeden 56 üyesi bulunmaktadır. Ülkemizde 
bağımsız denetim alanında düzenleyici ve denetleyici otorite olan Kurumumuz, IFIAR’a 
31/01/2014 tarihi itibarıyla üye olmuştur.

IFIAR Yönetim Kurulu Üyeliği

2017 yılı Nisan ayından itibaren IFIAR yeni kurulacak olan Yönetim Kurulu tarafından yönetilecek 
olup, mevcut Danışma Konseyi lağvedilecektir. İç işleyişe ilişkin kararların yeni kurulacak olan 
Yönetim Kuruluna bırakılmasıyla, IFIAR üyelerinin yıllık toplantılarda daha önemli konulara 
odaklanması planlanmaktadır. Bu sayede, toplantılar üyeler açısından daha faydalı hale 
gelebilecek ve IFIAR’ın daha hızlı bir şekilde gelişmesi sağlanabilecektir.
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Kurumumuz, oluşturulacak olan bu yeni yönetim yapısında ülkemizi temsilen yerini almak için 
başvuruda bulunmuş olup, IFIAR Kurul Üyeliği için gerekli şartları haiz olduğu belirlenmiş ve 
13/12/2016 tarihi itibarıyla Kurul Üyeliği başvurusu kabul edilmiştir.

IFIAR Çoklu Mutabakat Anlaşması

IFIAR Çoklu Mutabakat Anlaşması (Multilateral Memorandum of Understanding-MMOU); söz 
konusu anlaşmayı imzalamaya karar verecek olan IFIAR üyeleri arasında bilgi paylaşımına yönelik 
bir çerçeve sunmaktadır.

Kurumumuz da bu anlaşmaya taraf olmak üzere alınan Kurul Kararı neticesinde anlaşmaya 
ilişkin formları doldurarak ve gerekli belgeleri hazırlayıp göndererek başvurusunu yapmıştır. 
Başvurumuzun incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda MMOU’ya taraf olmak için tüm 
şartları karşıladığımız tespit edilmiştir. Söz konusu anlaşmanın 2017 yılı Nisan ayında yapılacak 
olan IFIAR Genel Kurulunda imzalanması planlanmaktadır.

IFIAR 2016 İnceleme Çalıştayı

IFIAR’a üye kurumların temsilcilerinin davet edildiği, inceleme ve gözetim faaliyetlerinin tartışıldığı, 
uygulama ve yöntemde üyeler arasındaki farklılık ve benzerliklerin ortaya konulduğu ve her yıl 
düzenlenen IFIAR Inspection Workshop (IFIAR İnceleme Çalıştayı) 2016 yılı Şubat ayında Birleşik 
Arap Emirliklerinin Abu Dabi şehrinde düzenlenmiştir. Kalite kontrol ve dosya incelemeleri ile kamu 
gözetimi uygulamaları alanında dünyadaki son gelişmelerin ve farklı ülkelerin uygulamalarının 
takip edilmesi ve IFIAR üyesi ülkeler ile gerekli iletişimin sağlanması bakımından büyük önem arz 
eden bu toplantıya Kurumumuzca katılım sağlanmıştır.

IFIAR 2016 Genel Kurulu 

IFIAR’a üye kurumların temsilcilerinin davet edildiği, bağımsız denetimin düzenlenmesi alanında 
karşılaşılan sorunların ve uygulamaların tartışıldığı ve her yıl düzenlenen IFIAR Plenary Meeting 
(IFIAR Genel Kurulu) 2016 yılı Nisan ayında İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenmiştir. Bağımsız 
denetim ve kamu gözetimi alanında dünyadaki son gelişmelerin takip edilmesi ve IFIAR ile gerekli 
iletişimin sağlanması bakımından büyük önem arz eden bu toplantıya Kurumumuzca katılım 
sağlanmıştır.

IFIAR 2016 Uygulama Çalıştayı

IFIAR Uygulama Çalışma Grubu (EWG), yatırımcıların korunması ve denetim kalitesinin arttırılması 
amacıyla soruşturma, uygulama ve yaptırım alanlarında IFIAR üyeleri arasında daha sıkı bir 
koordinasyon sağlamak için kurulmuştur. EWG, IFIAR üyeleri arasında soruşturmalar ve yapılan 
soruşturmalar sonucunda görevini kötüye kullanan denetçilere yönelik uygulanacak hüküm ve 
yaptırımlar ile uygulama alanında meydana gelen son gelişmelerin tartışıldığı çalışma grubudur.

Çalışma grubu ikinci çalıştayını Kurumumuzun da katılımıyla 2016 yılının Nisan ayında Londra’da 
gerçekleştirmiştir. Bu toplantı sonrasında EWG, IFIAR üyelerinin uygulama rejimlerini inceleyen bir 
anket çalışması yapmış ve bu çalışmanın sonuçlarını özet bir rapor halinde yayımlamıştır.
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(iii) Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı (IFRS Foundation) 

IASB’nin danışma kurullarından olan ve ülkemizin de üyesi olduğu Gelişmekte olan Ekonomiler 
Grubunun (Emerging Economies Group-EEG), 11’inci toplantısı 3-4 Mayıs 2016 tarihlerinde 
Kurumumuz ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

Ayrıca, İslami finansal işlemler ve araçların UFRS’ler kapsamında muhasebeleştirilmesi için 
kurulan, IASB’nin danışma kurullarından olan İslami Finans Danışma Grubuna (Islamic Finance 
Consultative Group) üye olunmuş ve Kurumumuzun temsili sağlanmıştır.

(iv) Telif Anlaşmalarımız

Uluslararası standartlarla uyumlu standartlar oluşturup yayımlama hedefi çerçevesinde 
Kurumumuz; Türkiye Muhasebe Standartlarının oluşturulması için Uluslararası Muhasebe 
Standartları Vakfı (IFRS Foundation) ile UFRS’lerin ülkemiz mevzuatına kazandırılması ve güncel 
tutulması amacıyla telif anlaşması imzalamıştır.

Aynı şekilde, Türkiye Denetim Standartlarının oluşturulmasıyla ilgili olarak Kurumumuzca, 
Uluslararası Denetim Standartlarının benimsenmesi yolu seçilmiş ve Uluslararası Muhasebeciler 
Federasyonu (IFAC) ile telif anlaşması yapılmıştır. Söz konusu telif anlaşmaları her yıl 
yenilenmektedir.

(3) 2017 Yılına İlişkin Hedefler

Muhasebe Standartları Dairesinin 2017 yılına ilişkin öncelikli hedefleri aşağıdaki gibidir:

• Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlanan yeni standartları ve 
güncellemeleri mevzuatımıza kazandırmak.

• Türkiye Muhasebe Standartlarının ülkemizdeki işletmelerce uygulanmasını teşvik etmek.

• Bağımsız denetime tabi olup TMS’leri uygulaması zorunlu olmayan ve ihtiyari olarak da TMS 
uygulamayan işletmelerin finansal tablolarında geçerli olacak ve kabul edilebilir bir finansal 
raporlama çerçevesinin gerektirdiği tüm özellikleri taşıyacak bir finansal raporlama çerçevesi 
olan Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi’ni yayınlamak.

• İşletmelerin ticari defterlerinin ticari kâra ulaşılacak şekilde tutulmasını sağlamak üzere gerekli 
mevzuat değişikliklerini yapmak.

• İslami Finansal Kuruluşların finansal raporlamaya ilişkin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
AAOIFI tarafından yayımlanan muhasebe, denetim, yönetişim ve etik standartların 
mevzuatımıza kazandırmak.

• Birimimizce yapılacak çalışmalar ile katılacağımız ve düzenleyeceğimiz programlar sayesinde 
Kurumumuzu ve ülkemizi finansal raporlama ve muhasebe standartları konusunda 
uluslararası alanda daha etkin ve güçlü bir konuma getirmek.

b) Denetim Standartları Dairesi Başkanlığı

(1) Genel Değerlendirme

6102 sayılı TTK ve 660 sayılı KHK uyarınca Kurumumuza, bağımsız denetim alanında gözetim 
ve denetim faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi yetkisi ile uluslararası standartlarla uyumlu 
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Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) oluşturma ve yayımlama yetkisi verilmiştir. Bu doğrultuda, 
Uluslararası Denetim Standartlarının (ISA) benimsenmesi yolu seçilmiş ve Kurumumuz ile 
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) arasında telif anlaşması yapılarak TDS’lerin 
hazırlanması süreci başlatılmıştır.

Bu çerçevede 2016 yılı içerisinde IFAC tarafından yayımlanan 1 adet Bağımsız Denetim 
Standardının (BDS) yanı sıra revize edilen 6 adet BDS Kurumumuz internet sitesinde 
yayımlanarak kamuoyu görüşüne açılmıştır. Ayrıca IFAC tarafından yapılan sınırlı revizyonlar 
çerçevesinde kamuoyu görüşüne açılmayan 17 adet TDS’nin çeviri çalışması tamamlanmıştır. 
Bahsi geçen TDS’lerin Resmi Gazete’de yayımlanma süreci tamamlandıktan sonra; IFAC 
tarafından yayımlanacak yeni standartların mevzuata kazandırılması sağlanacak ve mevcut 
standartlara ilişkin revizyonlar eş zamanlı olarak birimimizce takip edilecektir. Ayrıca standartların 
uygulamasına yönelik yol gösterici nitelikteki uygulama rehberlerinin yayımlanmasına 
başlanacaktır.

(2) 2016 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

2016 yılında Dairemiz, TDS’lerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yürütmüştür. Henüz 
yayımlanmamış standartlar ile güncellenen standartlar, denetim standartlarıyla uyumlu terimlerin 
kullanılmasını sağlamak amacıyla uluslararası geçerliliği bulunan bir CAD programı kullanılmak 
suretiyle, uzman ve uzman yardımcıları tarafından titizlikle incelenerek Kurumumuzun internet 
sitesinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.

Bu doğrultuda, 2016 yılı içerisinde internet sitesinde kamuoyu görüşüne açılan standartlar 
aşağıdaki şekildedir:

• BDS 701-Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi

BDS 701, “Yeni Denetçi Raporları Projesi” kapsamında IFAC tarafından oluşturulan yeni bir 
standarttır. Söz konusu BDS, denetçinin raporunda kilit denetim konularını bildirmesine ilişkin 
sorumluluğunu düzenler.

• BDS 700- Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama

• BDS 705-Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi

• BDS 260-Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

• BDS 706-Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar 
Paragrafları

• BDS 570-İşletmenin Sürekliliği

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

Uluslararası denetim standartlarından 31/12/2016 tarihi itibarıyla mevzuatımıza kazandırılan TDS 
sayısı Tablo 12’de gösterilmiştir.
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Tablo 12- Mevzuatımıza Kazandırılan Uluslararası Denetim Standartlarına İlişkin Özet Tablo

Uluslararası Standart 
Sayısı

Türkiye Denetim 
Standartları

Bağımsız Denetim Standartları** 37 36

Kalite Kontrol Standardı 1 1

Etik Kurallar 1 1

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi 

Raporuna İlişkin İlke Kararı
- 1

Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları * 2 1

Güvence Denetimi Standartları ** 5 4

İlgili Hizmetler Standartları ** 2 1

* SBDS 2400 Tarihi Finansal Bilgilerin Sınırlı Bağımsız Denetimi’nin çevirisi tamamlanmış olup Resmî Gazete’de 

yayımlanmamıştır.

**Kilit denetim konularının bildirilmesine ilişkin Bağımsız Denetim Standardı kamuoyu görüşüne açılmış olup 

2017 yılı içerisinde Resmî Gazete’de yayımlanması planlanmaktadır. Sera gazı beyanına yönelik Güvence 

Denetimi Standardı ile finansal bilgilerin derlenmesine ilişkin İlgili Hizmet Standardı’nın çeviri çalışmaları devam 

etmektedir. Bu standartlar tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetimine yönelik olarak uygulanmamaktadır.

(3) 2017 Yılına İlişkin Hedefler

2017 yılına ilişkin olarak birimimizin öncelikli hedefi IFAC çatısı altında yayımlanan yeni standartlar 
ile mevcut standartların güncellemelerinin eşzamanlı olarak mevzuatımıza kazandırılmasıdır. Bu 
standartlar aşağıda belirtilmiştir:

• BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi (Yeni Standart)

• GDS 3410 Sera Gazlarına İlişkin Güvence Denetimleri

• İHS 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi

• BDS 570 İşletmenin Sürekliliği (Revize)

• BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma Ve Raporlama (Revize)

• BDS 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi (Revize)

• BDS 706 Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar Ve Diğer Hususlar 
Paragrafları (Revize)

• BDS 720 Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer 
Bilgilere İlişkin Sorumlulukları (Revize)

• BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim (Revize)
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• BDS 710 Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı 
Finansal Tablolar (Revize)

• BDS 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması (Revize)

• BDS 800 Özel Hususlar-Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların 
Bağımsız Denetimi (Revize)

• BDS 805 Özel Hususlar-Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki 
Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi (Revize)

• BDS 810 Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (Revize)

• Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Yeni bölümler)

• Diğer küçük çaplı revizyonlar

Öte yandan, TTK’da öngörülen TDS’lerin, IFAC bünyesinde yayımlanan uluslararası standartlardan 
daha farklı bir çerçeveyi ihtiva ettiği göz önünde bulundurularak, aşağıdaki standartların TDS 
kapsamında mevzuatımıza kazandırılması planlanmaktadır:

• Bilgi Sistemleri Denetimlerine İlişkin Türkiye Denetim Standardı

• Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Türkiye Denetim Standardı

Ayrıca; yayımlanan standartlara ilişkin yol gösterici nitelikteki uygulama rehberlerinin hazırlanması 
ve birimimiz bünyesinde bulunan uzman yardımcılarının eğitimlerinin tamamlanması/uzmanlık 
süreçlerinin tamamlanması ile birlikte birimimizde mesleki tecrübe kazanmalarının sağlanması 
diğer hedeflerimiz arasındadır.

c) Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

(1) Genel Değerlendirme

Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı, Kurum tarafından yapılacak eğitim, sınav, yetkilendirme, 
mühür ve tescil işlemlerini, verilen hizmetlere ilişkin ücretler ile bağımsız denetim ücret tarifelerinin 
belirlenmesine yönelik çalışmaları, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarının 
yetkilendirilmesi ve tescil işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca, mütekabiliyet esasına göre Türkiye’de 
bağımsız denetim yapmasına yetki verilen yabancı ülke denetim kuruluşları ve denetçileri

de dâhil olmak üzere, Kurulca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız 
denetçilerin resmi sicillerinin oluşturularak listeler halinde ilan edilmesi ve Kurumun internet 
sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutulması işlemlerini, yetkilendirme ve faaliyet 
izinlerinin askıya alınması ve iptali de dâhil olmak üzere, Kurulca karara bağlanan yaptırımların 
uygulanmasına ilişkin işlemleri de Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı yürütmektedir.
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(2) 2016 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler
(a) Mevzuat Çalışmaları

(i) Bağımsız Denetim Yönetmeliği

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğine 
ilişkin değişiklik çalışmaları yürütülmüş olup söz konusu değişikliklerin 2017 yılı içerisinde 
yayımlanması hedeflenmektedir.

(ii) Sürekli Eğitim

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 25’inci maddesi uyarınca denetçilerin, teorik bilgilerinin ve 
mesleki becerilerinin yeterli bir seviyede tutulmasını, mesleki etik ilkelere uyulmasını, mesleki 
alandaki değişikliklerin takip edilmesini ve mesleki gelişimlerini temine yönelik olarak sürekli 
eğitime tabi tutulmaları gerekmektedir. Denetçilerin sicile tescilinden itibaren her beş yılda bir 
sürekli eğitime ilişkin şartları karşılamaları esastır. Kurumumuz tarafından 2016 yılında sürekli 
eğitime ilişkin gerekli çalışmalar başlatılmış olup, konuya ilişkin dünya uygulamaları gözden 
geçirilmiştir. 

Ayrıca gerçekleştirilen sunum ve tartışmalar çerçevesinde sürekli eğitim hakkında izlenecek 
süreçlere ilişkin politika ve esaslar belirlenmiştir. Bu politika ve esaslar kapsamında “Bağımsız 
Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” taslağının hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 
2017 yılının ilk 6 aylık dönemi içerisinde Tebliğin mevzuatımıza kazandırılması ve uygulamaya 
yönelik hazırlıkların tamamlanması hedeflenmektedir.

(b) Bağımsız Denetçilik Sınavı

25/01/2013 tarihli ve 28539 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetçilik Sınav 
Tebliğine dayanılarak 15/05/2016 ve 13/11/2016 tarihlerinde olmak üzere iki defa Bağımsız 
Denetçilik Sınavı düzenlenmiş olup, sınavlara sırasıyla 1461 ve 1453 kişi başvurmuştur.

2016 yılında yapılan bağımsız denetçilik sınavına başvuran meslek mensubunun unvanlarına göre 
dağılımı Şekil 6’da gösterilmiştir.

Şekil 6- 2016 Yılı Bağımsız Denetçilik Sınavı Verileri
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Yıllar itibarıyla bağımsız denetçilik sınavına katılan kişi sayıları Şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 7- Yıllar İtibariyle Bağımsız Denetçilik Sınavına Katılım
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(c) Yetkilendirme Sistemi Çalışmaları

(i) Eğitim Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS)

Kurum tarafından elektronik ortamda oluşturulan, denetçi ve denetim kuruluşlarının yetkilendirme 
ve resmi sicil işlemlerinin yürütüldüğü, uygulamalı mesleki eğitimlere ilişkin her türlü bilginin 
alındığı, kayıt, tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri 
tabanlarından oluşan bilgi işlem sistemini ifade eder.

Bağımsız denetçilere ilişkin tüm yetkilendirme işlemlerini yürütmek üzere; 2013 yılı içerisinde 
faaliyete geçirilen EYBİS (Bağımsız Denetçiler Modülü) 2016 yılı içerisinde de etkin bir şekilde 
kullanılmıştır.

(ii) Bağımsız Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Bilgi Giriş Sistemi

Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş olan bağımsız denetim kuruluşlarının Kurumumuza basılı 
evrak olarak göndermiş olduğu belgeleri sisteme (elektronik ortama) aktarmasına, yetki talebinde 
bulunacak kuruluşların ise yetkilendirme başvurusunu elektronik ortamda gerçekleştirmesine 
imkan sağlayan sistemdir.

Kurumumuz tarafından yazılımı yapılan “Bağımsız Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Bilgi Giriş 
Sistemi” 2014 yılı içerisinde kullanıma açılmıştır. Yetkilendirme işlemleri tamamlanan

kuruluşlar bilgilerinde meydana gelen değişikliklere ilişkin sistem üzerinden Kurumumuza 
bildirim yapabilmektedirler. Mevcut durumda, gerek yetkilendirme başvurusu gerekse yeni durum 
bildirimleri için basılı evrak istenmemektedir. İşlemler elektronik ortamda yürütülmektedir.
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(iii) Bağımsız Denetim Resmi Sicili Çalışmaları

Yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilere ilişkin Bağımsız Denetim 
Resmi Sicil kayıtlarının elektronik ortamda tam, doğru ve güvenilir bir şekilde tutulması amacıyla 
25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetim Resmi Sicil 
Tebliği” hükümleri uyarınca Bağımsız Denetim Resmi Sicili (Bağımsız Denetçi Modülü) çalışmaları 
tamamlanarak 2014 yılında faaliyete geçirilmiş olup, 2016 yılında da etkin bir şekilde kullanılmıştır.

(d) 2016 Yılında Yetkilendirilen Bağımsız Denetçilere Ait Bilgiler

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14’üncü maddesi kapsamında 2016 yılında Kurumumuza 
yapılan başvurular neticesinde şartları sağlayan 1590 meslek mensubu yetkilendirilmiştir.

Yetkilendirilen meslek mensuplarından 1263’ü gerekli harç ve ücretleri ödeyerek Bağımsız 
Denetim Yönetmeliğinin 14’üncü maddesine istinaden bağımsız denetçi olarak tescil ve ilan 
talebinde bulunmuş ve bağımsız denetçi olarak sicile kaydedilmiştir.

Bu kapsamda yetkilendirilen meslek mensuplarına ilişkin bilgiler Tablo 13’te gösterilmiştir.

Tablo 13- 2016 Yılında Yetkilendirilen Bağımsız Denetçilere İlişkin Sayısal Bilgiler

Meslek 
Mensubiyeti

Geçiş Dönemi 
Eğitimi İle 

Yetkilendirilenler

Kamu 
Kurumlarından 
Almış Oldukları 

Bağımsız 
Denetim Lisans 

Belgeleri Sonucu 
Yetkilendirilenler

Kurumumuz 
Tarafından 

Yapılan Bağımsız 
Denetçilik 

Sınavı Sonucu 
Yetkilendirilenler

Toplam

YMM 70 8 7 85

SMMM 1456 33 16 1505

Toplam 1526 41 23 1590

2016 yılında Kurul tarafından yetkilendirilen ve ücretlerini yatırmak suretiyle tescil ve ilan edilen 
bağımsız denetçilere ilişkin bilgiler Şekil 8’de gösterilmiştir.

Şekil 8- 2016 Yılında Sicile Tescil ve İlan Edilen Bağımsız Denetçiler
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Kurul tarafından yetkilendirilmesine karar verilenler bağımsız denetçilerin mesleki unvanlarına 
göre dağılımı Şekil 9’de gösterilmiştir.

Şekil 9- Kurul Tarafından Yetkilendirilmesine Karar Verilen Bağımsız Denetçilerin Mesleki 
Unvanlarına Göre Dağılımı
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Kurulumuzca 2016 yılında yetkilendirilen 1263 meslek mensubuna; Bağımsız Denetim Resmi 
Siciline tescilin bir vesikası olan Bağımsız Denetçi belgeleri bastırılarak gerek elden gerekse kargo 
yoluyla teslim edilmiştir.

31/12/2016 tarihi itibarıyla Kurumumuza yapılan başvurular neticesinde toplam 16.416 meslek 
mensubu yetkilendirilmiş, bunların 14.543’ü bağımsız denetçi olarak sicile kaydedilmiştir.

Kurumumuzca Yetkilendirilen ve tescil edilen bağımsız denetçilere ilişkin bilgiler Tablo 14’te, 
yetkilendirilen denetçilerin yıllar itibariye meslek mensubiyeti ve yetki alanlarına göre dağılımı 
Tablo 15’de gösterilmiştir.

Tablo 14- Toplam Denetçi Sayısı (31.12.2016 itibarıyla)

Meslek Mensubiyeti Yetkilendirilenler Tescil Edilenler Tescil Edilmeyenler

YMM 2.974 2.703 271

SMMM 13.442 11.840 1602

Toplam 16.416 14.543 1.873

Not: Kurul Tarafından Yetkilendirildiğinde SMMM Olan 49 Kişi Sonradan YMM Olmuş ve Unvan Değişikliği Sicile İşlenmiştir.
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Tablo 15- Yıllar İtibarıyla Kurul Tarafından Yetkilendirilen Denetçiler

Yıllar

Meslek Mensubiyeti Yetki Alanları

SMMM YMM Toplam
Sadece 
Temel 
Alan

Temel 
Alan+ 

Bankacılık+ 
Sermaye 
Piyasası

Tüm 
Alanlar*

Toplam

2013 4.124 1.376 5.500 49 1.069 4.382 5.500

2014 4.430 1.070 5.500 82 546 4.872 5.500

2015 3.383 443 3.826 58 376 3.392 3.826

2016 1.505 85 1.590 14 45 1.531 1.590

Toplam 13.442 2.974 16.416 203 2.036 14.177 16.416

* Temel Alan+Bankacılık+Sermaye Piyasası+Sigortacılık ve Özel Emeklilik

(e) 2016 Yılında Yetki Verilen Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ait Bilgiler

2016 takvim yılı içerisinde kurumumuza bağımsız denetim kuruluşu olarak faaliyet göstermek 
üzere 59 şirket tarafından yetkilendirme başvurusu yapılmıştır. 2015 yılı içerisinde başvurusu 
sonuçlanmayan 11 şirket ile birlikte yetkilendirme başvurusunda bulunan şirketlerden 41’inin 
Kurul tarafından yetkilendirilmesine karar verilerek Bağımsız Denetim Resmi Sicilinde tescil ve ilan 
edilmiştir.

Önceki yıllar ile birlikte Kurumumuza yetkilendirme başvurusunda bulunan 238 şirket Kurulca 
yetkilendirilmiş ve Bağımsız Denetim Resmi Sicilinde tescil ve ilan edilmiştir. Ancak Bağımsız 
Denetim Resmi Siciline kaydedilen BDK/2013/013 sicil numaralı Çağdaş Bağımsız Denetim 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 2015 yılında, BDK/2016/214 sicil numaralı 
Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile BDK/2014/095 
sicil numaralı Legal Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ise 2016 yılı içinde 
sicilden terkin edilmiş olup, 31/12/2016 tarihi itibarıyla sicilde aktif olarak kayıtlı bulunan denetim 
kuruluşu sayısı 235’tir.

Tescil ve ilan işlemleri tamamlanan ve sicilde aktif olarak kayıtlı bulunan 235 bağımsız 
denetim kuruluşundan 50’si Tüm Alanlardan Bağımsız Denetim yetkisini, 69’u Temel 
Alan+Bankacılık+Sermaye Piyasası Alanlarından Bağımsız Denetim yetkisini, 116’sı Temel 
Alandan Bağımsız Denetim yetkisini haiz bulunmaktadır. Kuruluşların yetki durumuna göre 
dağılımı Şekil 10’te gösterilmiştir.
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Şekil 10- Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Yetki Alanlarına Göre Dağılımı

49%

30%

21%

Temel Alan Temel Alan+Bankacılık+Sermaye Piyasası Tüm Alanlar

2016 yılında 235 Bağımsız Denetim Kuruluşunda, 1.207’si sorumlu denetçi olmak üzere toplamda 
2.603 denetçi görev almıştır. Denetim kadrosunda en fazla denetçi yer alan Bağımsız Denetim 
Kuruluşunun denetim kadrosu 64 kişiden, denetim kadrosunda en az denetçi yer alan Bağımsız 
Denetim Kuruluşunun denetim kadrosu ise 5 kişiden oluşmuştur.

Kurumumuzca 2016 takvim yılı sonu itibarıyla yetkilendirilerek sicile tescil edilen bağımsız 
denetim kuruluşlarının illere göre dağılımı Şekil 11’de, illere göre ayrıntılı dağılımı ise Tablo 16’da 
gösterilmiştir.

Şekil 11- Bağımsız Denetim Kuruluşlarının İllere Göre Dağılımı
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Tablo 16- Bağımsız Denetim Kuruluşlarının İllere Göre Dağılımı

İli Tescil Edilen Şirket Sayısı Toplam İçindeki Payı (%)

Adana 1 0,42

Ankara 43 18,3

Antalya 8 3,4

Bursa 11 4,7

Çanakkale 1 0,42

Denizli 1 0,42

Elazığ 1 0,42

Eskişehir 1 0,42

Gaziantep 8 3,4

İstanbul 132 56,2

İzmir 15 6,3

Kayseri 3 1,3

Kocaeli 1 0,42

Malatya 1 0,42

Manisa 1 0,42

Sakarya 1 0,42

Samsun 3 1,3

Sivas 1 0,42

Şanlıurfa 1 0,42

Zonguldak 1 0,42

Toplam 235 100,0

Bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirmesi ile ilgili olarak; 2013 yılında; Kamu kurumlarından 
denetim faaliyetinde bulunmak üzere yetki almış olan denetim kuruluşlarından 92’si Bağımsız 
Denetim Yönetmeliği uyarınca Kurumumuza başvuru yapmış ve 92 bağımsız denetim kuruluşu 
geçici olarak yetkilendirilmiştir. 92 denetim kuruluşundan 90’ı intibak için başvuru yapmış, 25’i 
intibak işlemlerini tamamlamış ve sicile kaydedilmiştir. Ayrıca ilk defa yetkilendirilmek üzere 
başvuru yapan şirketler arasından 5 şirket bağımsız denetim kuruluşu olarak yetkilendirilmiş ve 
sicile kaydedilmiştir. Dolayısıyla 2013 yılında geçici verilen yetkiler dışında 30 bağımsız denetim 
kuruluşu yetkilendirilerek sicile kaydı sağlanmıştır.

2014 yılında 60 bağımsız denetim kuruluşu daha intibak işlemlerini tamamlamış ve 
yetkilendirilerek sicile kaydedilmiştir. İlk defa yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu sayısı ise 
55’tir.
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2015 yılında 2 bağımsız denetim kuruluşu daha intibak işlemlerini tamamlamış ve sicile 
kaydedilmiş olup, 3 şirket ise intibak işlemlerini tamamlamamıştır. 2015 yılında ilk defa 
yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu sayısı 50’dir.

2016 yılında başvuruda bulunan şirketlerden 41’i yetkilendirilerek sicile kaydedilmiş olup, bugüne 
kadar sicile kaydedilmiş olan şirketlerden; 2015 yılında bir tanesi, 2016 yılında ise iki tanesi 
sicilden terkin edilmiştir. 

Yıllar itibarıyla yetkilendirilen Bağımsız Denetim Kuruluşlarına ilişkin bilgiler Şekil 15’te 
gösterilmiştir

Şekil 12- Yıllar İtibariyle Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilendirmeleri
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* 2013 yılında yetkilendirilen 25 şirket geçici yetki verilen 92 şirket arasından yetkilendirilmiştir.

Yıllar itibarıyla Bağımsız Denetim Resmi Siciline kaydedilen bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin 
bilgiler Şekil 13’de gösterilmiştir.

Şekil 13- Bağımsız Denetim Kuruluşu Sayısı
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(f) Diğer Faaliyetler

(i) Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplandırılması

01/01/2016–31/12/2016 tarihleri arasında “Bilgi Edinme” portalı üzerinden Kurumumuza iletilen 
ve Daire Başkanlığımızın görev alanına giren 903 başvurunun 894’ü cevaplandırılmıştır.

(ii) Hizmet Bedellerinin Belirlenmesi

Kurumumuz hizmet bedellerinin 2017 yılı için belirlenmesi amacıyla 09/12/2016 tarihli ve 01/99 
sayılı Kurul Kararı alınmıştır.

(iii) Denetçilere/Denetim Kuruluşlarına Diğer Kamu Kurumlarınca Uygulanan Tedbirler 
Hakkında Yapılacak İşlemler

Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş olan Bağımsız Denetçi ve/veya Bağımsız Denetim 
Kuruluşlarına yetkili Kamu Kurumları tarafından idari veya adli tedbir ya da yaptırım uygulanması 
halinde Kurumumuz tarafından yürütülecek işlemler hakkında Kurul Kararları alınmıştır.

(3) 2017 Yılına İlişkin Hedefler

6102 sayılı Kanun, 660 sayılı KHK, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve diğer mevzuat gereğince üzerimize düşen görev ve 
yükümlülükler 2017 takvim yılında da Dairemizce büyük bir titizlikle yürütülecektir.

Türkiye Ekonomisinin gelişmesi ve büyümesine paralel olarak yıldan yıla bağımsız denetime tabi 
şirket sayısı artmaktadır. Bu kapsamda zorunlu olarak bağımsız denetime tabi olacak şirketler 
ile ihtiyari olarak bağımsız denetim yaptırmak isteyen şirketlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
şekilde bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilendirilmesi işlemleri süratle 
yapılmaya devam edilecektir.

2017 takvim yılında Başkanlıkça belirlenecek tarihlerde iki kez Bağımsız Denetçilik Sınavı 
yapılması planlanmaktadır.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 25’inci maddesi uyarınca denetçilerin, teorik bilgilerinin ve 
mesleki becerilerinin yeterli bir seviyede tutulması, mesleki etik ilkelere uyulması, mesleki alandaki 
değişikliklerin takip edilmesi ve mesleki gelişimlerinin teminine yönelik olarak sürekli eğitime tabi 
tutulmaları gerekmekte olup, konuya ilişkin mevzuat düzenlemesinin ve uygulama esaslarının 
2017 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca, bağımsız denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmeleri aşamasında 
ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulması ve daha etkin bir denetim faaliyetinin yürütülmesi 
için yetkilendirilme aşamasında alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak mevzuatımızın 
geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.

d) Gözetim Daire Başkanlığı

(1) Genel Değerlendirme

Gözetim Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen gözetim faaliyetleri, esas olarak denetçi 
ve denetim kuruluşları tarafından Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 34’üncü maddesi 
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çerçevesinde Kurumumuza Sözleşme Bilgi Girişi Sisteminden yapılan bildirimler üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. Kurumumuzca yürütülen temel gözetim faaliyetleri kapsamında, denetim 
kuruluşları ve denetçilerin Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde düzenlenen bazı yükümlülüklere 
uyum sağlayıp sağlamadıklarının kontrolü yapılarak, mevzuata aykırılıkları tespit edilen denetim 
kuruluşları ve denetçiler hakkında tesis edilecek işlemlere esas süreç işletilmektedir.

Bu kapsamda, yürütülen gözetim faaliyetleri çerçevesinde, ilgili gözetim konusuna göre mevzuata 
aykırılıkları tespit edilen denetim kuruluşu ve denetçiler tespit edilerek bunlardan Yönetmeliğin 
43’üncü maddesi çerçevesinde savunma alınmaktadır. İlgili denetim kuruluşu ve denetçinin 
savunmasının alınmasını müteakip ise konuya ilişkin Gözetim Raporu hazırlanarak, rapor 
gereğinin yapılması amacıyla Uygulama Dairesi Başkanlığına gönderilmektedir.

Şirketlerin 2016 faaliyet dönemlerinin denetimine ilişkin olarak, 2016 yılı içerisinde 5115’i denetim 
kuruluşları tarafından, 366’sı ise denetçiler tarafından imzalanan toplam 5481 sözleşme bildirimi 
yapılmıştır. Denetim kuruluşları tarafından bildirimi yapılan 5115 sözleşmenin 1434’ü KAYİK 
kapsamında yer alan şirketlerin, 3681’i ise diğer şirketlerin denetime ilişkin olup, söz konusu veriler 
aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

Şekil 14- 2016 Faaliyet Döneminin Denetimi İçin Bildirilen Sözleşmelerin Denetçi/Denetim 
Kuruluşu Arasında Dağılımı

Bağımsız Denetim Kuruluşları 5115 Sözleşme
93%Bireysel Denetçiler

366 Sözleşme
7%

Şekil 15- Denetim Kuruluşları Tarafından 2016 Faaliyet Döneminin Denetimi İçin Bildirilen 
Sözleşmelerin Şirket Türüne Göre Dağılımıii. İncelemeler

3681 Sözleşme
72%

1434 Sözleşme 
28%

Kayik Olmayan 
Kayik 
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(2) 2016 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler
(a) Mevzuat Geliştirme Çalışmaları

Kurumumuzca yürütülen faaliyetler çerçevesinde, bu faaliyetlere esas mevzuatımızla ilgili olarak 
karşılaşılan sorunlar hakkında, Gözetim Dairesi Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği ve İnceleme 
Dairesinde görevli personelden müteşekkil komisyonca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 
660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin çalışmalar 
başlatılmıştır.

Bununla birlikte, diğer Kurumların mevzuatında bağımsız denetime ilişkin düzenlenen hükümlerin 
uyumlaştırılması amacıyla, yıl içerisinde ilgili kamu kurumları ile görüşmeler yapılmış, bu 
kapsamda mevzuat düzenleme çalışmaları başlatılmıştır.

Ayrıca, denetçilerin ve denetim kuruluşlarının üstlenebileceği maksimum iş kapasitenin 
belirlenmesi, bu suretle daha rekabetçi bir denetim ortamının oluşturulması amacıyla yürürlüğe 
konulması planlanan Kapasite Tebliği çalışmaları da 2016 yılı içerisinde başlatılmıştır.

(b) Gözetim Faaliyetleri

(i) Sözleşmeler Üzerinde Yürütülen Gözetim Faaliyetleri

i. Sözleşmelerde Bulunması Gereken Asgari Unsurların Kontrolü

Bağımsız denetim sözleşmelerinde yer alması gereken asgari unsurlar Yönetmeliğin 29’uncu 
maddesinde düzenlenmiş olup, bu kapsamda şirketlerin 2014 faaliyet dönemlerinin denetimine 
ilişkin Kurumumuza bildirimi yapılan sözleşmelerin söz konusu asgari unsurları ihtiva edip 
etmediği kontrol edilmiştir.

Bu amaçla kontrolü yapılan sözleşmelerin 4027’sinin Yönetmeliğin anılan maddesinde 
düzenlenen asgari unsurların tamamını içermediği tespit edilmiştir. Bu tespite ilişkin olarak söz 
konusu sözleşmeleri düzenleyen 52 denetçi ile 100 denetim kuruluşunun savunması alınmış olup, 
konuya ilişkin hazırlanan Gözetim Raporuna istinaden Kurulumuzun 02/06/2016 tarihli ve [03/32] 
sayılı kararı ile tüm denetim kuruluşlarına ve denetçilere, sözleşmede bulunması gereken asgari 
unsurlara ilişkin aykırılık ve eksikliklerin giderilmesi için Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 43’üncü 
maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak, 01/08/2016 tarihine kadar süre verilmesine; denetim 
sözleşmelerinde Yönetmeliğin 29’uncu maddesinde belirtilen asgari unsurlarla ilgili yükümlülükler 
ile bu yükümlülüklerin ihlali sonucunda doğacak sorumluluklara ilişkin gerekli duyuru ve ikazların 
yapılmasına karar verilmiştir.

ii. Sözleşmelerin Zamanında Bildirilip Bildirilmediğinin Kontrolü

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 34/1-b maddesine göre denetim sözleşmelerinin imza 
tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Kurumumuza bildirilmesi zorunlu olup, bu kapsamda 
şirketlerin 2014 faaliyet dönemlerinin denetimine ilişkin Kurumumuza bildirimi yapılan 
sözleşmelerin belirtilen süre içinde bildirilip bildirilmediği kontrol edilmiştir.

Bu amaçla kontrolü yapılan sözleşmelerin 1114’ünün bildiriminin yukarıda belirtilen süre içinde 
yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu tespite ilişkin olarak söz konusu sözleşmeleri düzenleyen 10 
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denetçi ile 40 denetim kuruluşunun savunması alınmış olup, konuya ilişkin hazırlanan Gözetim 
Raporuna istinaden Kurulumuzun 02/06/2016 tarihli ve [03/31] sayılı kararı ile tüm denetim 
kuruluşlarına ve denetçilere, Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesine dayanılarak, 
tüm denetim kuruluşları ve denetçilere 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin bağımsız denetim 
sözleşmelerini zamanında, tam ve doğru olarak Kuruma bildirmeleri hususunda 1 Ağustos 2016 
tarihine kadar süre verilmesine, bu tarihten sonra bu konuda tespit edilecek aykırılıklar hakkında 
gerekli yaptırımların uygulanacağının ilgililere duyurulmasına karar verilmiştir.

iii. Sözleşmelerde Oluşturulan Denetim Ekiplerinin Kontrolü

Denetim sözleşmelerinde oluşturulan denetim ekipleri;

 9 Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin denetimine ilişkin oluşturulan asıl ve yedek 
denetim ekiplerinde görevlendirilecek denetçilerin “sigortacılık ve özel emeklilik” alanında 
denetim yapma yetkilerinin bulunup bulunmadığı,

 9 Asıl ve yedek denetim ekiplerinde görevlendirilen denetçilerin Kurumumuzca 
yetkilendirilmiş denetçi olup olmadıkları.

 9 Asıl ve yedek denetim ekiplerinde sorumlu denetçi olarak görevlendirilenlerin Yönetmeliğin 
28’inci maddesi çerçevesinde Kurumumuzca onaylamış sorumlu denetçi olup olmadığı,

Hususları yönünden kontrol edilmektedir.

Bu amaçla,

a) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin 2014-2015 faaliyet dönemlerinin denetimine ilişkin 
olarak denetim kuruluşları tarafından bildirimi yapılan sözleşmelerde oluşturulan denetim 
ekiplerinde görevlendirilen denetçilerin “sigortacılık ve özel emeklilik” alanlarında denetim 
yapma yetkilerinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmiştir. Bu kapsamda aykırılık tespit 
edilen 8 denetim kuruluşundan tespite ilişkin savunmaları alınmış olup, söz konusu denetim 
kuruluşları hakkında hazırlanan Gözetim Raporları gereğinin yapılması amacıyla Uygulama 
Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

b) Şirketlerin 2015 faaliyet döneminin denetimine ilişkin olarak denetçi ve denetim kuruluşları 
tarafından bildirimi yapılan sözleşmelerde oluşturulan denetim ekiplerinde görevlendirilen 
denetçilerin Kurumumuzca yetkilendirilmiş denetçi olup olmadıkları kontrol edilmiştir. Bu 
kapsamda aykırılık tespit edilen 1 denetim kuruluşundan tespite ilişkin savunması alınmıştır.

c) Şirketlerin 2014-2015 faaliyet dönemlerinin denetimine ilişkin olarak denetim kuruluşları 
tarafından bildirimi yapılan sözleşmelerin denetim ekiplerinde sorumlu denetçi olarak 
görevlendirilenlerin Yönetmeliğin 28’inci maddesi çerçevesinde Kurumumuzca onaylanmış 
sorumlu denetçi olup olmadığı kontrol edilmiştir. Bu kapsamda aykırılık tespit edilen 20 
denetim kuruluşundan tespite ilişkin savunmaları alınmıştır.
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iv. Rotasyon Sürelerine Uyulup Uyulmadığının Kontrolü

Bir denetim faaliyetinin üstlenilmesi ile ilgili olarak mevzuatta düzenlenen rotasyon süresine 
ilişkin hükümlere uyulup uyulmadığının kontrolü amacıyla, şirketlerin 2015 faaliyet dönemlerinin 
denetimine ilişkin bildirimi yapılan sözleşmeler kontrol edilmiştir. Bu amaçla kontrolü yapılan 
sözleşmelerden 85’inde mevzuatta düzenlenen rotasyon sürelerine uyulmadığı tespit edilmiştir. 
Bu kapsamda aykırılık tespit edilen 15 denetim kuruluşundan tespite ilişkin savunmaları alınmış 
olup, gelen savunmalarda belirtilen hususlar ile rotasyon süresinin uygulanmasına ilişkin 
Başkanlığımızca tespit edilen diğer hususlar çerçevesinde, rotasyon sürelerinin hesaplanmasında 
dikkate alınacak usul ve esasların belirlenmesi hakkında gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

v. Denetçilerin Başka Bir Denetim Kuruluşunda Görev Alıp Almadığının Kontrolü

Kendi nam ve hesabına denetim faaliyeti üstlenen denetçiler ile bunların sözleşmelerde 
görevlendirdiği denetçilerin herhangi bir denetim kuruluşunda ortak, yönetici, denetçi vb. 
unvanlarla görev alıp almadığının kontrolü amacıyla, şirketlerin 2015 faaliyet dönemlerinin 
denetimine ilişkin bildirimi yapılan sözleşmeler kontrol edilmiştir. Bu amaçla yapılan kontrollerde 5 
denetçinin, halen görev aldığı denetim kuruluşu ile ilişkisi devam ederken kendi nam ve hesabına 
denetim faaliyeti üstlendiği ve/veya bu amaçla üstlenilen denetim sözleşmesinde görev aldığı 
tespit edilmiştir. Bu kapsamda aykırılık tespit edilen 5 denetçiden tespite ilişkin savunmaları 
alınmış olup, söz konusu denetçiler hakkında hazırlanan Gözetim Raporları gereğinin yapılması 
amacıyla Uygulama Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

(ii) Gelir Bildirimleri Üzerinde Yürütülen Gözetim Faaliyetleri

Denetim kuruluşları ve denetçilerin 2015 takvim yılına ait gelirlerini Kurumumuza bildirilip 
bildirmedikleri ile zamanında bildirip bildirmedikleri kontrol edilmiştir. Bu kapsamda yapılan 
kontrollerde, 87 denetçi ve 57 denetim kuruluşunun 2015 takvim yılına ait gelirlerini Kurumumuza 
bildirmediği, 13 denetçinin ve 46 denetim kuruluşunun ise bu bildirimi zamanında yapmadığı 
tespit edilmiştir. Bu kapsamda aykırılık tespit edilen 100 denetçi ile 103 denetim kuruluşundan 
tespite ilişkin savunmaları alınmıştır.

(iii) Mesleki Sorumluluk Sigortası Bildirimi Üzerinde Yürütülen Gözetim Faaliyetleri

Denetim kuruluşları ve denetçilerin Yönetmeliğin 33’üncü maddesinde belirtilen mesleki 
sorumluluk sigortasını yaptırıp yaptırmadıkları ile söz konusu sigortaya ilişkin poliçelerini 
zamanında Kurumumuza bildirip bildirmedikleri kontrol edilmiştir. Bu kapsamda yapılan 
kontrollerde 94 denetçi ve 50 denetim kuruluşunun Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen 
mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmadığı, 66 denetçi ve 101 denetim kuruluşunun ise söz 
konusu sigortaya ilişkin poliçelerini zamanında Kurumumuza bildirmediği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda aykırılık tespit edilen 160 denetçi ile 151 denetim kuruluşundan tespite ilişkin 
savunmaları alınmıştır.
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(iv) Şeffaflık Raporları Üzerinde Yürütülen Gözetim Faaliyetleri

Bir takvim yılında KAYİK denetimi yapan denetim kuruluşlarının, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 
36’ncı maddesi çerçevesinde, şeffaflık raporu hazırlama, yayımlama ve Kurumumuza bildirme 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği kontrol edilmiştir. Bu kapsamda yapılan kontrollerde, 
4 denetim kuruluşunun şeffaflık raporlarını zamanında Kurumumuza bildirmediği, 4 denetim 
kuruluşunun hazırladıkları şeffaflık raporlarını kendi internet sitelerinde yayımlamadıkları, 64 
denetim kuruluşunun ise şeffaflık raporlarını Yönetmeliğin 36/2’nci maddesinde belirtilen bilgilerin 
tamamını içermeyecek şekilde hazırladığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda aykırılık tespit edilen denetim kuruluşlarından, tespite ilişkin savunmaları alınmış 
olup, söz konusu denetim kuruluşları hakkında hazırlanan Gözetim Raporuna istinaden 
Kurulumuzun 16/12/2016 tarihli ve [03/107] sayılı kararı ile söz konusu denetim kuruluşlarına 
Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilen süre 
içerisinde eksikliklerini tamamladıklarından herhangi bir yaptırım uygulanmamasına, ancak ikaz 
edilmelerine, şeffaflık raporlarının içerikleriyle ilgili tespit edilen eksiklikleri tamamlayan denetim 
kuruluşları ile ilgili olarak da aynı mahiyetteki hataların tekrar edip etmediğinin sonraki gözetim 
faaliyetlerinde değerlendirilmesine karar verilmiştir.

(v) Bağımsız Denetim Yaptırma Yükümlülüğünün Yerine Getirilip Getirilmediği Hakkında 
Yürütülen Gözetim Faaliyetleri

Bilindiği üzere, 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 397’nci 
maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca 398’inci madde kapsamında bağımsız denetime 
tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. Bakanlar Kurulunun Bağımsız Denetime 
Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Kararı uyarınca, 2016 faaliyet döneminde denetim 
yaptırma yükümlülüğü bulunmasına rağmen, söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen şirketler 
tespit edilerek, bu şirketlere denetim yaptırmanın zorunluluğu ile bu denetimi yaptırmamanın 
hukuki sonuçlarına ilişkin bilgi içeren yazı gönderilmiştir. 2015 faaliyet dönemine ilişkin olarak 
bağımsız denetim yaptırması zorunlu olup da söz konusu denetimi yaptırmayan şirketlere ilişkin 
bilgiler gereği yapılması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilmiştir.

(c) Diğer Faaliyetler

(i) Sözleşme Feshi İşlemleri

Denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından imzalanan sözleşmelerin, çeşitli nedenler uyarınca 
feshedilmesi taleplerine yönelik olarak, 2016 yılında 23’ü denetim kuruluşlarından, 9’u ise 
denetçilerden olmak üzere toplam 32 sözleşmenin feshine ilişkin Kurumumuzdan onay istenilmiş 
olup, 2016 yılı içerisinde söz konusu taleplerin 22’si cevaplandırılarak sonuçlandırılmıştır. Bu 
kapsamda söz konusu taleplerin 11’i uygun olarak Kurumumuzca feshe onay verilmiş, 12 talep 
hakkında ise, fesih nedeni Kurumumuzca uygun bulunmadığından onay verilmemiştir.

(ii) Görüş Talepleri

Daire Başkanlığımızın görev alanları ile ilgili olarak, 2016 yılında 18’i denetim kuruluşlarından, 
4’ü denetçilerden, 5’i de diğer kurum ve kuruluşlardan olmak üzere Başkanlığımızdan toplam 
27 adet görüş istenilmiş, 2016 yılı içerisinde söz konusu taleplerin 24’ü cevaplandırılarak 
sonuçlandırılmıştır.
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(iii) Denetim Kuruluşu ve Denetçileri Bilgilendirme Toplantısı

Daire Başkanlığımız koordinatörlüğünde, 02/08/2016 tarihinde denetim kuruluşlarına ve 
denetçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantının ilk oturumunda; 
“Türkiye Muhasebe Standartları’nın Uygulama Kapsamına İlişkin Kurum Düzenlemeleri, Denetime 
Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi, Denetime İlişkin Kısıtlamalar, Denetim Raporu ve Denetim 
Görüşünün Oluşturulması” konularında, ikinci oturumda ise, “Denetim Kuruluşları ve Denetçilerin 
Yükümlülükleri ve Sorumlulukları” konularında bilgilendirmeler yapılmış, Dairemizce yürütülen 
gözetim faaliyetleri çerçevesinde tespit ettiğimiz hususlar katılımcılarla paylaşılmıştır.

(iv) Bilgi Edinme ve BİMER Başvurularının Cevaplandırılması

01/01/2016–31/12/2016 tarihleri arasında BİMER ve Kurumumuzun internet sitesinde yer 
alan “Bilgi Edinme” portalı üzerinden iletilen ve Daire Başkanlığımızın görev alanına giren 58 
başvurunun tamamı yasal süresi içinde cevaplandırılmıştır.

(v) Denetçinin Seçim Zamanına İlişkin Alınan Kurul Kararları

Denetçinin seçim zamanı ile faaliyet dönemi geçtikten sonra denetim yaptırılmasına ilişkin olarak 
Kurulumuzca 2016 yılında iki karar alınmıştır.

Bu itibarla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399’uncu maddesinde yer alan “denetçi, şirketin

genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca, her faaliyet dönemi ve her hâlde 
görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.” hükmü uyarınca Kurulumuz, 
12/05/2016 tarih ve [03/21] sayılı Kararı ile denetimin ait olduğu hesap döneminden sonraki 
dönemlerde yapılan denetçi seçimine dayanılarak imzalanan denetim sözleşmeleri çerçevesinde 
yapılacak denetimler ile anılan Kanunun 397’nci maddesinde öngörülen bağımsız denetim 
zorunluluğunun yerine getirilmiş olamayacağına karar vermiştir.

Ancak anılan Kurul Kararı üzerine, faaliyet dönemi içerisinde denetçisini seçmemiş şirketlere bazı 
mahkemelerce denetçi atanmaması, şirketlerin genel kurulları tarafından da geçmiş yıl denetçisini 
seçmede tereddüt edilmesi nedenleriyle ilgili yıl denetim yükümlülüğünün yerine getirilemediğinin 
anlaşılması üzerine, Kurulumuzun 27/10/2016 tarihli ve [03/71] sayılı kararında,

 ¾ Genel kurulun faaliyet dönemi içinde veya faaliyet döneminden sonra denetçiyi seçmemesi 
halinde, 399 uncu maddenin altıncı fıkrasına göre yönetim kurulunun, her yönetim kurulu 
üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 
mahkemesine denetçi atanma davası açabileceği,

 ¾ Faaliyet dönemi geçmiş olmasına rağmen genel kurul tarafından geçmiş yılın denetçisinin 
seçilebileceği,

 ¾ Ancak her iki durumda da faaliyet dönemi içinde denetçi seçilmemesinden dolayı yönetim 
kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı,

hususlarına yer verilerek, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesinin birinci 
fıkrasının ğ ve h bentleri uyarınca söz konusu karar kamuoyuna duyurulmuştur.
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(3) 2017 Yılına İlişkin Hedefler

Daire Başkanlığımızca yürütülen faaliyetler çerçevesinde;

 ¾ Şirketlerin 2016 faaliyet dönemlerinin denetimlerine ilişkin olarak bildirimi yapılan sözleşmeler 
üzerinde yürütülecek gözetim faaliyetlerinin,

 ¾ Denetim kuruluşları ve denetçilerin 2016 takvim yılına ait gelir bildirimleri üzerinde yürütülecek 
gözetim faaliyetlerinin,

 ¾ 2016 faaliyet döneminde şeffaflık raporu hazırlama, yayımlama ve bildirme yükümlülüğü 
olan denetim kuruluşlarınca hazırlanacak şeffaflık raporu bildirimleri üzerinde gözetim 
faaliyetlerinin,

 ¾ Denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından yaptırılacak olan mesleki sorumluluk  
sigortalarına ilişkin gözetim faaliyetlerinin,

 ¾ 2016 yılı içerisinde başlatılan ve yıl sonu itibariyle devam eden gözetim faaliyetlerinin,

 ¾ Kapasite Tebliği ile diğer mevzuat çalışmalarının,

2017 yılı içerisinde tamamlanması amaçlanmaktadır.

e) İnceleme Dairesi Başkanlığı

(1) Genel Değerlendirme

Kurumumuz tarafından yapılan inceleme faaliyetleri, denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından 
gerçekleştirilen denetim çalışmalarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan denetime 
ilişkin hükümlere, 660 sayılı KHK’ya ve Kurum standart ve düzenlemelerine uygunluğunun 
değerlendirmesini kapsamaktadır. Bu kapsamda inceleme faaliyetleri, ilgili kamu kurumlarının 
görüşü alınmak suretiyle Kurulca her yıl hazırlanan yıllık inceleme planı çerçevesinde 
yürütülmektedir. Kurum, planlanan inceleme faaliyetlerinin yanında ihbar, şikâyet, bildirim gibi 
durumlarda ve gerekli gördüğü diğer hallerde de inceleme faaliyeti gerçekleştirmektedir. Yapılan 
incelemeler sonucunda mevzuata aykırılıkları tespit edilenlere aykırılıkların mahiyetine bağlı 
olarak Kurul kararıyla; uyarı, faaliyet iznini askıya alma, faaliyet iznini iptal etme yaptırımları 
uygulanabildiği gibi herhangi bir yaptırım uygulamadan tespit edilen aykırılık ve eksikliklerin 
giderilmesi için süre de verilebilmektedir. Ayrıca 660 sayılı KHK hükümlerine dayanılarak yapılan 
düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara 
aykırı hareket eden bağımsız denetim kuruluşlarına, Kurul tarafından on bin Türk Lirasından elli bin 
Türk Lirasına kadar idari para cezası verilebilmektedir.

(2) 2016 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler
(a) Risk Yönetimi, Yıllık İnceleme Planı

Kurumumuzca 2013 yılından bu yana hazırlanan inceleme planlarının tamamında incelemelerin 
risk odaklı olarak gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Risk odaklı inceleme yaklaşımı;
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• Risk faktörlerinin ve kriterlerinin belirlenmesini,

• Risk seviyelerinin ölçülmesini,

• Yüksek riskli alanlara öncelik tanınmasını,

zorunlu kılmaktadır.

Bunun yanında, risk değerlendirmeleri üç ayaklı bir temelde gerçekleştirilmektedir. Bunlar;

• Denetim firmaları düzeyinde,

• Denetim alanları düzeyinde,

• Sektör ve müşteri firma düzeyinde,

belirlenen risk değerlendirmelerinden oluşmaktadır.

Risk değerlendirmeleri sonucu riskli görülen denetim kuruluşları ve denetçiler belirlenerek, 
inceleme faaliyetlerinin bu doğrultuda yönlendirilmesi suretiyle bağımsız denetimde gerekli 
kaliteyi ve kamuoyunun yapılan bağımsız denetime olan güvenini artıracak etkin bir kalite güvence 
sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Risk odaklı inceleme yaklaşımı kapsamında, belirli oranlarla ağırlıklandırılmış risk kriterlerinin 
(örneğin, denetim kuruluşu veya denetçilerin geçmiş yıllarda incelemeye tabi tutulup tutulmadığı) 
kendi içinde puanlanması ve bu puanların ilgili risk kriterine ait ağırlık oranı ile çarpılması 
sonucu belirlenen risk seviyesi ölçüsünde yüksek riskli denetim kuruluşları ve denetçiler tespit 
edilmektedir.

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra yıllık 100’den fazla sözleşme 
imzalayan denetim kuruluşları, beklenilen değerin altındaki denetim sözleşmeleri riskli olarak 
değerlendirilmekte ve denetim programında bunlara öncelik verilmektedir. Bununla birlikte 
Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun görüşleri de inceleme planının oluşturulmasında dikkate 
alınmaktadır. Bu çerçevede 2016 yılında gerçekleştirilecek incelemelere ilişkin “2016 Yılı İnceleme 
Planı” hazırlanmış 21 denetim kuruluşu ile 4 denetçi İnceleme kapsamına alınmıştır.

Diğer taraftan, öngörülen risklerden bağımsız olarak ihbar, şikâyet veya kamu kurum ve 
kuruluşlarından gelen bildirimler doğrultusunda ilgili bağımsız denetçi ve denetim kuruluşları da 
inceleme kapsamına dâhil edilmektedir.

(b) İncelemeler

(i) Seçilmiş Dosya İncelemeleri

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin 1’inci fıkrasında; “(1) Kurum, oluşturacağı 
kalite güvence sistemi kapsamında, seçilmiş yeterli sayıda denetim dosyaları ve diğer bilgi, 
bildirim ve belgeler çerçevesinde denetim kuruluşlarını ve denetçileri inceler ve denetler. İnceleme 
ve denetim faaliyetleri, ilgili kuruluşların görüşü alınmak suretiyle Kurulca her yıl hazırlanan yıllık 
inceleme ve denetim planı kapsamında yürütülür.” 6’ncı fıkrasında ise; “(6) İnceleme ve denetimler 
Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılır.” denilmektedir.
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Kurumumuz meslek personeli tarafından 2016 Yılı İnceleme Planı kapsamında belirlenen 
bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde gerçekleştirilen inceleme 
faaliyetleri, çeşitli ülke uygulamaları da dikkate alınarak hazırlanan uluslararası standart ve 
uygulamalarla uyumlu inceleme rehberi kapsamında yürütülmektedir.

2016 Yılı İnceleme Planı çerçevesinde belirlenen 21 bağımsız denetim kuruluşu ve 4 bağımsız 
denetçi nezdinde 2015 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların bağımsız denetimlerine 
ilişkin seçilen denetim dosyaları iki farklı dönem itibariyle incelenmiştir. Söz konusu inceleme 
faaliyetleri, denetçi tarafından yürütülen başta geçerli finansal raporlama çerçevesi bağlamında 
Kurumca belirlenen finansal tablo unsurlarına ilişkin yürütülen denetim prosedürleri olmak üzere 
bağımsız denetim çalışmalarının ve finansal tablolar hakkında düzenlenen denetim raporunun 
Bağımsız Denetim Standartlarına (36 adet) ve ilgili mevzuat hükümlerine uyumunun kontrolünü 
kapsamaktadır.

Ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenen yönetim kurulunun yıllık faaliyet 
raporu ile riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin uygulamalarına yönelik denetim 
çalışmaları da inceleme faaliyetleri kapsamında incelenmiştir.

(ii) İhbar, Şikayet ve Bildirim Üzerine Gerçekleştirilen İncelemeler

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 38’inci maddesinin 1’inci fıkrasında; “(4) Kurum, planlanan 
inceleme ve denetimler yanında ihbar, şikâyet, bildirim gibi durumlarda ve gerekli gördüğü diğer 
hallerde de inceleme ve denetim yapar.” Bu bağlamda Kurumumuz meslek personeli tarafından 
bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde yürütülecek söz konusu inceleme 
faaliyetleri, Kurumumuzca hazırlanan inceleme rehberinin şikayet konusuyla ilgili kısımları 
kapsamında yürütülmektedir.

Bu kapsamda 5 bağımsız denetim kuruluşu ve 2 bağımsız denetçi nezdinde incelemelerine 
başlanmış olup, bu incelemelere 31/12/2016 tarihi itibariyle devam edilmektedir.

(3) 2017 Yılına İlişkin Hedefler

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Yapılacak Kalite Güvence 
Sistemi İncelemelerine İlişkin Usul ve Esaslar’ da kalite güvence sistemi incelemelerinin risk 
odaklı yapılacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 
belirlenen risk faktörlerinin analizi sonucu hazırlanan yıllık inceleme planı çerçevesinde inceleme 
kapsamında yer alan denetim kuruluşları ve denetçilere yönelik seçilmiş dosya incelemelerinin 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda seçilmiş dosya incelemelerinin finansal 
tabloların denetimi açısından önem arz eden inceleme alanları itibarıyla yürütülmesi ve 
incelemeye tabi tutulacak denetim kuruluşu ve denetçi sayısının artırılması suretiyle inceleme 
faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır. 

Bunun yanı sıra bağımsız denetim kuruluşları tarafından Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 
20’nci maddesine göre oluşturulan kalite kontrol sistemi ile bu sisteme ilişkin yazılı politika ve 
prosedürlerin Kurum standart ve düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulup oluşturulmadığının 
tespiti amacıyla 2017 yılı içerisinde kalite güvence sistemi incelemelerinin gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. 
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f) Uygulama Dairesi Başkanlığı

(1) Genel Değerlendirme

Kurumumuzca yürütülen denetim ve gözetim faaliyetleri neticesinde mevzuata aykırılıkları tespit 
edilen denetim kuruluşları ve denetçilere uygulanacak idari yaptırımların karara bağlanmasına 
yönelik gerekli işlemleri yürütmek, yapılan denetimlerde, diğer kamu kurumlarının görev alanına 
giren mevzuata aykırı bir hususun tespiti halinde, durumu ilgili birimlere veya kurumlara iletmek, 
görev alanına giren konularda her türlü bilgi ve belgeyi ilgili gerçek ve tüzel kişilerden istemek, 
denetim ve inceleme sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasına yönelik raporu hazırlamak, 
denetimin bağımsızlığına, tarafsızlığına, denetime olan güvenin ve denetimin kalitesinin 
artırılmasına yönelik görev alanıyla ilgili çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak üzere 
görevlendirilmiş olan Uygulama Dairesi Başkanlığı, bu görevleri adil, objektif ve şeffaf bir şekilde 
yerine getirebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

(2) 2016 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 

Dairemizce 2016 yılında yapılan faaliyetler şunlardır.

• Gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda intikal ettirilen raporlarla ilgili olarak mevzuat 
çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmak

İnceleme ve Gözetim Daire Başkanlıkları tarafından yürütülen denetim ve gözetim faaliyetleri 
sonucunda hazırlanarak Dairemize intikal eden raporlar, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ikincil mevzuat yönünden 
değerlendirilmiş ve ilgililerden Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca savunmaları alındıktan 
sonra hazırlanan müzekkereler Kurula sunulmuştur. Bu kapsamda iki adet müzekkere Kurul’da 
görüşülerek ilgililer hakkında mevzuat uyarınca gerekli yaptırım kararları alınmıştır. 

• İlgili kurumların bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler ile ilgili bildirimleri 
hakkında gerekli işlemleri yapmak

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen faaliyetler neticesinde mevzuata aykırı bağımsız 
denetim faaliyeti icra ettiği tespit edilen bağımsız denetim kuruluşu hakkında Kurumumuza 
yapılan bildirime istinaden, gerekli değerlendirmeler yapılarak müzekkere hazırlanmış ve söz 
konusu müzekkereye istinaden Kurul tarafından bahse konu bağımsız denetim kuruluşunun 
faaliyet izninin iptaline karar verilmiştir.

• Kurul tarafından verilen idari yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin faaliyetler

Mevzuata aykırılıkları tespit edilen bağımsız denetçi ve denetim kuruluşları hakkında 
uygulanacak idari yaptırımlar, 660 sayılı KHK ve Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde, “uyarı 
yaptırımı” “faaliyet izninin askıya alınması yaptırımı” ve “faaliyet izninin iptali yaptırımı” olarak 
belirlenmiştir. Söz konusu yaptırımların yanı sıra Kurul tarafından ilgililere idari para cezası da 
uygulanabilmektedir. Kurul tarafından verilecek olan idari yaptırım kararları ve para cezalarıyla ilgili 
işlemler Daire Başkanlığımızca yürütülmekte olup, bu sürecin hızlı, adil ve usulüne uygun olarak 
tamamlanabilmesi için Daire Başkanlığımızda gerekli sistemler ve altyapılar oluşturulmuştur.
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(3) 2017 Yılına İlişkin Hedefler

Kurumumuzun vizyon ve misyonuna uygun olarak yürütülen çalışmalarımızın geliştirilmesine 
devam edilecektir. Bu kapsamda denetim kuruluşları ve denetçilerle ilgili yapılan gözetim ve 
denetim faaliyetleri neticesinde, Kurul tarafından alınan idari yaptırım kararlarının takibi yapılarak, 
bu kararlarla ilgili dava açılıp açılmadığı, idari para cezalarının hazineye intikal edip etmediği 
Dairemizce takip edilmektedir. Ayrıca Denetim Kuruluşları ve Denetçilerle ilgili olarak İnceleme 
Dairesi ve Gözetim Dairesi tarafından tespit edilen mevzuata aykırılıklar ile diğer düzenleyici 
Kuruluşlarca alınan idari yaptırım kararları da Dairemizde toplanmakta olup söz konusu hususlarla 
ilgili olarak detaylı istatistik çalışmaları yapılarak sorunların yoğunlaştığı noktalar tespit edilecektir. 
Tüm bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Dairemizde yapılan işlemlerin bir 
sistematiğe bağlanarak yürütülmesi amaçlanmaktadır. 

g) Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı

(1) Genel Değerlendirme

Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı 2016 yılı içerisinde, Kurumumuz bilgi sistemlerinin 
güvenli, etkin, erişilebilir ve sürdürülebilir yapıda olmasına yönelik bilgi sistemleri uygulamaları 
ve altyapı alanlarında faaliyetler gerçekleştirmiş, diğer hizmet birimlerinden gelen talepleri yerine 
getirmiştir.

Yukarıda belirtilen alanlardaki çalışmalara ilave olarak, Bağımsız Denetim kapsamında yer alan 
Bilgi Sistemleri Denetimine yönelik çalışmaları sürdürmüştür.

(2) 2016 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Dairemizin amaç ve önceliklerini:

• Sürekli gelişmekte olan bilişim teknolojilerini takip edip söz konusu yeniliklerin verilen 
hizmetlerde uygulanabilirliğini tespit etmek,

• Güvenli ve sürdürülebilir bilgi sistemleri altyapısını oluşturmak,

• Kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen bilgi sistemleri cihazlarının alım süreçlerinde 
nitelikli teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

• Birimimiz tarafından sağlanan hizmeti uluslararası kalite çerçevesinde geliştirmek,

• Küresel düzeyde ve ülkemizde uygulanan bilgi sistemleri politikaları doğrultusunda çalışmaları 
sürdürmek,

• Birim personelinin kendi alanlarında yeterliliğini arttırmaya yönelik eğitim, konferans ve diğer 
etkinliklere katılımlarını sağlamak,

oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda, Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen 
faaliyetler ve tamamlanan projeler aşağıda yer almaktadır:
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(a) Yazılım Geliştirme ve Bilgi Sistemleri Uygulamaları Kapsamındaki Faaliyetler

• Kurumsal web sitesinin ikinci versiyonu geliştirilip test ortamına alınmıştır.

• Kurumumuzun bağımsız denetime ilişkin eğitim, yetkilendirme, gözetim ve inceleme işlevlerini 
bilgi teknolojileri ortamında gerçekleştirecek sisteme yönelik tanımlanan GÖZ-DE projesinin 
teknik (bilgi sistemleri yapısına ilişkin) gereksinimleri oluşturulmuştur.

• Kurumumuz faaliyet alanlarıyla ilgili yapılacak bilgi edinme başvurularının elektronik ortamda 
alınmasını sağlayan Bilgi Edinme Uygulamasının ikinci versiyon çalışmaları yapılmış ve sistem 
devreye alınmıştır.

• Kurulca alınan kararların elektronik ortamda tutulmasını ve sorgulanmasını sağlayan bir 
uygulama (Kurul Kararları Uygulaması) geliştirilmiş ve sistem devreye alınmıştır.

• Adalet Bakanlığı ile Kurumumuz arasında yapılan, Kurumumuzca bağımsız denetçi olarak 
yetkilendirilmiş ve yetkilendirilecek olan kişilerin adli sicil bilgilerinin sorgulanmasını sağlayan 
web servis protokolü çerçevesinde, web servis üzerinden sorgulama yapılabilecek bir 
uygulama geliştirilmiş ve sistem devreye sokulmuştur.

• Garanti süresi dönem içerisinde sonlanan Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi için 
bakım faaliyetlerine yönelik ilgili firma ile sözleşme imzalanmıştır.

• Kimlik Paylaşım Sistemi (MERNİS) üzerinde yapılan güncellemeye istinaden, Kurumumuz bilgi 
sistemleri uygulamalarının Kimlik Paylaşım Sistemini kullanmaları durumunda kayıt izlerinin 
oluşturulmasını sağlayan web servis üzerinde güncelleştirmeler gerçekleştirilmiştir.

• Kurum mevzuatı kapsamında belirtilen dönemlerde inceleme yapılacak Bağımsız Denetim 
Kuruluşlarının tespit edilebilmesi amacıyla, Denetlenecek Şirketlere İlişkin Risk Analizi 
Uygulamasının yazılım geliştirme süreçleri tamamlanmış ve sistem devreye alınmıştır.

• Mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncellenmekte olan denetime tabi şirketlerin 
sorgulanabilmesi, veriler üzerinde istatistiksel çalışma yapılabilmesi ve dökümlerinin 
alınabilmesini sağlayan Denetime Tabi Şirketleri Sorgulama Uygulaması üzerinde 
güncelleştirme çalışmaları yapılmıştır.

• Kurumumuz tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilen kişilerin mühür bilgilerinin, 
elektronik ortamda tutulmasını sağlayacak Mühür Takip Modülünün yazılım geliştirme 
çalışmalarına devam edilmiştir.

(b) Bilgi Sistemleri Altyapısına Yönelik Faaliyetler

• Bilgi sistemleri altyapı kaynakları arasında veri aktarım hızının 1 Gbps’den 10 Gbps’ye 
yükseltilmesi amacıyla ağ anahtarlarında (switch) ve sunucuların ağ bağlantı noktalarında 
iyileştirme çalışmalarına devam edilmiştir.

• Kurum bünyesinde çalışmakta olan omurga anahtarının aktif/aktif yedekli çalışabilmesi için 
gerekli çalışmalar tamamlanmış olup ihalesi yapılmıştır.

•  Kurum bünyesinde çalışmakta olan sunucuların kapasitelerinin arttırılması için gerekli 
çalışmalar tamamlanmış olup ihalesi yapılmıştır.
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• Yedekleme ve bu yedeklerden geri dönüş sürelerinin kısalması için veri depolama ünitesi 
alınması çalışmaları tamamlanmış olup ihalesi yapılmıştır.

• Kurumumuz bünyesinde çalışmakta olan sunucuların yedeklerinin alınması ve olası bir felaket 
anında kritik uygulamaların dışarıda bulunan bir lokasyondan çalışabilmesini sağlayacak FKM 
kurulumu yapılması için çalışmalar tamamlanmış olup ihalesi yapılmıştır.

• Kurum bünyesindeki mevcut internet hızı 100 Mbps’ den 125 Mbps’ e çıkartılmıştır.

• Kurum bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayarlar için uç nokta koruması sağlayacak 
ürünlerin geniş çaplı araştırmaları ve denemeleri yapılmıştır.

• Kurum bünyesinde kullanılmakta olan kgk.gov.tr uzantılı e-posta adreslerinin güvenliğini 
sağlamak amacıyla, e-posta koruma yazılımı alınarak bilgi sistemleri altyapısına entegre 
edilmiştir.

• Kurum bünyesinde bulunan dışarıya açık uygulamalar için dışarıdan bağlanan kullanıcıların 
güvenli bağlantı sağlayabilmesi amacıyla SSL(Güvenli Soket Katmanı – Secure Sockets 
Layer) sertifikası alınarak web sunucularına entegre edilmiştir.

• Kurum bünyesinde kullanılmakta olan sunucuların işletim sistemleri güncelleştirme 
çalışmalarına başlanmıştır.

• Misafir kablosuz ağının yerel ağdan ayrılmasına yönelik çalışmalar tamamlanarak yerel ağ için 
misafir ağından ayrı bir ortam oluşturulmuştur.

• Ağ güvenliği, güvenli yazılım geliştirme ve bilgi sistemleri altyapı kaynaklarına yönelik 
eğitimlerin düzenlenmesi çalışmasına devam edilmiştir.

• Sıfırıncı gün saldırılarına (zero day attacks) karşı güvenlik tedbirlerinin alınması çalışmasına 
devam edilmiştir.

• Son kullanıcı bilgisayarlarının donanım özelliklerinin iyileştirilmesi çalışmasına devam 
edilmiştir.

• TS ISO/IEC 27001 standardına uygun bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulmasına yönelik 
çalışmalara devam edilmiştir.

• Bilgi sistemleri kaynaklarındaki güvenlik zafiyetlerini belirleyip ardından mevcut açıklıkların 
kapatılmasını sağlayacak sızma testlerinin yaptırılması çalışmalarına devam edilmiştir.

• Sistem odası kablolama altyapısı çalışmalarına devam edilmiştir.

• E-posta sunucusunda yükseltme çalışmalarına devam edilmiştir.

(c) Bilgi Sistemleri Denetimi Faaliyetleri

• Bilgi sistemleri denetimi kapsamında çıkartılacak standart, yönerge, rehber ve tebliğe yönelik 
içerik belirleme çalışmaları yapılarak Bilgi Sistemleri Denetim Rehberi’nin taslak metni 
hazırlanmıştır.

• Kurum mevzuatına kazandırılması planlanan Türkiye Denetim Standartları kapsamında yer 
alacak Bilgi Sistemleri Denetimi Standartlarını oluşturma çalışmasına devam edilmiştir.

• Bu süreçte ülkemizdeki düzenlemeler, diğer ülkelerin düzenlemeleri ve uluslararası alanda 
kullanılan standartlar incelenmiştir.
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(d) Diğer Hizmet Birimlerine Yönelik Faaliyetler

• Birimler tarafından talep edilen bilgi sistemleri kaynaklarının teminine yönelik teknik 
şartnameler hazırlanmıştır.

• Kurum personelinin bilgi sistemlerinde yaşadığı teknik problemler Birimimiz personeli 
tarafından çözüme kavuşturulmuştur.

• Birimlerden gelen duyurular ve içerikler Kurumumuz web sitesinde yayımlanmıştır.

• Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi’ ne ilişkin Kurumumuz personeline teknik destek 
verilmiş olup kullanıcı dokümanları hazırlanmış ve ilgililerle paylaşılmıştır.

• Kurumumuz İntranet ve İnsan Kaynakları yazılımlarına ilişkin destek hizmeti verilmiştir.

(e) Diğer Faaliyetler

• Kurumumuz personelinin elektronik imzalarının temin süreci Birimimiz tarafından 
başlatılmıştır.

• Kurum bünyesinde bulunan ve hizmete sunulan bilişim kaynaklarının güvenli bir şekilde 
çalışmasına, amacına uygun olarak kullanılmasına ve en yüksek düzeyde fayda sağlamasına; 
Kurumun sahip olduğu bilgilerin paylaşımı ve güvenliği konularında tedbir alınmasına; bilginin 
gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden veya dışarından 
gelebilecek kasıtlı veya kasıtsız oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasına, yürütülen 
faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları 
belirleyen Bilgi Güvenliği Politikası taslak metni, TS ISO/IEC 27001 standardına uyumlu hale 
getirilmiştir.

• Mevcut Kurumsal web sitesinden, yeni Kurumsal web sitesine içerik aktarımı işlemleri 
tamamlanmıştır.

• Kurumumuzda kullanılan Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi ile Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP) arasında entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

(3) 2017 Yılına İlişkin Hedefler

Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 2017 yılında:

• 2016 yılında geliştirilmesi tamamlanan ve testleri devam eden Kurumsal web sitesinin 
uygulama ortamına alınması,

• Türkiye Denetim Standartları kapsamında yer alacak bilgi sistemleri denetimi standartlarının 
oluşturulma çalışmasının tamamlanması,

• Kurumumuzun bağımsız denetime ilişkin eğitim, yetkilendirme, gözetim ve inceleme işlevlerini 
bilgi teknolojileri ortamında gerçekleştirecek sisteme yönelik sürdürülen GÖZ-DE projesinin 
Kurumsal faaliyet (bağımsız denetim kapsamındaki) gereksinimlerinin oluşturulması,

• Kurumumuz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda Bilgi Edinme Sisteminde 
güncelleştirme çalışmalarının yapılması,

• Kurumumuzca kullanılan Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuç Modülünde güncelleştirme 
çalışmalarının yapılması,
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• Bağımsız Denetçilerin mühür bilgilerinin elektronik ortamda tutulmasını sağlayan Mühür Takip 
Modülünün yazılım geliştirilme süreçlerinin tamamlanması ve sistemin devreye alınması,

• Kurum bünyesinde çalışmakta olan omurga anahtarının aktif/aktif yedekli yapısının devreye 
alınması,

• Yedekleme ve bu yedeklerden geri dönüş sürelerinin kısalması için veri depolama ünitesinin 
devreye alınması,

• Felaket Kurtarma Merkezi’nin faaliyete geçirilmesi,

• Kurum bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayarlar için uç nokta koruması sağlayacak 
ürünlerin alımının ve kurulumunun yapılması,

• Uç nokta ve sunucu yetkilendirme ve yönetim mekanizmasına yönelik çalışmaların yapılması,

• Kurum bünyesinde kullanılmakta olan güvenlik duvarının lisansının bitmesinden dolayı lisans 
yenileme veya yeni ürün alımı çalışmalarının yapılması,

• Kurumumuz bilgi sistemleri ağında yer alan cihazların kontrolünü ve yönetimini sağlamak, 
bilgi sistemleri ağına yetkisiz erişimleri önlemek amacıyla “Ağ Erişim Kontrolü” yazılımının 
bakımının yapılması,

• Kurum personelinin sunucu ve internet trafiğinin zaman damgası ile kaydedilmesini sağlamak 
amacıyla “Kayıt İzi (log)” yazılımının bakımının yapılması,

• Kurum bünyesinde kullanılmakta olan internet hizmetine yönelik yenileme çalışmalarının 
yapılması,

• Kurum bünyesinde kullanılmakta olan yedekleme yazılımına ait lisansın yenileme 
çalışmalarının yapılması,

• Kurum bünyesinde kullanılmakta olan depolama ünitesinin bakımının yapılması,

• Veri tabanı sunucusunda güncelleştirme yapılarak yedekli bir mimaride çalışmasının 
sağlanması,

• Kurum bünyesinde kullanılmakta olan sunucuların işletim sistemlerinin yükseltilmesi 
çalışmalarının tamamlanması

planlanmaktadır.

Birimimiz için 2016 yılı; organizasyonel yapılanmanın tamamlandığı, bilgi sistemleri kaynaklarının 
verimliliğini ve kapasitesini arttırmaya yönelik faaliyetlerin gerçekleştirildiği, kurumsallaşmaya 
yönelik Kurum içi bilgi sistemlerinin kurulması ve idame ettirilmesi projelerinin yoğunluk kazandığı, 
mevzuatla Kurumumuza verilen görevlerin yerine getirilmesinde bilgi sistemleri uygulamalarının 
etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı bir yıl olarak mütalâa edilmektedir.
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h) Hukuk Müşavirliği

(1) Genel Değerlendirme

Hukuk Müşavirliğimiz, Kurumun muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin her türlü 
iş ve işlemlerini yerine getirmek üzere kurulmuş olup Kurumumuz Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Yönetmeliğin 12’nci maddesinde sayılan tüm görevleri eksiksiz olarak yerine getirme gayreti 
içerisindedir.

(2) 2016 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 

2016 yılında Kurumun taraf olduğu işlemlerin veya Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve 
idari merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi gibi muhakemat hizmetleri 
ve hukuki savunma faaliyetleri ile hukuki danışmanlık faaliyetlerine devam edilmiştir.

Müşavirliğimizce takip edilen adli ve idari dava dosyaları, icra takipleri ve diğer işlemlere ilişkin 
bilgi ve tablolar ile Birimimizin 2016 yılı evrak akışı aşağıda sunulmuştur.

(a) İdari ve Adli Yargı Davaları ile İcra Dosyalarına İlişkin Faaliyetler

Hukuk Müşavirliğimiz tarafından 31/12/2016 tarihi itibarıyla konularına göre idari ve adli merciler 
nezdinde devam eden iş ve işlemlere ilişkin özet bilgiler Tablo 17 ve Tablo 18’de sunulmuştur:

Tablo 17- Kurumumuza Karşı Açılan ve Halen Görülmekte Olan Davaların Mahkemeler İtibarıyla 
Dağılımları

Mahkemesi 2012 
yılından

2013 
yılından

2014 
yılından

2015 
yılından

2016 
yılından Devreden

İdare Mahkemesi 0 0 0 4 7 11

Danıştay (Temyiz) 13 3 7 4 0 27

Danıştay (İlk derece) 0 13 4 2 2 21

Adli Mahkemeler 0 0 0 1 0 1

Yargıtay (Temyiz) 0 0 2 2 0 4

Toplam 13 16 13 13 9 64

Kurumumuza karşı açılmış ve davalı sıfatıyla takip edilen, Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde 
devam eden 11 adet, Danıştay nezdinde yargılaması devam eden 21 adet ve Danıştay nezdinde 
temyiz incelemesi devam eden 27 adet olmak üzere toplamda 59 adet idari dava dosyası ile 5 
adet adli yargı (iş mahkemesi) dava dosyası 2017 yılına devretmiştir.
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Tablo 18- Kurumumuz Tarafından Açılan ve Halen Görülmekte Olan Davaların Mahkemeler 
İtibarıyla Dağılımları

Mahkemesi 2012 
yılından

2013 
yılından

2014 
yılından

2015 
yılından

2016 
yılından

Devreden 
Toplam

Danıştay  
(İlk derece)

0 1 1 3 0 5

Yargıtay (Temyiz) 0 0 0 0 1 1

Toplam 0 1 1 3 1 6

Kurumumuz tarafından açılmış ve davacı sıfatıyla takip edilen, Danıştay nezdinde yargılaması 
devam eden 5 adet ve Yargıtay nezdinde temyiz aşaması devam eden 1 adet adli yargı dava 
dosyası olmak üzere toplamda 6 adet dava dosyası 2017 yılına devretmiştir.

Yukarıda belirtilen idari davaların konusunu, mevzuata ilişkin Danıştay nezdinde görülen iptal 
davaları ve Türk Ticaret Kanununun Mülga Geçici 6 ncı maddesinin 4’üncü fıkrasına dayanan 
bağımsız denetçi yetkilendirme taleplerine ilişkin idari davalar ile 2016 yılı itibariyle Kurumumuz 
Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığının bağımsız yetkilendirme işlemleri ile ilgili olarak 
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde yer alan denetçi olabilmek için gerekli 
şartları taşımadıkları gerekçesiyle talepleri reddedilen kişiler tarafından söz konusu idari işlemlerin 
iptali maksadıyla açılan idari davalar teşkil etmektedir.

(b)Danışma Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler

Hukuk Müşavirliğimizce, Başkan veya Birim Başkanlıklarınca, Müşavirliğimize intikal ettirilen 
Kurumumuzun iş ve işlemlerine ilişkin uygulamalara veya mevzuatın yorumlanması gereken 
durumlara dair tereddüde düşülen hallerde mütalaalar hazırlanmıştır. Görüşlerimiz istişari nitelikte 
olmakla birlikte, ilgili birimlerin iş ve işlemlerine esas teşkil etmektedir. Bu nedenle, görüşlerimizin 
hazırlanmasında azami hassasiyet gösterilmektedir.

Ayrıca, Kurumun değiştirilmesi düşünülen temel ve ikincil mevzuatı ile Kurumumuzca çıkarılması 
düşünülen mevzuat taslakları ve diğer kurumlardan gelen mevzuat taslakları ile ilgili olarak 
Müşavirliğimizce gerekli koordinasyon sağlanarak görüş oluşturulması faaliyetinde bulunulduğu 
gibi mevzuat taslaklarının hazırlanması aşamalarında da çalışmalar yürütülmüştür.

Müşavirliğimizce yürütülen danışma faaliyeti kapsamında; 2016 yılı içerisinde 9 adet kurum içine, 
8 adet kurum dışına olmak üzere toplam 17 adet hukuki mütalaa oluşturulmuştur.

(c) Diğer Faaliyetler

Hukuk Müşavirliğimizin Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinde yer alan ve 2016 yılı 
içerisinde kayıtlanan evraka ilişkin bilgiler Tablo 19’da belirtilmiştir.
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Tablo 19- Hukuk Müşavirliğinin 2016 Yılı Evrak Akış Tablosu

Gelen Dış Yazı Giden Dış Yazı Gelen İç Yazı Giden İç Yazı Başkanlık Onayı Toplam

127 72 110 87 3 399

Müşavirliğimizce, Kurumumuz lehine ve aleyhine açılan adli ve idari davaların takibinin zamanında 
ve hızlı bir şekilde sağlanması açısından Adalet Bakanlığı UYAP sisteminden yararlanılmak üzere 
Avukat ve Kurum Portalları kullanılmaktadır. Ayrıca hukuki değerlendirmelerin daha sağlıklı olarak 
yerine getirilmesi bakımından Hukuk ve İçtihat Programı alımı yapılmış ve Birimimizde yer alan 
kütüphane, gerekli kaynaklar temin edilerek daha kapsamlı hale getirilmiştir.

Kurumumuz tarafından yayımlanan mevzuat ile ilgili olarak Müşavirliğimizce gerekli tasnif ve 
güncelleme çalışmaları tamamlanmış, Kurumumuzun görev ve yetki alanıyla ilgili olan uluslararası 
hukuki düzenlemeler ile Kurumumuzca yayımlanan mevzuat hakkında Kurum web sitesi 
üzerinden interaktif “mevzuat” kısmı oluşturularak kullanıcıların daha hızlı ve etkin erişimi için 
elektronik ortamda istifadelerine sunulmuştur.

(3) 2017 Yılına İlişkin Hedefler

• Hukuk Biriminin iç işleyişinin düzenlenmesine yönelik gerekli ikincil mevzuat çalışmalarının 
tamamlanması,

• Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu gerek yasal ve gerekse ikincil mevzuat tadil ve değişiklikleri ile 
yasal altyapısının güçlendirilmesi,

• Kurumun her türlü eylem ve işleminin hukuka uygunluğunun sağlanması, derdest ve gelecekte 
açılacak dava ve icra takiplerinde, Kurumun hak ve menfaatlerinin savunulması,

• Hukukun gereğinin ifasında üst düzeyde etkinlik sağlayarak; Kurumun, kamu görevlilerinin ve 
hizmet alıcılarının zarara uğramalarının önlenmesi,

• Görev alanımızla ilgili eğitim, seminer gibi personeli motive edici etkinliklere katılınması, 
personelin lisansüstü öğrenim yapması, sertifika programına katılım, yabancı dil eğitimi 
almalarının sağlanması

öncelikli hedeflerimizdir.

ı) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

(1) Genel Değerlendirme

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 660 sayılı KHK’nın 14’üncü maddesi uyarınca hizmet birimi 
olarak kurulmuş olup, gerek 5018 sayılı Kanun gerekse Kurumumuz Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde sayılan görevleri yürütmektedir.

(2) 2016 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ile yürütülen projeler 
şunlardır:
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- Kurumumuzun ilk planı olma niteliği taşıyan 2016-2020 Dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır.

Kamu yönetimi alanındaki yeni gelişme ve eğilimler, kamu idarelerinin geleceklerini kurumsal 
bir stratejik plana dayalı olarak tasarlamalarını gerektirmiştir. Bu anlayış doğrultusunda 
misyon, vizyon, çalışma ilkeleri ve politika geliştirme konuları tartışılmış, 2016-2020 dönemine 
ilişkin stratejik plan çalışmalarına hazırlık niteliğinde ön araştırmalar yapılmış, fikir geliştirme 
toplantıları gerçekleştirilmiş, iç ve dış paydaş analizleri ve toplantılar yapılarak elde edilen bilgiler 
çerçevesinde kurumun stratejik planına temel oluşturan çeşitli konulara ilişkin ortaya çıkan fikirler 
derlenmiş ve yazılı hale getirilmiştir. Kurumun tanımlanan misyonlarıyla ilgili olan hedefler, proje 
ve faaliyetler belirlenmiştir. Bu aşamada, Kurumumuz çalışanlarının yorum ve görüşleri alınmış, 
bu görüşler kapsayıcı bir bakış açısıyla analiz edilmiştir. Alt çalışma gruplarının bu hazırlıkları ile 
koordineli olarak Kurumumuzun 2016-2020 Dönemi Stratejik Planı yayımlanmıştır.

-Maliye Bakanlığı kanalıyla Kurumumuza gönderilen 16 adet yazılı ve sözlü soru önergesi 
cevaplanmıştır.

Söz konusu yazılı ve sözlü soru önergelerin tamamı süreleri içerisinde cevaplandırılmıştır.

- Hizmet Envanteri hazırlık çalışmalarına devam edilmiştir.

2015 yılında, Başkan Yardımcılığı, Daire Başkanlığı ve Müşavirlikler olarak tanımlamalar yapılmış, 
bir kısım hizmetler belirlenerek veri giriş görevlilerince Başbakanlık Hizmet Envanteri Yönetim 
Sistemine girişleri yapılmıştır.

Ancak, 2016 yılında Daire Başkanlıklarının ve görev dağılımlarının yeniden yapılandırılması 
nedeniyle, hizmet envanterinde yer alan bilgilerin revize edilmesi çalışmalarına başlanılmıştır.

- Standart Dosya Planı güncellenmiştir.

Kurumumuzca 2016 yılından önce hazırlanan Standart Dosya Planı Elektronik Belge ve Arşiv 
Yönetim Sistemine revize edilmiştir.

- 2017 yılı Gelir-Gider Bütçesi ile Yatırım Programı, Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanmıştır.

2017 Yılı Gelir-Gider Bütçesi ile Yatırım Programı ile 2016 Yılı Ayrıntılı Finansman Programı 
harcama birimlerinin talebi üzerine hazırlanarak onaylanmış ve yürürlüğe konulmuştur.

- 2015 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

2015 Yılı Faaliyet Raporu hizmet birimleri ile Müşavirliklerce bildirilen faaliyetler doğrultusunda 
hazırlanmış, ilgili Kurumlara gönderilmiş ve Kurumumuz internet sitesinde yayımlanmıştır.

- 2015 yılı Kesin Hesabı hazırlanmıştır.

2015 yılı Kesin Hesabı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile mutabakat sağlanarak Maliye Bakanlığına, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

- Harcama birimlerinden Dairemize gönderilen ödenek gönderme, ödenek aktarma, tenkis 
işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Harcama birimlerince e-bütçe sisteminden iletilen ödenek gönderme, ödenek aktarma ve revize 
işlemi ile tenkis işlemleri gerçekleştirilmiştir.
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- 2016 Yılı Kamu Yatırımları İnceleme ve Değerlendirme Raporu Kalkınma Bakanlığına 
gönderilmiştir.

Kurumumuzun Yatırım Harcamaları Dönem Gerçekleşme Durum Raporu üçer aylık dönemler 
itibarıyla Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Ayrıca 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve 
Değerlendirme Raporu Mart ayı sonunda Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay 
Başkanlığına gönderilmiştir.

(3) 2017 Yılına İlişkin Hedefler

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının, Kurumumuz 2016-2020 dönemi Stratejik Planı da dikkate 
alınarak belirlenen 2017 yılına ilişkin hedefleri şunlardır:

 9 Kurumumuzca yürütülen faaliyetlere ilişkin verilerin derlenerek birimler bazında 2016 
yılı İstatistiklerinin hazırlanması ve Kurumsal faaliyetlerimize ilişkin farkındalığı artırmak 
amacıyla, kamuya duyurulması uygun görülen istatistiklerin Kurumumuz Web sitesinde 
yayımlanmasının sağlanması,

 9 Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda en uygun kurumsal yapının oluşturulması ve bu yapının 
işletilebilmesi için gerekli altyapı ve süreçlerin kurulması yönündeki çalışmaların sürdürülmesi,

 9 Kurumumuzca yürütülen görevlerin gereksiz aşamalardan arındırılarak bürokrasinin 
azaltılması, sonuç odaklı, aktif, dinamik ve geliştirilebilir bir kurumsal yapı oluşturulmasına 
yönelik çalışmalara devam edilmesi,

 9 2016 yılında Daire Başkanlıklarının ve görev dağılımının yeniden yapılandırılması nedeniyle 
başlanan hizmet envanteri, iş ve görev tanımları revizyon çalışmalarının tamamlanması,

 9 Kurumumuz asli faaliyetleri kapsamında yürütülen iş ve işlemlere ilişkin İş Akış Süreci 
çalışmalarının tamamlanması,

 9 Yetkin bir kurumsal yapı oluşturulması amacıyla; birimlerin fonksiyonel ve operasyonel görev 
dağılımını belirleyerek, faaliyetlerin etkin olarak devamlılığını ve tüm işlevlerin kaliteli bir şekilde 
işleyişini sağlamaya yönelik Kurumumuz İşlem Yönergesinin hazırlanması,

 9 Üçer aylık dönemlerde üst yönetim tarafından gözden geçirme toplantılarının ve yılda bir defa 
paydaş toplantısının yapılması

planlanmaktadır.

j) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

(1) Genel Değerlendirme

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca; insan kaynakları politikalarının 
oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmalar, atama, özlük, emeklilik, disiplin, kadro, 
yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görevlendirme onayları, yolluk, harcırah ve benzeri hususlara 
ve kurumda geçici olarak görevlendirileceklere ilişkin işlemler ile Kurumun hizmet içi eğitim 
politikalarının ve yöntemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte, personelin 
mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yurt içi ve yurt dışı çalışma, araştırma, staj, etüt ve 
eğitim imkânları değerlendirilmektedir.
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(2) 2016 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler Yürütülen Projeler

Kurumumuz bünyesinde yürütülen faaliyetlerin etkin ve sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi 
amacıyla personel, eğitim altyapı vb. hizmetlere ilişkin olarak 2016 yılında İnsan Kaynakları ve 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca aşağıdaki faaliyetlerde bulunulmuştur.

(a) İnsan Kaynakları

(i) Sınav İşlemleri

Kurum meslek personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41’inci maddesi hükmü 
uyarınca açılan giriş sınavı sonucuna göre açıktan atama yapılmak suretiyle istihdam 
edilmektedir.

2016 yılında, açıktan atama yoluyla 15 meslek personeli alımı için giriş sınavı açılabilmesi 
amacıyla Devlet Personel Başkanlığı’ndan atama izni alınmış, konuyla ilgili Başbakanlıktan gerekli 
atama izninin verilmesi beklenmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41’inci maddesinin beşinci fıkrası ile Kurumumuz 
Meslek Personeli Yönetmeliğinin 25’inci maddesi hükümleri kapsamında, Kurumumuzda uzman 
yardımcısı olarak görev yapmakta olan ve 3 yıllık fiili çalışma süresini tamamlayıp uzmanlık tezleri 
kabul edilen meslek personelinin ‘’Uzman’’ kadrosuna atanabilmesi amacıyla 23-24/12/2016 
tarihlerinde Yeterlik Sınavı açılmış, sınavda başarılı olan 9 meslek personelinin söz konusu 
kadroya ataması yapılmıştır.

Ayrıca Kurumumuz Meslek Personeli Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (m) bendi ile 
22’nci maddesi gereğince 28/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen yetki sınavı neticesinde 10 
Uzman Yardımcısı, alanlarına göre tek başına denetim, inceleme ve gözetim faaliyetlerini 
gerçekleştirebilme yetkisini almışlardır.

(ii) Eğitim İşlemleri

Kurumumuz eğitim programlarının ilk aşaması; işe yeni başlayan personelin iş hayatına 
uyumunun kolaylaştırılması, kurum kültürünün ve amaçlarının tanıtılması, güven ve aidiyet 
duygusu yaratılması, iş ortamına alışması ve çevresine uyum sağlaması amacıyla yapılan intibak 
programlarıdır.

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

Kurumumuzda, personelin bilgi, beceri, davranış ve mevzuat konularında yetiştirilmesi amacıyla 
ihtiyaç duyulan alanlarda planlanan hizmet içi eğitim programlarının yanı sıra moral ve 
motivasyonlarının artırılması, beşeri ve toplumsal ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi ile görev ve

sorumluluklarına yönelik teşebbüs güçlerinin artırılması amacını taşıyan kişisel gelişim eğitimleri 
de düzenlenmektedir.
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Bu eğitimler, konularında uzman Kurumumuz üst yöneticileri ve üniversitelerden ve ilgili 
sektörlerden deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir.

Kurumumuz meslek personelinin 2016 yılı denetim faaliyetlerine ilişkin denetim rehberlerinin 
oluşturulması ve çıkılacak turneler öncesi karşılaşılabilecek olası mesleki sorunlar ve çözüm 
önerilerine yönelik birim amirleriyle bilgi paylaşımında bulunulması, idari personelin moral ve 
motivasyonlarının, beşeri ve toplumsal ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi ile görev ve sorumluluklarına 
yönelik teşebbüs güçlerinin artırılması amaçlarıyla, 2016 yılı Şubat, Mayıs ve Nisan aylarında 
düzenlenen hizmet içi eğitimlere üst yönetim de dâhil toplam 122 personel katılmıştır.

Kurumumuz uzman yardımcılığı kadrosuna atanan personel, dönemler halinde 04/01/2016- 
12/04/2016; 10/10/2016-11/10/2016 tarihleri arasında eğitim programlarına alınmış, bu 
eğitimlere toplam 23 meslek personeli katılım sağlamıştır.

Söz konusu eğitim programları ana başlıklar olarak;

• Bilgisayar

• Protokol Kuralları

• Etik Eğitimi

• Etkili İletişim Teknikleri

• Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

• Milli Güvenlik Bilgileri

• Devlet Teşkilatı

• Yazışma ve Dosyalama Usulleri

• 660 Sayılı KHK

• Bağımsız Denetim Yönetmeliği

• Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair BKK

• KGK Meslek Personeli Yönetmeliği

• Bankacılık Mevzuatı

• 3568 Sayılı Kanun

• Sigortacılık Mevzuatı

• SPK Mevzuatı

• Genel Muhasebe

• Maliyet/Yönetim Muhasebesi

• Finansal Tablolar Analizi
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• Finansal Muhasebe

• Şirketler Muhasebesi

• Fiili Denetim

• Muhasebe Standartları ve Vergi Uygulamaları Karşılaştırması

• Denetim Standartları

• Finansman

• Türkiye Muhasebe, Finansal Raporlama Standartları

• Uluslararası Denetim Standartları

• Uluslararası Muhasebe Standartları

• Ticaret Kanunu

• Tez Araştırma ve Hazırlama Yöntem ve Teknikleri 

Konularında gerçekleştirilmiştir.

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

(iii) Yurt Dışı Görevlendirmeler

2016 yılında İngiltere, Bahreyn, Fransa, Avusturya, K.K.T.C. ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne Kurumun 
görev alanı ile ilgili çeşitli toplantı, konferans ve etkinliklere Kurumumuz Kurul Üyesi, Başkan 
Yardımcısı, Daire Başkanı ve meslek personeli olmak üzere 11 personel iştirak etmiştir.

2015 yılı için tahsis edilen iki adet kontenjan kapsamında 1 (bir) uzman personel 2016 Ocak 
ayında, 2016 yılı için tahsis edilen iki adet kontenjan kapsamında ise bir uzman personel 
15/08/2016 tarihinde ABD’de iki yıl süreli yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

(b) Destek Hizmetleri

2016 yılında Kurumun ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, bakım ve onarım, temizlik, 
taşıma, ısınma, aydınlatma, haberleşme, ulaşım, güvenlik ve benzeri hizmetlerin, Kurumun   
bilişim hizmetlerinde ihtiyaç duyulan sistem, ağ, veri tabanı, lisans, yazılım alımı ve bakım 
hizmetleri ile ilgili alımların yürütülmesi, Kurumun gider tahminlerinin hizmet birimlerinin görüş ve 
önerileri de dikkate alınarak hazırlanması, evrak kayıt ve arşiv işlemlerinin yürütülmesi, taşınır ve 
taşınmazlarına ilişkin işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi ile bağımsız denetçilere 
verilecek olan mühürlerin Darphane ve Damga Matbaasından temini ve bağımsız denetçilere 
teslim edilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

Destek Hizmetleri birimi olarak Kurumumuza Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 
tahsis edilen Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Kızılcaşar Mahallesi 120574 ada 1 parsel numaralı taşınmaz 
üzerinde Kurum ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bünyesinde eğitim ve sınav merkezini de 
barındıran hizmet binası inşa edilmesi için ilk aşama olan avan proje hazırlattırılmıştır.
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Kurumumuz bünyesinde istihdam edilen şirket çalışanları ve kurum personelinin iş güvenliği 
mevzuatı uyarınca gerekli hazırlıkları tamamlanmış, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı ve işyeri 
hekimliği uygulamaları başlatılmıştır.

(3) 2017 Yılına İlişkin Hedefler
(a) İnsan Kaynakları

2017 yılında açılacak sınavla Kurumumuzda 15 meslek personelinin daha istihdam edilmesi 
planlanmakta ve gerek yeni alınan, gerekse görevlerine devam etmekte olan personele yönelik 
olarak öncelikle sürekli eğitim programları uygulanması hedeflenmektedir.

Ayrıca, ilgili mevzuatı çerçevesinde ve Bakanlar Kurulu’nca Kurumumuza tahsis edilecek 
kontenjan dikkate alınarak, 2017 yılında da talepte bulunan ve başvuruları uygun görülen meslek 
personelinin lisansüstü eğitim veya staj yapmak üzere iki yıl süreyle yurt dışında görevlendirilmesi 
düşünülmektedir.

Bu yıl içerisinde, refakat çalışmaları sonucunda başarılı olan ve fiilen en az 18 ay hizmetlerini 
tamamlayan Kurumumuz uzman yardımcıları için, alanlarına göre tek başına denetim veya bilgi 
sistemleri denetimi incelemesi yetkisine sahip olmalarını sağlayacak “Yetki Sınavı”nın; üç yıl fiili 
çalışma koşulunu tamamlayan ve uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcıları için ise

“Uzman” kadrosuna atanabilmelerini sağlayacak “Yeterlik Sınavı”nın açılması planlanan faaliyetler 
içerisinde bulunmaktadır.

Eğitim Yetkilendirme Dairesinin koordinatörlüğünde yapılan bağımsız denetçilik sınavının lojistik 
hizmetlerinin yürütülmesi Dairemizce gerçekleştirilecektir.

Mesleki personel için uygulanan mevzuatın güncelleme çalışmaları ile bu mevzuata ek olarak 
gerekli görülen alanlarda ve idari personelin seçme, atama ve yükselme süreçlerinin belirlenmesi 
alanındaki yeni mevzuat çalışmalarına devam edilecektir.

(b) Destek Hizmetleri

Destek Hizmetleri birimi olarak 2017 yılı için en önemli hedeflerimizden birisi 2016 yılı içerisinde 
avan projesi hazırlattırılan yeni hizmet binasının uygulama projelerinin hazırlattırılması 
çalışmalarını nihayetlendirerek projeyi inşaat aşamasına getirmektir.

Birim diğer görevlerini de en etkin şekilde yerine getirmeye devam edecektir.

k) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

(1) Genel Değerlendirme

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği; kurumsal amaç ve politikalar doğrultusunda iletişim ve 
stratejileri geliştirmek ve uygulamak, medya ve diğer kurumlarla olan ilişkileri yürütmek, Kurumun 
faaliyetleri hakkında medyadaki yayınları izlemek, derlemek ve değerlendirmek, Kurumun tanıtımı 
ve kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.
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BÖLÜM-IV KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

A. GÜÇLÜ YÖNLER

• İdari özerkliğe sahip üst kurul yapısı,

• Düzenleme ve denetim alanından bağımsız olması,

• Güçlü hukuki yapısı,

• Uluslararası standart ve gelişmeleri izleme ve uyarlama yetkisi,

• Genç ve dinamik uzman kaynağı,

• Bütün kurumsal süreçlerin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi,

• İçte ve dışta paydaşlarla etkin işbirliği yapma kapasitesi.

B. GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER

• Muhasebe ve denetim alanında görev, yetki ve sorumluluklarda kısmi dağınıklığın giderilmesi,

• Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi,

• İnsan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi,

• Kurum içi işlem süreçlerinin geliştirilmesi,

• Kurumsal kültürün geliştirilmesi.

C. FIRSATLAR

• AB’ye uyum süreci,

• Bağımsız denetim alanında ulusal ve uluslararası birikimin bulunması,

• Uluslararası işbirliği potansiyeli.

D. TEHDİTLER

• Bağımsız denetim kültürünün yeterince yerleşmemiş olması,

• Finansal raporlamada şeffaflık ve hesap verebilme kültürünün yeterince gelişmemiş olması,

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






