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SİRKÜLER         İstanbul, 10.03.2015 

Sayı: 2015/057        Ref: 4/057 
 

 

Konu: 

BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 

 

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

yayınlanmış olup, bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilerin Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektedir. 

 

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

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 

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

ve fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. 

 

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, 

 

d) Tescil: Tescile tabi bir hususun sicile kayıt 

işlemini, 
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2) Aynı Tebliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde 5: Denetim kuruluşu olarak 

yetkilendirilme şartları  

 

(1) 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili 

mevzuatta öngörülen 

 

 şartlar saklı kalmak kaydıyla, denetim alanında 

faaliyet izni talebinde bulunan kuruluşun: 

 

l. Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından 

iptal edilmemiş olması, 

 

Madde 5: Denetim kuruluşu olarak 

yetkilendirilme şartları  

 

(1) 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili 

mevzuatta öngörülen 

 

şartlar saklı kalmak kaydıyla, denetim alanında 

faaliyet izni talebinde bulunan kuruluşun: 

 

l) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından 

Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi dışındaki bentlerinden biri 

nedeniyle iptal edilmemiş olması,  
 

 

3) Aynı Tebliğin 6. maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde 6: Denetçi olarak yetkilendirilme şartları  

 

(1) Denetçi olmak isteyenlerin: 

 

f. 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan 

dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 

cezasına ya da affa uğramış veya hükmün 

açıklanması geri bırakılmış olsa bile devletin 

güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya 

karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 

kaçakçılık suçlarından mahkumiyeti olmaması, 

 

g. Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından 

iptal edilmemiş olması, 

Madde 6: Denetçi olarak yetkilendirilme şartları  

 

(1) Denetçi olmak isteyenlerin: 

 
f) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan 

dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 

cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 

güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 

kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 

kaçakçılık suçlarından mahkûmiyeti olmaması, 

 

g) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından 

Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi dışındaki bentlerinden biri 

nedeniyle iptal edilmemiş olması, 
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4) Aynı Tebliğin 8. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde 8: Müracaat yeri ve usulü  

 

(1) Denetim kuruluşu ve denetçi olarak 

yetkilendirilmek isteyenler müracaat işlemlerini 

EYBİS üzerinden yaparlar.  

 

(2) Yetkilendirme talebinde bulunanlar 

öncelikle, yetkilendirme şartlarının tespitine 

yönelik bilgilerin tamamını sisteme girmek 

suretiyle EYBİS üzerinden müracaatta 

bulunurlar.  

 

(3) Faaliyet izni Kurum tarafından daha önce 

iptal edilmiş olanlar yetkilendirme 

müracaatında bulunamazlar. 

Madde 8: Müracaat yeri ve usulü  

 

(1) Denetim kuruluşu ve denetçi olarak 

yetkilendirilmek isteyenler müracaat işlemlerini 

EYBİS üzerinden yaparlar.  

 

(2) Yetkilendirme talebinde bulunanlar öncelikle, 

yetkilendirme şartlarının tespitine yönelik 

bilgilerin tamamını sisteme girmek suretiyle 

EYBİS üzerinden müracaatta bulunurlar.  

 

(3) Faaliyet izni Kurum tarafından daha önce 

Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi dışındaki bentlerinden biri 

nedeniyle iptal edilmiş olanlar yeniden 

yetkilendirme müracaatında bulunamazlar. 

 

 

 

5) Aynı Tebliğin 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde 9: Müracaata yetkililer  

 

(1) Yetkilendirmeye ilişkin müracaat;  

 

a. Denetçilerde, şahsen veya görev alınan 

denetim kuruluşu aracılığıyla,  

 

b. Denetim kuruluşlarında, imza yetkisini haiz 

kişiler tarafından,  

 

yapılır. 

Madde 9: Müracaata yetkililer  

 

(1) Yetkilendirmeye ilişkin müracaat;  

 

a. Denetçilerde, şahsen veya görev alınan 

denetim kuruluşu aracılığıyla,  

 

b. Denetim kuruluşlarında, temsil ve ilzama 

yetkili kişiler tarafından, 

 

yapılır. 
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6) Aynı Tebliğin 17. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde 17: Yetkinin kullanımı  

 

(1) Denetim ancak, Kurumca yetkilendirilen 

denetim kuruluşları veya denetçiler tarafından 

yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.  

 

(2) Denetim kuruluşları ve denetçilerin 

yetkilerinin kullanımı, yetkilendirmenin Kurum 

tarafından ilanıyla başlar.  

 

(3) KAYİK'lerin ve faaliyet alanları, işletme 

büyüklükleri, çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere 

göre Kurumca belirlenen işletmelerin denetimi 

yalnızca denetim kuruluşları tarafından, 

diğerlerinin denetimi ise denetim kuruluşları 

veya denetçiler tarafından yapılır.  

 

(4) Denetim kuruluşlarında yetki, kuruluş 

adına denetim raporunu imzalamaya yetkili 

sorumlu denetçiler eliyle ve bunların 

sorumluluğunda kullanılır. Bu sorumluluk, 

denetim kuruluşunun ve kilit yöneticilerinin 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Madde 17: Yetkinin kullanımı  

 

(1) Denetim ancak, Kurumca yetkilendirilen 

denetim kuruluşları veya denetçiler tarafından 

yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.  

 

(2) Denetim kuruluşları ve denetçilerin 

yetkilerinin kullanımı, yetkilendirmenin sicile 

kaydı ve Kurum internet sitesinde ilanıyla 

başlar. 

 

(3) KAYİK'lerin ve faaliyet alanları, işletme 

büyüklükleri, çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere 

göre Kurumca belirlenen işletmelerin denetimi 

yalnızca denetim kuruluşları tarafından, 

diğerlerinin denetimi ise denetim kuruluşları 

veya denetçiler tarafından yapılır.  

 

(4) Denetim kuruluşlarında yetki, kuruluş 

adına denetim raporunu imzalamaya yetkili 

sorumlu denetçiler eliyle ve bunların 

sorumluluğunda kullanılır. Bu sorumluluk, 

denetim kuruluşunun ve kilit yöneticilerinin 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 

 

 

Değişiklikler 07.03.2015 günü yürürlüğe girmiştir.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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EK: 

Bağımsız Denetim Yetkilendirme 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 YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

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

Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (d) bendi 

eklenmiştir. 

“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,” 

“d) Tescil: Tescile tabi bir hususun sicile kayıt işlemini,” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“l) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 

dışındaki bentlerinden biri nedeniyle iptal edilmemiş olması,” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa 

bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 

güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmiyeti olmaması, 

g) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 

dışındaki bentlerinden biri nedeniyle iptal edilmemiş olması,” 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Faaliyet izni Kurum tarafından daha önce Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 

dışındaki bentlerinden biri nedeniyle iptal edilmiş olanlar yeniden yetkilendirme müracaatında bulunamazlar.” 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Denetim kuruluşlarında, temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından,” 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Denetim kuruluşları ve denetçilerin yetkilerinin kullanımı, yetkilendirmenin sicile kaydı ve Kurum 

internet sitesinde ilanıyla başlar.” 

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 

  

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

25/1/2013 28539 
  

  
 

  

 

 
 

 

  
 

 

 


