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Konu

: Bağımsız Denetim Şirketinden Hizmet Alım İşi.

Son başvuru tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma / Saat 15.00

5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun’un 10. Maddesi ve Türkiye futbol Federasyonu Statüsünün 68. Maddesi
gereği BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU hizmet alımı yapılacaktır.
Dış denetim
MADDE 10 – (1) TFF’nin mali durumu ve kâr zarar hesapları yıllık dönemler
halinde spor sektöründe uluslararası denetim tecrübesi bulunan bağımsız bir
denetim kuruluşu tarafından denetlenir.
(2) Denetim raporları Genel Kurulda tetkik edildikten sonra kamuoyuna
duyurulur.
(3) Denetim raporunun bir kopyası, Genel Kurul toplantı tarihinden önce, TFF
Statüsünün ilgili hükümleri çerçevesinde delegelere ulaştırılır.
(4) Aynı denetim şirketi aralıksız olarak beş yıldan fazla denetim görevi yapamaz.

Konuyla ilgili firmanızdan kapalı zarf usulü teklif istenmektedir. İsteklilerin
tekliflerini 27 Kasım 2020 Cuma günü Saat 15.00’e kadar Hasan Doğan Milli
Takımlar Kamp ve eğitim Tesisleri Riva-Beykoz-İstanbul adresinde mukim
Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
İşe ait detay bilgi : ibrahimkilinc@tff.org mail adresinden veya 0216 554 51 00
nolu telefondan alınabilir.

İŞ TANIMI

İhalenin Adı: T.C. Kamu Gözetim Kurumunca ve Sermaye Piyasası Kurulunca
sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkilendirilmiş bağımsız denetim
kuruluşları arasından saptanacak bir bağımsız denetim şirketinden hizmet alımı
ihalesi.
İhaleye Teklif Verebilecekler: T.C. Kamu Gözetim Kurumunca ve Sermaye
Piyasası Kurulunca sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkilendirilmiş
olması, Denetimlerinde bilgisayarlı denetim programı kullanan, denetim
kadrosunda tam zamanlı olarak çalışan asgari 3 sorumlu ortak baş denetçi, 5
kıdemli denetçi, 5 denetçi bulunması, bünyesinde veya üyesi olduğu grup
şirketleri aracılığıyla Yeminli Mali Müşavirlik hizmeti verebilecek olması,
denetimin üstlenileceği hesap döneminden bir önceki hesap döneminde
cirosunun 10.-Milyon TL’nin üzerinde olması, denetimin üstlenileceği hesap
döneminden bir önceki hesap döneminde asgari 5 adet KAYİK (kamu yararını
ilgilendiren kuruluş) denetimi üstlenmiş olan Bağımsız Denetim şirketleri.
İş Tanımı: 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 01.06.2020 – 31.05.2021
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.

