
 

Ünitesi       : Satın Alma Müdürlüğü 

Sayı           : 2011/20243 

Konu         : Bağımsız Denetim Şirketinden Hizmet Alım İşi. 

Son Başvuru Tarihi: 19.09.2011 Pazartesi Günü Saat 15.00 

 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 

denetim yetkisi almış bağımsız bir denetim şirketinden hizmet alımı 

yapılacaktır.Konuyla ilgili firmanızdan kapalı zarf usulü teklif 

istenmektedir.İsteklilerin tekliflerini 19 Eylül 2011 Pazartesi günü Saat 15.00 e 

kadar İstinye Mahallesi Daruşşafaka caddesi No:45 Kat.2 adresinde mukim 

Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

İşe ait detay bilgi : ercankivrar@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 84 

nolu telefondan alınabilir. 

İŞ TANIMI 

İhalenin Adı: Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetim yetkisi almış 

bağımsız denetim kuruluşları arasından saptanacak bir bağımsız denetim 

şirketinden hizmet alımı ihalesi. 

İhaleye Teklif Verebilecekler: Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetim 

yetkisi almış, Bağımsız Denetim yetkisi ve Yeminli Mali Müşavirlik belgesine 

sahip, TFF Kulüp Lisans Talimatı kapsamındaki herhangi bir kulüple iş ilişkisi 

olmayan, Denetimlerinde Bilgisayarlı Denetim Programı kullanan,  bünyesinde 

en az 3 Sorumlu ortak baş denetçi, en az 2 Denetim Ekibi oluşturabilen 

Bağımsız Denetim şirketleri 

İhalenin Amacı: İki alanda hizmet alınacaktır.  

Birincisi; TFF Kulüp Lisans Kurulunun mali kriterlerle ilgili denetimine 

yardımcı olmak ve mali konularda Kurula danışmanlık yapmak, Profesyonel 

Futbol Kulüplerinin yaptırmış olduğu Bağımsız Dış Denetim Raporu, YMM ve 

SMMM raporlarının ikinci denetimini yapmak üzere hizmet sözleşmesi 

yapılmasıdır. Bu amaçla istenen; TFF ile hizmet sözleşmesi imzalayacak olan 

şirketin; TFF Kulüp Lisans Talimatı uyarınca bağımsız denetim şirketleri veya 
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Yeminli Mali Müşavirler ya da Serbest Muhasebeci Mali müşavirler tarafından 

kulüpler üzerinde yapılacak denetimler sonucunda hazırlanan denetim raporları 

ve gerektiğinde mali tablolar ve diğer belgeler üzerinde yaptığı 

değerlendirmelerini, TFF Kulüp Lisans Talimatının 7’nci maddesinde yer alan 

Kurulun değerlendirmesi ve kararından önce bir genel rapor halinde Kurula 

sunması veya herhangi bir zamanda Kurul tarafından istenen TFF Lisans 

Talimatında yazılı mali kriterlere uygunluk incelemelerini yapmak suretiyle, 

Kurulun daha sağlıklı karar alması ve kulüplerin hesaplarının ve mali 

tablolarının azami ölçüde şeffaflaştırılması hedeflenmektedir. 

Yeterlilikleri bulunan ve teklif vermek isteyen firmaların  3 alternatifli fiyat 

vermeleri gerekmektedir. 

1- Yılda 200 saat Denetçi denetim saati, 

2- Yılda 300 saat Denetçi denetim saati, 

3- Yılda 400 saat Denetçi denetim saati için fiyat teklifi. 

İkincisi; Türkiye Futbol Federasyonu’nun 3’er aylık Ara dönem mali 

tablolarının 5894 sayılı ‘’Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanuna’’ ve aynı kanun çerçevesinde uygulanan muhasebe 

politikalarına uygunluğunun Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları 

uyarınca bağımsız sınırlı denetimlerinin yapılması ve Türkçe denetim 

raporlarının hazırlanması ile Türkiye Futbol Federasyonunun 01.06.2011 – 

31.05.2012 dönemine ait mali tablolarının 5894 sayılı ‘’Türkiye Futbol 

Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna’’ ve aynı kanun 

çerçevesinde uygulanan muhasebe politikalarına uygunluğunun Genel Kabul 

Görmüş Denetim Standartları uyarınca Tam Kapsamlı Bağımsız Dış 

Denetiminin yapılması, Türkçe denetim raporunun hazırlanması ve yine bu 

döneme ait mali tabloların denetimleri sırasında ortaya çıkan finansal raporlama, 

Kurumsal Yönetişim, Bilgi Teknolojileri sistemleri, İç kontrol, Risk, Hazine ve 

Vergi konularına ait önemli görülen hususların dile getirileceği bir Yönetim 

Tavsiye mektubunun hazırlanması. 

Yeterlilikleri bulunan ve teklif vermek isteyen firmaların sınırlı ara ve tam 

kapsamlı yıllık denetim raporlaması için ayrı ayrı fiyat vermesi gerekmektedir.  

TFF 4734 Sayılı İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri değerlendirip 

değerlendirmemekte,dilediği istekliye işi ihale etmekte serbesttir ve e ihale 

hakkını saklı tutar. 


