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Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu
hazırlanmıştır.
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REKABET KURUMU HAKKINDA BİLGİ
Anayasanın 167’nci maddesi devlete; Para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının
sağlıklı ve düzenli işlemlerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alma, piyasalarda fiili veya
anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önleme görev ve sorumluluğunu
yüklemiştir. Anılan Anayasal temele dayanarak, ekonomik etkinliğe dayalı rekabetçi piyasa
düzeninin tesisi ve geliştirilmesi suretiyle başta tüketici refahı ve toplumsal refahın artmasına
hizmet edecek olan 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 13.12.1994 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun çerçevesinde teşkilatlanmasını tamamlayan Rekabet Kurumu
(Kurum), 5.11.1997 tarihi itibarıyla fiilen faaliyetlerine başlamıştır.
Ekonomik hayatın dinamikliği, uygulama surecinde kazanılan tecrübe ve birikimler ile
dünyada ve özellikle AB’deki gelişmeler, rekabet hukukumuza ilişkin mevzuatın sürekli bir
şekilde gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede 4054 sayılı Rekabetin
Korunması Hakkında Kanun, uygulamada görülen bazı aksaklıkların giderilmesi amacıyla,
sonuncusu 24.10.2011 tarihinde (661 sayılı KHK) olmak üzere beş defa değişikliğe
uğramıştır.
Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’dır. Kurum görevini
yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi kurumun nihaî kararını etkilemek
amacıyla emir ve talimat veremez.
Kurumun görevleri; küresel gelişmeler, yabancı ülke ve ülkeler üstü organizasyonların
faaliyetleri ve ekonomik kurallarını da dikkate alarak mal ve hizmet piyasalarının serbest ve
sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünü ve gelişmesini temin etmek amacıyla mal ve
hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu, kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamalar
ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek;
rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve
davranışları tespit etmek; gerekli tedbirleri içeren düzenleme ve denetlemeler yapmak
rekabetin rekabet savunuculuğu çerçevesinde piyasalardaki kamu kurum ve kuruluşlarının
rekabeti sınırlayıcı veya bozucu düzenlemelerinin rekabete uygunluğunu temin edecek
tedbirler geliştirmek ve genel olarak toplumun tüm kesimlerinde rekabet bilincini artırmak
üzere politikalar üretmek ve bunların sonucunda mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetçi
sürecin korunması yoluyla toplumsal refahı artırmaktır.
Rekabet Kurumu;
a) Rekabet Kurulu,
b) Başkanlık,
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c) Hizmet Birimlerinden, oluşmaktadır.
Kurum, 4054 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin birinci fıkra hükmü uyarınca, kamu
tüzel kişiliğine haiz idarî ve malî özerkliğe sahiptir.
Kurum, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3’üncü maddesine
göre Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar arasında olduğundan, anılan Kanunun 2’nci
maddesinde sayılan hükümlerine tabidir. Kurum, aynı Kanunun 3 (b) maddesinde ifade edilen
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden biri olması nedeniyle Merkezi Yönetim
Muhasebe Yönetmeliğine tabidir.
SAY 2000i sistemine dahil olduğu için tüm muhasebe işlem ve mali tabloları Maliye
Bakanlığı’nın SAY 2000i sistemi üzerinden yürütülmektedir. Anılan sistemin tanıdığı kısıtlar
çerçevesinde muhasebe işlemlerinde geriye yönelik olarak kayıt ve düzeltme yapma imkanı
mevcuttur.
Kurum tarafından hazırlanan bütçe, Merkezi Yönetim Bütçesi ile birlikte kabul
edildikten sonra yürürlüğe girmektedir. Bütçede gelirlerin giderleri karşılaması esastır.
Kurumun kuruluş kanunundan kaynaklanan özel gelirleri bulunmaktadır.
4054 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesi gereğince kurum hesapları Sayıştay denetimine
tabidir.

KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI
Sayıştay tarafından 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 8’inci maddesine dayanarak
hazırlanan “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle
Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul Ve Esaslar”ın “Defter, mali tablo, belge
ve bilgilerin çeşitleri, verilme yeri ile süresi ve usulleri verilecek defter, mali tablo, belge ve
bilgilerin çeşitleri” başlıklı 5 inci maddesinde;
“(1) Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır:
a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel.
b) Muhasebe yetkililerinin adı soyadı, unvanı ve elektronik adresini gösterir cetvel ile
imza sirküleri.
c) Kamu idaresi veya muhasebe birimleri adına açılmış bulunan banka hesap
numaralarını gösterir cetvel.
ç) Bütçe.
(2) Aylık olarak verilecek defter ve mali tablolar şunlardır:
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a) Birleştirilmiş veriler defteri.
b) Aylık mizan.
(3) Hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler şunlardır:
a) Birleştirilmiş veriler defteri.
b) Geçici ve kesin mizan.
c) Bilanço.
ç) Belgeler;
1) Kasa sayım tutanağı,
2) Banka mevcudu tespit tutanağı,
3) Alınan çekler sayım tutanağı,
4) Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı,
5) Teminat mektupları sayım tutanağı,
6) Değerli kağıtlar sayım tutanağı,
7) Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri.
d) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
kapsamındaki idarelerin bütçe uygulama sonuçlarına ait tabloları;
1) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
2) Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu,
e) Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu.
(4) 5018 sayılı Kanun kapsamında olmayan kamu idarelerinden birleştirilmiş veriler
defterini gönderemeyenler, tutmakla yükümlü oldukları yevmiye defterini gönderirler.
Şirketler üçüncü fıkranın (ç) bendinde sayılan belgeler yerine yalnızca envanter defterini
gönderirler.
(5) Kamu idareleri, birinci fıkrada sayılan bilgilerdeki değişiklikleri, en geç bir ay
içinde Başkanlığa bildirir.”
“Diğer belgelerin verilme yeri, süresi ve usulleri” başlıklı 8’inci maddesinde;
“(1) 5 inci maddede sayılanlar dışında kalıp, denetim ekibince istenen diğer belgeler,
belirlenen süre içinde verilir veya gönderilir.
(2) Diğer belgelerin gönderilmesine ilişkin hususlar hakkında ilgili yönetmelik
hükümleri uygulanır” hükümleri yer almaktadır.
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Yukarıda belirtilen yasal mevzuat kapsamında Rekabet Kurumu İdaresinden Defter,
Mali Tablo, Belge ve Bilgileri istenmiş, denetim ekibince teslim alınmıştır. Rekabet
Kurumunun tarafımızdan yapılan denetimi, anılan Usul ve Esasların 5’inci ve 8’inci
maddesinde yer alan belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 8’inci maddesi ile 6085
sayılı Sayıştay Kanunu’nun 7 ve 8’inci maddeleri hükümlerine göre, Rekabet Kurumu
yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali
rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştay’a
sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve
işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve
ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya
yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin
hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali
yönetimin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve
izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale
getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu
idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer
hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve
doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, mali yönetim sistemini değerlendirmekle sorumludur.

DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6085
sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil
mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm
faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim sistemini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler;
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uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim sistemi de
değerlendirilmiştir.
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve
mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim sistemi oluşturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda ulaşılan denetim görüşünü destekleyen yeterli
ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

DENETİM GÖRÜŞÜ
Rekabet Kurumu 2012 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor
ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği; gelir, gider ve
mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanun ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olduğu
kanaatine varılmıştır.
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