
TEKNİK ŞARTNAME 

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve bağlı müesseselerinin 31.12.2015, 31.12.2016 ve 
31.12.2017 tarihli mali tablolarının Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları ile (UFRS) 
uyumlu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları’na göre aşağıda belirtilen kapsamda, mali tablolarının konsolidasyonu ve 
konsolide mali tabloların bağımsız denetimlerinin yapılması, denetim raporlarının 
hazırlanması ve denetlenen döneme ait mali tablolar üzerinden uygulamalı UFRS-TFRS  
Eğitimlerinin verilmesi. 

1-Denetim Hizmeti Kapsamında: 

a- Türkiye Taşkömürü Kurumu ve bağlı müesseseleri’nin Konsolide Tam Kapsamlı 
Bağımsız Denetim Raporu, 

b- Kuruluşun muhasebe sistemi ile ilgili olarak tespit edilecek aksaklıklar ve bunların 
giderilmesi ile ilgili çözümlerin raporlanması, 

c- Denetim çalışmaları sonucunda tespit edilen eksiklikleri ve kurum faaliyetleri ile ilgili 
olarak kurum yararına olacak şekilde geliştirilecek muhasebe işlemleri hakkında 
tavsiyeleri içeren bir Yönetim Raporu’nun hazırlanması, 

d- Denetim Raporlarının İngilizce ve Türkçe, Yönetim Raporu’nun Türkçe hazırlanması. 
Hazırlanacak bütün raporların TL cinsinden düzenlenmesi. 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile (UFRS) uyumlu ve 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) göre 
denetlenmiş bağımsız denetim raporları (beş’er takım) yüklenici firma tarafından 
hazırlanacaktır. 

2- Eğitim Hizmeti kapsamında: 

Denetim firması, eğitimi, seminerler ve sınıf içi eğitimi şeklinde verecektir. İlgili konularda 
verilen teorik eğitimler örneklerle desteklenecek, uygulamasının nasıl olduğu anlatılacaktır. 
Eğitimlerle ilgili görüntü, doküman ve materyaller hazırlanıp, kurumumuz ve katılımcılara 
dağıtılacaktır. Eğitimler Bağımsız Denetimin yapılacağı yıllar dikkate alınarak; 25 kişiye ilk 
yıl 80 (Seksen) saat, ikinci yıl 40 (kırk) saat ve üçüncü yıl 40(kırk) saat üzerinden idarenin 
belirleyeceği yerde ve zamanda verilecektir. Eğitim konusunda uzman kişiler tarafından 
verilecektir. Eğitmenin yol, konaklama, eğitim materyalleri vb masraflar sözleşme 
kapsamındadır. Eğitimler akademik kariyerli, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde fiilen 
görev yapan veya Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Bağımsız Denetçi Lisansına sahip ve/veya 
Kamu Gözetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş Bağımsız Denetçiler tarafından 
verilecektir. 
 

31.12.2015, 31.12.2016 ve 31.12.2017 dönemlerini kapsayan aşağıda isimleri belirtilen; 
mali tabloların denetimine paralel,  Türkiye Taşkömürü Kurumu ve bağlı müesseseleri’ 
nin  ilgili çalışanlarına, ilgili dönemin denetim raporu üzerinden uygulamalı UFRS-TFRS 
Dönüşüm Eğitimi verecektir. 



a) UFRS-TFRS dönüşümüne ilişkin tüm çalışma kâğıtları ve tüm uygulama 
dokümanları dijital ortamda (Excel-Word. vb) eğitim seti halinde Türkiye 
Taşkömürü Kurumu ve bağlı müesseseleri ne   sunulacaktır. 

b) Tek Düzen Muhasebe Standartı-VUK/UFRS Dönüşüm sistematiğini içeren 
Türkiye Taşkömürü Kurumu ve bağlı müesseselerine özgü bir “Dönüşüm El 
Kitabı” hazırlanarak Türkiye Taşkömürü Kurumu ve bağlı müesseselerine 
sunulacaktır. 

Personel Durumuna İlişkin Belgeler: 

 İhale konusu hizmet alım işi için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri belirtilen 
anahtar personelin çalıştırılması istenmektedir.  

KİLİT PERSONEL 

Pozisyon     Adet   Asgari  Tecrübe (Yıl) 
 
 

1- Sorumlu Ortak Baş Denetçi   2    3 
2- Kıdemli Denetçi    2    3 
3- Denetçi ve Denetçi Yardımcısı  3    3 

Firma kadrosunda kilit personel niteliklerine haiz en az 10 adet, SMMM ve 
SPK/KGK Bağımsız Denetim Lisansına sahip,   daimi personel istihdam edildiğini 
gösteren ihale tarihinden önceki 6 aya ait sigorta primi bildirgelerinin onaylı nüshaları 
idareye verilecektir. 

Kilit personelin asgari tecrübe süresinde; sermaye Piyasası Kurulu tarafından mesleki 
tecrübe kriteri ile belirlenmiş olan, yukarıda yer alan pozisyonlarda asgari talep edilen 
sürelerce fiilen mesleki deneyime sahip olmak esas alınacaktır. 

Teknik personelin ve yeterlilik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin sayısı ve 
meslek alanları ile mesleki deneyiminin, ihale konusu işin niteliğine uygun şekilde 
belirlenmesi ve bu personelin, ihale konusu için uzmanı olması zorunludur. 

Anahtar teknik personel ve teknik personelin genel deneyim süresi ilişkin belgeyle; 
danışmanlık hizmet işleri ile ilgili hizmet deneyimi ile ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili 
mesleki deneyimi ise özgeçmiş belgesiyle, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi 
itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini 
gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. 

Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin 
uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir. 

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik 
ve teknik personelin tamamı değerlendirilir. 



Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin 
yazılı beyanlarını verirler. İsteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu 
işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. 

Anahtar teknik personel ve teknik personele olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin 
bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde 
çalışamazlar. 

Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya 
istekliler, şahıs şirketi ortaklıkları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, 
anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel 
nüdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda 
sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel 
olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge 
aranmaz. 


