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 SİRKÜLER         İstanbul, 10.03.2015 

Sayı: 2015/056        Ref: 4/056 

 

Konu: 

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 
 

 

Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanmış olup, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 

yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilere ilişkin Bağımsız Denetim 

Resmi Sicil kayıtlarının elektronik ortamda tam, doğru ve güvenilir bir şekilde tutulması ve resmi 

sicil bilgilerinden Kurum tarafından belirlenenlerin ilan edilmesine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektedir. 

 

Bu defa 07.03.2015 tarih ve 29288 sayılı Resmi Gazete’de “Bağımsız Denetim Resmi Sicil 

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile yapılan 

değişiklikler aşağıdaki gibidir. 

 

1) 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bağımsız Denetim Resmi Sicil 

Tebliğinin 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde 4: Tanımlar 

 

(1) Bu Tebliğdeki terimler Bağımsız Denetim 

Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile 

kullanılmıştır. Ayrıca bu Tebliğin 

uygulanmasında; 

 

a. Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi 

(EYBİS): Kurum tarafından oluşturulan, resmi 

sicil ve yetkilendirme işlemlerinin elektronik 

ortamda yürütüldüğü, tescil ve ilan edilmesi 

gereken içeriklerin düzenli bir şekilde 

depolandığı veri tabanını da içeren bilgi işlem 

sistemini, 

Madde 4: Tanımlar 

 

(1) Bu Tebliğdeki terimler Bağımsız Denetim 

Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile 

kullanılmıştır. Ayrıca bu Tebliğin uygulanmasında; 

 

a.  Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS): 

Kurum tarafından elektronik ortamda oluşturulan, 

denetçi ve denetim kuruluşlarının yetkilendirme 

ve resmi sicil işlemlerinin yürütüldüğü, uygulamalı 

mesleki eğitimlere ilişkin her türlü bilginin 

alındığı, kayıt, tescil ve ilan edilmesi gereken 

içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri 

tabanlarından oluşan bilgi işlem sistemini 

 

2) Aynı Tebliğin 11. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde 11: Sicil numarası 

 

(1) Kurum tarafından her denetim kuruluşuna ve 

denetçiye, tescil işlemi sırasında bir sicil 

numarası verilir. 

Madde 11: Sicil numarası 

 

(1) Kurum tarafından her denetim kuruluşuna ve 

denetçiye, tescil işlemi sırasında bir sicil numarası 

verilir. 
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(2) Sicil numarası, 

 

a. Kurumca bağımsız denetçi mührü teslim edilen 

denetçiler için "BD/Yetkilendirilme Yılı/Kayıt 

Numarası/Mühür Numarası", 

b. Mühür teslimi yapılmayan denetçiler için 

"BD/Yetkilendirilme Yılı/Kayıt Numarası/0", 

 

c. Denetim kuruluşlarının sicil numarası, 

"BDK/Yetkilendirilme Yılı/ Kayıt Numarası", 

 

ç. Denetim kuruluşu şubelerinin sicil numarası 

ise "BDK/Yetkilendirilme Yılı/ Kayıt 

Numarası/Şube Sıra Numarası", 

 

olacak şekilde belirlenir. 

 

(3) Bu maddede geçen "BD" bağımsız denetçiyi,  

"BDK" bağımsız denetim kuruluşunu; 

"Yetkilendirilme Yılı" ise denetim kuruluşu 

 ve denetçiye denetim yetkisinin verildiği  

yılı ifade eder. 

 

(2) Sicil numarası, sicile kayıt edilen, 

 

a) Denetçiler için “BD/Yetkilendirilme  

Yılı/Kayıt Numarası”, 

 

b) Denetim kuruluşları için,  

 

“BDK/Yetkilendirilme Yılı/ Kayıt Numarası”, 

olacak şekilde belirlenir. 

 
(3) Bu maddede geçen "BD" bağımsız denetçiyi,  

"BDK" bağımsız denetim kuruluşunu;  

"Yetkilendirilme Yılı" ise denetim kuruluşu ve  

denetçiye denetim yetkisinin verildiği yılı ifade  

eder. 

 

3) Aynı Tebliğin 17. maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:      Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde 17: Müracaata yetkili kişiler  

 

(1) Sicile müracaat;  

 

a. Denetçilerde, şahsen veya görev alınan 

denetim kuruluşu aracılığıyla,  

b. Denetçinin ölüm, gaiplik ve temyiz 

kudretinden yoksunluk hallerinde yetkili 

temsilcisi, mirasçısı veya vasiyeti tenfiz memuru 

tarafından,  

c. Denetim kuruluşlarında, imza yetkisini haiz 

kişiler tarafından,  

ç. Denetim kuruluşlarının iflas, konkordato, 

tasfiye, devir, birleşme, bölünme ve benzeri 

hallerinde tasfiye memuru, yetkili temsilcisi veya 

imza yetkisini haiz kişiler tarafından,  

yapılır. 

Madde 17: Müracaata yetkili kişiler  

 

(1) Sicile müracaat;  

 

a. Denetçilerde, ilk tescil talebi için şahsen, diğer 

müracaatlar için şahsen veya görev alınan denetim 

kuruluşu aracılığıyla, 

b. Denetçinin ölüm, gaiplik ve temyiz kudretinden 

yoksunluk hallerinde yetkili temsilcisi, mirasçısı veya 

vasiyeti tenfiz memuru tarafından,  

c. Denetim kuruluşlarında, temsil ve ilzama yetkili 

kişiler tarafından, 

ç. Denetim kuruluşlarının iflas, konkordato, 

tasfiye, devir, birleşme, bölünme ve benzeri 

hallerinde tasfiye memuru, yetkili temsilcisi veya 

temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından, 

yapılır. 
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4) Aynı Tebliğin 25. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde 25: İlan  

(1) Yetkilendirme işlemleri, sicile kayıt ve ilanla 

birlikte hüküm ifade eder.  

(2) İlan, Kurum internet sitesinden yapılır.  

(3) Sicile kaydedilen denetçi ya da denetim 

kuruluşuna ilişkin bilgilerden Kurum tarafından 

belirlenenler ilan edilmeyebilir.  

(4) Üçüncü kişiler, ilan edilen sicil kayıtlarını 

bilmediklerini iddia edemezler. 

Madde 25: İlan  

(1) Sicil işlemleri, tescil ve ilanla birlikte hüküm 

ifade eder. 

(2) İlan, Kurum internet sitesinden yapılır.  

(3) Sicile kaydedilen denetçi ya da denetim 

kuruluşuna ilişkin bilgilerden Kurum tarafından 

belirlenenler ilan edilmeyebilir.  

(4) Üçüncü kişiler, ilan edilen sicil kayıtlarını 

bilmediklerini iddia edemezler. 

 

5) Aynı Tebliğin 27. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “imza yetkisini haiz” ibaresi “temsil ve 

ilzama yetkili” olarak değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde 27: Sicil işlemlerinin elektronik ortamda 

güvenli elektronik imza kullanılarak 

gerçekleştirilmesi  

 

(2) Bağımsız denetim kuruluşlarında imza 

yetkisini haiz kişilerin kuruluş namına ve kendi 

adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla 

kuruluşu temsil etmeleri durumunda, kullanılacak 

nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi 

alanı içine, sertifika sahibinin adı ve soyadı ile 

birlikte temsil ettiği tüzel kişiliğin ticaret 

unvanının, ticaret sicil numarasının ve denetim 

kuruluşu sicil numarasının yazılması ve bu 

hususun sicile kaydı şarttır. 

Madde 27: Sicil işlemlerinin elektronik ortamda 

güvenli elektronik imza kullanılarak 

gerçekleştirilmesi  

 

(2) Bağımsız denetim kuruluşlarında temsil ve 

ilzama yetkili kişilerin kuruluş namına ve kendi 

adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla 

kuruluşu temsil etmeleri durumunda, kullanılacak 

nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi 

alanı içine, sertifika sahibinin adı ve soyadı ile 

birlikte temsil ettiği tüzel kişiliğin ticaret unvanının, 

ticaret sicil numarasının ve denetim kuruluşu sicil 

numarasının yazılması ve bu hususun sicile kaydı 

şarttır. 

 

 

Değişiklikler 07.03.2015 günü yürürlüğe girmiştir.  

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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EK: 

Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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7 Mart 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29288 

TEBLİĞ 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 
BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

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

Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS): Kurum tarafından elektronik ortamda oluşturulan, denetçi 

ve denetim kuruluşlarının yetkilendirme ve resmi sicil işlemlerinin yürütüldüğü, uygulamalı mesleki eğitimlere ilişkin 

her türlü bilginin alındığı, kayıt, tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri 

tabanlarından oluşan bilgi işlem sistemini,” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Sicil numarası, sicile kayıt edilen, 

a) Denetçiler için “BD/Yetkilendirilme Yılı/Kayıt Numarası”, 

b) Denetim kuruluşları için, “BDK/Yetkilendirilme Yılı/ Kayıt Numarası”, 

olacak şekilde belirlenir.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“a) Denetçilerde, ilk tescil talebi için şahsen, diğer müracaatlar için şahsen veya görev alınan denetim kuruluşu 

aracılığıyla,” 

“c) Denetim kuruluşlarında, temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından, 

ç) Denetim kuruluşlarının iflas, konkordato, tasfiye, devir, birleşme, bölünme ve benzeri hallerinde tasfiye 

memuru, yetkili temsilcisi veya temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından,” 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Sicil işlemleri, tescil ve ilanla birlikte hüküm ifade eder.” 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “imza yetkisini haiz” ibaresi “temsil 

ve ilzama yetkili” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 

  

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

25/1/2013 28539 
  

  
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 


