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T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

 

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ İLE TARIMSAL ÜRETİCİ MERKEZ 
BİRLİKLERİNİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI 
 

ÖZET : 
Tarımsal Üretici Birlikleri İle Tarımsal Üretici Merkez  Birliklerinin 

Denetlenmesi Hakkında bazı  değişiklikler yapılmıştır. 

 

29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan tarımsal 

üretici birlikleri ile tarımsal üretici merkez birliklerinin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları 

düzenleyen “Tarımsal Üretici Birlikleri İle Tarımsal Üretici Merkez  Birliklerinin Denetlenmesi 

Hakkında Yönetmelik ” 01.05.2007 tarih ve 26509  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 

yürürlüğe girmişti. 

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve 24 Mayıs 2015 tarih ve 29365 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Tarımsal Üretici Birlikleri İle Tarımsal Üretici Merkez  Birliklerinin 

Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Tarımsal 

Üretici Birlikleri İle Tarımsal Üretici Merkez  Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında 

Yönetmelik”de bir takım değişiklikler yapılmıştır. 

 

Yönetmelik değişikliği ile Türkiye Denetin Standartlarının tanımına yönetmelikte yer verilmiş ve 

bağımsız denetim sözleşmelerinde asgarî olarak bulunması gereken hususlara bir takım 

ilavelerde bulunulmuştur. Yapılan yönetmelik değişikliği karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo 

halinde verilmiştir. 

 

Yönetmeliğin Önceki Hali Değişiklik Yönetmeliğin Son Hali 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte 

geçen; 

a) Bağımsız Denetleme Kuruluşu: 

28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu ve bu 

Kanuna dayanılarak yürürlüğe 

konulan düzenleyici işlemler 

çerçevesinde ilan edilen sermaye 

piyasasında bağımsız denetleme 

faaliyetinde bulunacak kuruluşlar 

listesinde yer alan bağımsız 

denetim kuruluşlarını, 

MADDE 1 – 1/5/2007 tarihli ve 

26509 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Tarımsal Üretici 

Birlikleri ile Tarımsal Üretici 

Merkez Birliklerinin Denetlenmesi 

Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a), 

(b) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve aynı fıkraya (i) 

bendi eklenmiştir. 

“a) Bağımsız Denetleme Kuruluşu: 

26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bağımsız Denetleme Kuruluşu: 26/9/2011 

tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kanuna 

dayanılarak yürürlüğe konulan düzenleyici 

işlemler çerçevesinde ilan edilen bağımsız 

denetleme faaliyetinde bulunacak 

kuruluşlar listesinde yer alan bağımsız 

denetim kuruluşlarını, 

b) Bağımsız Mali Denetim: 1/6/1989 tarihli 
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b) Bağımsız Malî Denetim: 

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı 

Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Malî Müşavirlik ve 

Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu 

ve/veya 28/7/1981 tarihli ve 2499 

sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

uyarınca hazırlanan sermaye 

piyasasında bağımsız denetim 

faaliyetinde bulunacak kuruluşlar 

listesinde yer alan bağımsız 

denetim kuruluşları arasından, 

birlikleri ve merkez birlikleri malî 

yönden denetlemek üzere 

Bakanlıkça yetkilendirilen, yeminli 

malî müşavirler veya bağımsız 

denetim kuruluşları tarafından 

yapılan malî denetimi ve malî 

denetim sonucu düzenlenen 

raporları, 

c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığını, 

ç) Denetçi: Birlik veya merkez 

birliklerini, bu Yönetmelik 

hükümleri uyarınca denetlemekle 

yetkilendirilmiş yeminli malî 

müşavir veya bağımsız denetim 

kuruluşlarının her kıdem ve 

unvandaki denetim elemanını, 

d) Denetlenen Birlik: Kanuna göre 

kurulan ve bu Yönetmelik 

hükümleri uyarınca bağımsız malî 

denetim yaptırmak zorunda olan 

tarımsal üretici birlikleri veya 

merkez birliklerini, 

e) Genel Müdürlük: Teşkilatlanma 

ve Destekleme Genel 

Müdürlüğünü, 

f) Kanun: 29/6/2004 tarihli ve 5200 

sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri 

Kanununu, 

g) Teknik Denetim: Merkez 

birliklerinin, Genel Müdürlükçe 

Denetim Standartları Kurumunun 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname ve 

bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe 

konulan düzenleyici işlemler 

çerçevesinde ilan edilen bağımsız 

denetleme faaliyetinde 

bulunacak kuruluşlar listesinde 

yer alan bağımsız denetim 

kuruluşlarını,” 

“b) Bağımsız Mali Denetim: 

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı 

Serbest Muhasebeci Malî 

Müşavirlik ve Yeminli Malî 

Müşavirlik Kanunu ve/veya 660 

sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname uyarınca hazırlanan 

bağımsız denetim faaliyetinde 

bulunacak kuruluşlar listesinde 

yer alan bağımsız denetim 

kuruluşları arasından, birlikleri ve 

merkez birliklerini malî yönden 

denetlemek üzere Bakanlıkça 

yetkilendirilen, yeminli malî 

müşavirler veya bağımsız denetim 

kuruluşları tarafından yapılan 

mali denetimi ve mali denetim 

sonucu düzenlenen raporları,” 

“ı) Türkiye Denetim Standartları: 

3568 sayılı Kanuna tabi ruhsatlı 

meslek mensuplarının 

üstlendikleri ve yetkili oldukları 

denetim faaliyetlerini disiplinli bir 

şekilde yürütebilmeleri için ulusal 

denetim standartlarının 

saptanması, belirlenmesi ve 

yayımlanması ile güncelliğinin 

korunması amacıyla 660 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname 

uyarınca yürürlüğe konan, bilgi 

sistemleri denetimi dahil olmak 

üzere, bağımsız denetim alanında 

uluslararası standartlarla uyumlu 

ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî 

Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik 

Kanunu ve/veya 660 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname uyarınca hazırlanan bağımsız 

denetim faaliyetinde bulunacak kuruluşlar 

listesinde yer alan bağımsız denetim 

kuruluşları arasından, birlikleri ve merkez 

birliklerini malî yönden denetlemek üzere 

Bakanlıkça yetkilendirilen, yeminli malî 

müşavirler veya bağımsız denetim 

kuruluşları tarafından yapılan mali denetimi 

ve mali denetim sonucu düzenlenen 

raporları, 

c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, 

ç) Denetçi: Birlik veya merkez birliklerini, bu 

Yönetmelik hükümleri uyarınca 

denetlemekle yetkilendirilmiş yeminli malî 

müşavir veya bağımsız denetim 

kuruluşlarının her kıdem ve unvandaki 

denetim elemanını, 

d) Denetlenen Birlik: Kanuna göre kurulan 

ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca 

bağımsız malî denetim yaptırmak zorunda 

olan tarımsal üretici birlikleri veya merkez 

birliklerini, 

 e) Genel Müdürlük: Teşkilatlanma ve 

Destekleme Genel Müdürlüğünü, 

 f) Kanun: 29/6/2004 tarihli ve 5200 

sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununu, 

 g) Teknik Denetim: Merkez 

birliklerinin, Genel Müdürlükçe 

görevlendirilmiş uzman personel tarafından 

Kanunda belirtilen görevleri doğrultusunda 

teknik yönden yapılan incelemeyi, 

araştırmayı, rapor hazırlamayı ve yerine 

getirilmesi veya alınması gereken tedbirleri 

kapsayan denetimi, 

 ğ) Türkiye Denetim Standartları: 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî 

Müşavirlik Kanununa tabi ruhsatlı meslek 

mensuplarının üstlendikleri ve yetkili 

oldukları denetim faaliyetlerini disiplinli bir 
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görevlendirilmiş uzman personel 

tarafından Kanunda belirtilen 

görevleri doğrultusunda teknik 

yönden yapılan incelemeyi, 

araştırmayı, rapor hazırlamayı ve 

yerine getirilmesi veya alınması 

gereken tedbirleri kapsayan 

denetimi, 

ğ) Türkiye Denetim Standartları: 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, 

Serbest Muhasebeci Malî 

Müşavirlik ve Yeminli Malî 

Müşavirlik Kanununa tabi ruhsatlı 

meslek mensuplarının üstlendikleri 

ve yetkili oldukları denetim 

faaliyetlerini disiplinli bir şekilde 

yürütebilmeleri için ulusal denetim 

standartlarının saptanması, 

belirlenmesi ve yayımlanması ile 

güncelliğinin korunması amacıyla 

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî 

Müşavirler ve Yeminli Malî 

Müşavirler Odaları Birliği 

(TÜRMOB) bünyesinde 

oluşturulmuş olan Türkiye Denetim 

Standartları Kurulu (TÜDESK) 

tarafından saptanan ve yayımlanan 

denetim standartlarını, 

ifade eder. 

 

eğitim, etik, kalite kontrol ve 

denetim standartları ile bu alana 

ilişkin diğer düzenlemeleri,” 

“i) Türkiye Muhasebe 

Standartları: 660 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname uyarınca 

Kurul tarafından onaylanarak 

Türkiye Muhasebe Standardı ve 

Türkiye Finansal Raporlama 

Standardı adıyla yayımlanan 

muhasebe standartları ile bu 

alana ilişkin diğer düzenlemeleri,” 

 

şekilde yürütebilmeleri için ulusal denetim 

standartlarının saptanması, belirlenmesi ve 

yayımlanması ile güncelliğinin korunması 

amacıyla Türkiye Serbest Muhasebeci Malî 

Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler 

Odaları Birliği (TÜRMOB) bünyesinde 

oluşturulmuş olan Türkiye Denetim 

Standartları Kurulu (TÜDESK) tarafından 

saptanan ve yayımlanan denetim 

standartlarını, 

ı) Türkiye Denetim Standartları: 3568 sayılı 

Kanuna tabi ruhsatlı meslek mensuplarının 

üstlendikleri ve yetkili oldukları denetim 

faaliyetlerini disiplinli bir şekilde 

yürütebilmeleri için ulusal denetim 

standartlarının saptanması, belirlenmesi ve 

yayımlanması ile güncelliğinin korunması 

amacıyla 660 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname uyarınca yürürlüğe konan, bilgi 

sistemleri denetimi dahil olmak üzere, 

bağımsız denetim alanında uluslararası 

standartlarla uyumlu eğitim, etik, kalite 

kontrol ve denetim standartları ile bu alana 

ilişkin diğer düzenlemeleri, 

ifade eder. 
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Bağımsız malî denetim sözleşmesi 

MADDE 7 – (1) Denetim faaliyetinin 

kapsamı, yeminli malî müşavir veya 

bağımsız denetim kuruluşu ile bu 

Yönetmelik kapsamında denetim 

yaptıracak birlik veya merkez birliği 

arasında yapılacak sözleşmeyle 

belirlenir. Bağımsız malî denetim 

sözleşmesiyle ilgili diğer hususlar 

aşağıda belirtilmiştir. 

… 

d) Denetlenen birlik, aynı yeminli 

malî müşavir veya bağımsız 

denetim kuruluşu ile en fazla 

birbirini izleyen üç hesap dönemi 

için bağımsız malî denetim 

sözleşmesi imzalayabilir. 

Denetlenen birliğin, birbirini izleyen 

üç hesap dönemi için aynı yeminli 

malî müşavir veya bağımsız 

denetim kuruluşu ile bağımsız malî 

denetim sözleşmesi imzalamış 

olması hâlinde, aynı yeminli malî 

müşavir veya bağımsız denetim 

kuruluşu ile tekrar bağımsız malî 

denetim sözleşmesi 

imzalayabilmesi için en az bir hesap 

döneminin geçmesi zorunludur. 

 

 (2) Denetim sözleşmelerinde 

asgarî olarak aşağıdaki unsurların 

bulunması zorunludur. 

 … 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 

nci maddesinin birinci fıkrasının 

(d) bendinin sonuna aşağıdaki 

cümle ve ikinci fıkrasına  

aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“Bu maddenin uygulanmasını 

birlikler için İl Müdürlükleri, 

merkez birlikleri için Genel 

Müdürlük takip eder.” 

“f) Denetimin Türkiye Denetim 

Standartlarına ve ilgili mevzuata 

uygun olarak yürütüleceği ve 

tamamlanacağı hususuna yer 

veren hüküm,” 

“g) Denetimle ilgili olarak istenen 

her türlü kayıt, doküman ve diğer 

bilgilere sınırsız bir şekilde 

erişimin sağlanacağına yer veren 

hüküm,” 

“ğ) Sözleşmenin ancak mevzuat 

uyarınca feshedilebileceğine 

ilişkin hüküm.” 

 

Bağımsız malî denetim sözleşmesi 

MADDE 7 – (1) Denetim faaliyetinin 

kapsamı, yeminli malî müşavir veya 

bağımsız denetim kuruluşu ile bu 

Yönetmelik kapsamında denetim yaptıracak 

birlik veya merkez birliği arasında yapılacak 

sözleşmeyle belirlenir. Bağımsız malî 

denetim sözleşmesiyle ilgili diğer hususlar 

aşağıda belirtilmiştir. 

… 

d) Denetlenen birlik, aynı yeminli malî 

müşavir veya bağımsız denetim kuruluşu ile 

en fazla birbirini izleyen üç hesap dönemi 

için bağımsız malî denetim sözleşmesi 

imzalayabilir. Denetlenen birliğin, birbirini 

izleyen üç hesap dönemi için aynı yeminli 

malî müşavir veya bağımsız denetim 

kuruluşu ile bağımsız malî denetim 

sözleşmesi imzalamış olması hâlinde, aynı 

yeminli malî müşavir veya bağımsız denetim 

kuruluşu ile tekrar bağımsız malî denetim 

sözleşmesi imzalayabilmesi için en az bir 

hesap döneminin geçmesi zorunludur. Bu 

maddenin uygulanmasını birlikler için İl 

Müdürlükleri, merkez birlikleri için Genel 

Müdürlük takip eder. 

(2) Denetim sözleşmelerinde asgarî olarak 

aşağıdaki unsurların bulunması zorunludur. 

f) Denetimin Türkiye Denetim Standartlarına 

ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütüleceği 

ve tamamlanacağı hususuna yer veren 

hüküm. 

“g) Denetimle ilgili olarak istenen her türlü 

kayıt, doküman ve diğer bilgilere sınırsız bir 

şekilde erişimin sağlanacağına yer veren 

hüküm, 

“ğ) Sözleşmenin ancak mevzuat uyarınca 

feshedilebileceğine ilişkin hüküm. 

 

Söz konusu yönetmelik değişikliği yayımı tarihinde yürürlüğü girmiş olup, sirkülerimize ek 

olarak verilmiştir.  

Saygılarımızla… 
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24 Mayıs 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29365 

 

YÖNETMELİK 

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

 

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ İLE TARIMSAL ÜRETİCİ MERKEZ 

BİRLİKLERİNİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

MADDE 1 – 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretici Birlikleri ile 

Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a), (b) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (i) bendi eklenmiştir. 

 

“a) Bağımsız Denetleme Kuruluşu: 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kanuna 

dayanılarak yürürlüğe konulan düzenleyici işlemler çerçevesinde ilan edilen bağımsız denetleme 

faaliyetinde bulunacak kuruluşlar listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarını,” 

 

“b) Bağımsız Mali Denetim: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve 

Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu ve/veya 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanan 

bağımsız denetim faaliyetinde bulunacak kuruluşlar listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşları 

arasından, birlikleri ve merkez birliklerini malî yönden denetlemek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen, 

yeminli malî müşavirler veya bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılan mali denetimi ve mali 

denetim sonucu düzenlenen raporları,” 

 

“ı) Türkiye Denetim Standartları: 3568 sayılı Kanuna tabi ruhsatlı meslek mensuplarının üstlendikleri ve 

yetkili oldukları denetim faaliyetlerini disiplinli bir şekilde yürütebilmeleri için ulusal denetim 

standartlarının saptanması, belirlenmesi ve yayımlanması ile güncelliğinin korunması amacıyla 660 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konan, bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere, 

bağımsız denetim alanında uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, etik, kalite kontrol ve denetim 

standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri,” 

 

“i) Türkiye Muhasebe Standartları: 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Kurul tarafından 

onaylanarak Türkiye Muhasebe Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı adıyla yayımlanan 

muhasebe standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri,” 

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin sonuna aşağıdaki cümle 

ve ikinci fıkrasına  aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
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T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

“Bu maddenin uygulanmasını birlikler için İl Müdürlükleri, merkez birlikleri için Genel Müdürlük takip 

eder.” 

“f) Denetimin Türkiye Denetim Standartlarına ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütüleceği ve 

tamamlanacağı hususuna yer veren hüküm,” 

 

“g) Denetimle ilgili olarak istenen her türlü kayıt, doküman ve diğer bilgilere sınırsız bir şekilde erişimin 

sağlanacağına yer veren hüküm,” 

 

“ğ) Sözleşmenin ancak mevzuat uyarınca feshedilebileceğine ilişkin hüküm.” 

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 


