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SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

 

SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE 
DENETİM STANDARTLARI KURUMU KARARI YAYIMLANDI 

 

ÖZET : 

Geçiş dönemi hükümlerine tabi meslek mensuplarının kamu 

yararını ilgilendiren kuruluşlar dışındakiler nezdinde 

yapacakları denetimlerde sorumlu denetçi olabilmeleri için 

aranan 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları  ve bu 

sürenin en az bir yılında fiilen denetçi, kıdemli denetçi, veya 

başdenetçi ünvanı ile denetimde bulunmuş olmaları  şartının 

31.12.2015 tarihine kadar aranmamasına ilişkin düzenleme 

Kurum Kararı ile 31.12.2016 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Bağımsız Denetim 

Yönetmeliğinde,  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun  ve 26/9/2011 tarihli ve 660 

sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız 

denetime, bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin usul ve 

esaslar  düzenlenmiştir.  

 

Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinde; geçiş döneminde  bağımsız denetçi 

olabilmeye  ilişkin kurallar düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin  4’üncü fıkrası 

aşağıdaki gibidir.   

 

“Denetçilere ilişkin geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1 –  

 

…. 

. 

(4) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla, Yeminli Mali Müşavir olmaya hak 

kazananlar ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmaya hak kazanan 15 yıllık 

mesleki tecrübeye sahip olanlar, 31/12/2014 tarihine kadar ruhsatları ile 

başvurmaları halinde; 

a) Bağımsız denetçi olmak için 14 üncü madde uyarınca aranan sınav hariç 

diğer şartları haiz olmak ve 16 ncımaddede belirtilen sınav konuları itibarıyla 

Kurum tarafından öngörülen eğitim programlarını başarıyla tamamlamak 

kaydıyla, başarılı olunan konulardan 14 üncü maddede belirtilen sınav şartını 

sağlamış olurlar. 
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b) 3568 sayılı Kanun uyarınca hizmetleri stajdan sayılan ve bu Yönetmeliğin 

yayımı tarihi itibarıyla 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip 

olanlar, 31/12/2014 tarihine kadar meslek mensubu olmaları halinde bu fıkra 

kapsamında değerlendirilir. 

 

c) Bu fıkra kapsamına giren meslek mensupları 16 ncı maddede belirtilen sınav 

konularının bir kısmı veya tamamı için (a) bendinde belirtilen eğitim 

programına katılmak yerine Kurumca yapılacak sınavlara da girebilirler. 

Başarılı olunan sınav konularından ayrıca eğitime tabi tutulmazlar. 

 

ç) Bu fıkra kapsamına giren meslek mensuplarından15 inci madde 

ile 31/12/2015 tarihine kadar 28 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde 

öngörülen şartlar aranmaz. 

 

d) (a) bendi uyarınca yapılacak eğitim, 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında 

meslek mensupları itibarıyla belirtilen sınav konularından yapılır. Bu eğitim 

kamu kurumları veya üniversitelerle işbirliği halinde de yürütülebilir. 

 

(5) 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde; bu Yönetmeliğin 

yayımlandığı tarih itibarıyla 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olanların uygulamalı 

mesleki eğitimin en az 1 yılını, diğerlerinin ise en az 2 yılını denetçi yanında ya 

da denetim kuruluşunda geçirmesi gerekir. 

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 28.11.2014 tarihli 

ve 29189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/11/2014 Tarihli ve 75935942-

050.01.04-[01/38] Sayılı Kararında; 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 

inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen; Yönetmeliğin 28 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen şartların 31/12/2015 tarihine 

kadar aranmayacağına ilişkin hükmün, Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin 

dördüncü fıkrasının değişik (ç) bendi uyarınca 31/12/2016 tarihine kadar 

uzatılmasına karar verilmiştir. 

 

Yönetmeliğin 28’inci maddesi aşağıdaki gibidir.  

Sorumlu denetçi olabilme şartları;  

“MADDE 28 – (1) Sorumlu denetçiler, denetim raporunu denetim 

kuruluşları adına imzalama yetkisini haiz olup, denetim kuruluşunun 

yönetim organı tarafından, aşağıdaki şartları sağlayan denetçiler 

arasından, Kurumun onayı alınmak suretiyle görevlendirilir: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141128-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141128-6.htm
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a) KAYİK’ler  (Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar) nezdinde yapılacak 

denetimler için 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve bu sürenin en 

az iki yılında fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya başdenetçi unvanı ile 

mevzuatta denetim öngörülen alanlarda denetimlerde bulunmuş olması. 

b) Diğer denetimler için ise 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve bu 

sürenin en az bir yılında fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya başdenetçi 

unvanı ile denetimlerde bulunmuş olması.   

c) Denetim kuruluşu adına denetim raporu imzalamaya yetkilendirilmiş 

olması. 

(2) Denetçilerin birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olduğunu gösteren 

bilgi ve belgeler, denetim kuruluşu tarafından yönetim organının kararıyla 

birlikte Kuruma onay için gönderilir.” 

 

Buna göre, 26.12.2012 tarihi itibariyle Yeminli Mali Müşavir ve Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir olmaya hak kazanan 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip 

meslek mensuplarının, Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar dışındakiler nezdinde 

yapacakları denetimlerde sorumlu denetçi olabilmeleri için aranan 10 yıllık 

mesleki tecrübeye sahip olmaları  ve bu sürenin en az bir yılında fiilen denetçi, 

kıdemli denetçi, veya başdenetçi ünvanı ile denetimde bulunmuş olmaları  şartının 

31.12.2015 tarihine kadar aranmamasına ilişkin düzenleme Kurum Kararı ile 

31.12.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.  

 

Söz konusu Kurum Kararı,  Sirkülerimize ek olarak verilmiştir. 

 

Saygılarımızla… 
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28 Kasım 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29189 

 

KURUL KARARI 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan 

 
Karar No: 75935942-050.01.04 - [01/38] 

Toplantı Tarihi: 20/11/2014 

 

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız 

Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde 

belirtilen; Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen 

şartların 31/12/2015 tarihine kadar aranmayacağına ilişkin hükmün, Yönetmeliğin Geçici 1 

inci maddesinin dördüncü fıkrasının değişik (ç) bendi uyarınca 31/12/2016 tarihine kadar 

uzatılmasına karar verilmiştir. 

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1’inci maddesi  

Denetçilere ilişkin geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bağımsız denetçi olmak için 14 üncü madde uyarınca aranan 

diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla; 

a) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ilgili mevzuatına göre kamu kurumlarından 

bağımsız denetime ilişkin lisans belgesini sınav sonucunda veya mevzuatında sınava ilişkin 

olarak tanınan istisnadan faydalanarak almaya hak kazanmış olanlar için, 

b)  Kamu kurumları tarafından, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı 

2/11/2011 tarihinden önce ilan edilen bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar ile bunlara 

ilişkin 31/12/2012 tarihine kadar yapılacak tamamlayıcı sınavlar neticesinde lisans belgesi 

almaya hak kazananlar için, 

sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatına ilişkin sınav konuları hariç olmak üzere ve 

31/12/2014 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde 16 ncı maddede öngörülen sınav şartı 

aranmaz. 

(2) Birinci fıkra kapsamına girenlerin sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da denetim 

yapabilmeleri için ise 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı 

uyarınca bu alanda bağımsız denetim yapmak için aranan şartları sağlamış olmaları veya 

Kurumca bu alana ilişkin olarak yapılacak sınavda başarılı olmaları ya da Kurumca 

düzenlenecek eğitimi tamamlamış olmaları şarttır. Bu fıkra kapsamında yapılacak eğitim 

kamu kurumları veya üniversitelerle işbirliği halinde de yürütülebilir. 

(3) 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan 

sınavlara girenlerin, bu sınavlarda başarılı sayıldıkları konular itibarıyla aldıkları notlar, 
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mevzuatı uyarınca geçerli süre içinde ve talepleri halinde bu Yönetmelik uyarınca yapılacak 

sınavda veya dördüncü fıkra kapsamında bulunanlar için yapılacak eğitimde dikkate alınır. 

(4) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla, Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazananlar 

ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmaya hak kazanan 15 yıllık mesleki tecrübeye 

sahip olanlar, 31/12/2014 tarihine kadar ruhsatları ile başvurmaları halinde; 

a) Bağımsız denetçi olmak için 14 üncü madde uyarınca aranan sınav hariç diğer şartları 

haiz olmak ve 16 ncı maddede belirtilen sınav konuları itibarıyla Kurum tarafından 

öngörülen eğitim programlarını başarıyla tamamlamak kaydıyla, başarılı olunan konulardan 

14 üncü maddede belirtilen sınav şartını sağlamış olurlar. 

b) 3568 sayılı Kanun uyarınca hizmetleri stajdan sayılan ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihi 

itibarıyla 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar, 31/12/2014 tarihine kadar meslek 

mensubu olmaları halinde bu fıkra kapsamında değerlendirilir. 

c) Bu fıkra kapsamına giren meslek mensupları 16 ncı maddede belirtilen sınav konularının 

bir kısmı veya tamamı için (a) bendinde belirtilen eğitim programına katılmak yerine 

Kurumca yapılacak sınavlara da girebilirler. Başarılı olunan sınav konularından ayrıca 

eğitime tabi tutulmazlar. 

ç) Bu fıkra kapsamına giren meslek mensuplarından15 inci madde ile (31/12/2015)   

31/12/2016 tarihine kadar 28 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen 

şartlar aranmaz. 

d) (a) bendi uyarınca yapılacak eğitim, 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında meslek 

mensupları itibarıyla belirtilen sınav konularından yapılır. Bu eğitim kamu kurumları veya 

üniversitelerle işbirliği halinde de yürütülebilir. 

(5) 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde; bu Yönetmeliğin yayımlandığı 

tarih itibarıyla 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olanların uygulamalı mesleki eğitimin en az 1 

yılını, diğerlerinin ise en az 2 yılını denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda geçirmesi 

gerekir. 

(6) Dördüncü fıkra kapsamındaki meslek mensupları, 1/1/2014 tarihinden önce biten hesap 

dönemleri için; 2012 hesap dönemine ilişkin 3568 sayılı Kanun uyarınca sözleşme 

imzalamış oldukları mükellefleriyle sınırlı olmak ve 6102 sayılı Kanun ile bu Yönetmeliğin 

26 ncı maddesinde yer verilen kısıtlamalar saklı kalmak üzere Kurumdan izin almak 

kaydıyla dördüncü fıkra hükümlerine bağlı olmaksızın bu Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde denetim yapabilirler. Bunlara Bağımsız Denetçi Belgesi, kimliği ve mührü 

verilmez. Bu hüküm söz konusu hesap döneminden sonrası için kazanılmış hak oluşturmaz. 

(7) Bu madde kapsamında Kurum tarafından öngörülen eğitimler 31/12/2015 tarihine kadar 

tamamlanır. 

 


