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T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

 

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİNDE  
DEĞİŞİKLİK YAPILDI  

 

ÖZET : 

Tebliğde  sınav komisyonun oluşumuna ilişkin değişiklik 

yapılırken ayrıca sınav konularının her birinde ve sınav başarı 

ortalaması hesabında, küsuratların yuvarlanarak gösterimin iki 

hane üzerinden yapılacağı, yuvarlama işleminde virgülden 

sonra gelen hanelerin sonuncusundan başlamak üzere 5 ve 

üzeri rakamların yukarı tamamlanacağı belirtilmiştir. 

 

26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetim 

Yönetmeliğinde 6102 sayılı Kanun ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarının ve 

bağımsız denetçilerin; yetkilendirilmelerine, sicil kayıtlarının tutulmasına, 

yükümlülüklerine, sorumluluklarına, bunların Kurum tarafından incelenmesine ve 

denetlenmesine ve bunlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve 

esaslara ilişkin düzenlemeler yer almıştır. 

 

Yönetmeliğin “Denetçilik sınavı” başlığını taşıyan 16’ncı maddesinde “Denetçilik 

sınavı” ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Yönetmeliğin 49’uncu maddesine göre 

de “Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin hususları düzenlemeye Kurum 

yetkilidir”  

 

Bu yetkiye istinaden Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumunca çıkarılan ve 25 Ocak 2013 tarihlli ve 28539 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ’nde bağımsız denetim 

kuruluşları ve bağımsız denetçilerin yetkilendirme şartları, müracaat usulü ve 

işlemleri ile yetki belgeleri ve yetkinin kullanımına ilişkin usul ve esaslar yer 

almıştır. Bu Tebliğe ilişkin açıklamalarımız, 28.01.2013/45 sayılı Sirkülerimizde yer 

almıştır. 

 

Bu defa 17 Haziran 2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

ile söz konusu Tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır.  

 

Bu Tebliğde  yapılan değişiklikler Tebliğin önceki ile karşılaştırmalı olarak aşağıda 

verilmiştir. 
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Tebliğin  Önceki Hali 

 

 

Yapılan Düzenleme 

 

Tebliğin Değişiklikten Sonraki 

Hali 

 

Sınav komisyonu 

MADDE 9 – (1) 

Komisyon, Kurum Başkanı 

tarafından görevlendirilen bir 

başkan yardımcısı ve dört 

daire başkanı olmak üzere beş 

üyeden oluşur. Komisyona, 

görevlendirilen başkan 

yardımcısı başkanlık eder. 

Ayrıca, bir başkan yardımcısı 

ve iki daire başkanı yedek üye 

olarak tespit edilir. Asil 

üyelerin herhangi bir nedenle 

komisyona katılamamaları 

halinde yedek üyeler tespit 

sırasına göre komisyona 

katılırlar. 

(2) Komisyon; sınavın 

ilanından başlamak üzere, 

sınav sorularının tespiti, 

sınavın yapılması, 

sonuçlandırılması, 

sonuçlarının ilanı ve sınav 

sonuçlarına yapılacak 

itirazların incelenmesi ile 

sınavla ilgili diğer işlemleri 

yürütür. 

(3) Komisyon üye tam 

sayısı ile toplanır ve oy 

çokluğu ile karar alır. 

(4) Komisyon, sınavın 

gizlilik ve güven içinde 

yapılması ile sınavın objektif 

bir şekilde değerlendirilmesi 

için gerekli tedbirleri alır. 

(5) Komisyonun sekretarya 

hizmetleri, Eğitim ve 

MADDE 1 – 25/1/2013 

tarihli ve 28539 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Bağımsız 

Denetçilik Sınav Tebliğinin 9 uncu 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Komisyon, Kurum 

Başkanı tarafından görevlendirilen, 

bir başkan yardımcısının 

başkanlığında beş üyeden oluşur. 

Başkan ayrıca, üç yedek üye 

belirler. Asıl üyelerin herhangi bir 

nedenle komisyona katılamamaları 

halinde yedek üyeler tespit sırasına 

göre komisyona katılırlar.” 

 

 

Sınav komisyonu 

MADDE 9  

“(1) Komisyon, Kurum 

Başkanı tarafından 

görevlendirilen, bir başkan 

yardımcısının başkanlığında 

beş üyeden oluşur. Başkan 

ayrıca, üç yedek üye belirler. 

Asıl üyelerin herhangi bir 

nedenle komisyona 

katılamamaları halinde yedek 

üyeler tespit sırasına göre 

komisyona katılırlar.” 
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Yetkilendirme Daire Başkanlığı 

tarafından yürütülür. 

 

Sınav başarı şartı ve 

sonuçların geçerlilik süresi 

MADDE 13 – (1) 

Sınavda başarılı sayılmak için 

sınav konularının her birinden 

yüz puan üzerinden en az 

altmış puan alınması, tüm 

sınav konularından alınan 

notların aritmetik 

ortalamasının da en az yetmiş 

puan olması şarttır. 

(2) Not yükseltmek 

amacıyla da sınava girilebilir. 

Not yükseltmek amacıyla 

girilen sınavlarda en son 

alınan not geçerlidir. Sınava 

müracaat edildiği halde sınava 

iştirak edilmemesi 

durumunda önceki not, süresi 

içinde geçerliliğini korur. 

(3) Konuları itibarıyla sınav 

sonuçları ilan tarihinden 

itibaren, iki yıl geçerlidir. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 

üncü maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“MADDE 13 – (1) Sınavda 

başarılı sayılmak için sınav 

konularının her birinden yüz puan 

üzerinden en az altmış puan 

alınması, tüm sınav konularından 

alınan notların aritmetik 

ortalamasının da en az yetmiş puan 

olması şarttır. 

(2) Sınav konularının her 

birinde ve sınav başarı ortalaması 

hesabında, küsuratlar yuvarlanarak 

gösterim iki hane üzerinden yapılır. 

Yuvarlama işleminde virgülden 

sonra gelen hanelerin 

sonuncusundan başlamak üzere, 5 

ve üzeri rakamlar yukarı 

tamamlanır. 

(3) Not yükseltmek amacıyla 

sınav konularının her birinden ayrı 

ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik 

süresi içerisinde en yüksek sınav 

notu esas alınır. 

(4) Konuları itibarıyla sınav 

sonuçları ilan tarihinden itibaren iki 

yıl geçerlidir.” 

 

 

Sınav başarı şartı ve 

sonuçların geçerlilik süresi 

MADDE 13-1) Sınavda 

başarılı sayılmak için sınav 

konularının her birinden yüz 

puan üzerinden en az altmış 

puan alınması, tüm sınav 

konularından alınan notların 

aritmetik ortalamasının da en 

az yetmiş puan olması şarttır. 

(2) Sınav konularının 

her birinde ve sınav başarı 

ortalaması hesabında, 

küsuratlar yuvarlanarak 

gösterim iki hane üzerinden 

yapılır. Yuvarlama işleminde 

virgülden sonra gelen 

hanelerin sonuncusundan 

başlamak üzere, 5 ve üzeri 

rakamlar yukarı tamamlanır. 

(3) Not yükseltmek 

amacıyla sınav konularının her 

birinden ayrı ayrı sınava 

girilebilir. Geçerlilik süresi 

içerisinde en yüksek sınav 

notu esas alınır. 

(4) Konuları itibarıyla 

sınav sonuçları ilan tarihinden 

itibaren iki yıl geçerlidir.” 

 

 

 

Söz konusu Tebliğde, bu Sirkülerimize ek olarak verilmiştir. 

 

Saygılarımızla… 
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17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 

 

TEBLİĞ 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 

 

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

 

MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçilik 

Sınav Tebliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“(1) Komisyon, Kurum Başkanı tarafından görevlendirilen, bir başkan yardımcısının başkanlığında 

beş üyeden oluşur. Başkan ayrıca, üç yedek üye belirler. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle 

komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 13 – (1) Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden 

en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az 

yetmiş puan olması şarttır. 

(2) Sınav konularının her birinde ve sınav başarı ortalaması hesabında, küsuratlar yuvarlanarak 

gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonra gelen hanelerin 

sonuncusundan başlamak üzere, 5 ve üzeri rakamlar yukarı tamamlanır. 

(3) Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik 

süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır. 

 

(4) Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.” 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

25/1/2013 28539 

 


