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SİRKÜLER        İstanbul, 02.12.2014 

Sayı: 2014/198       Ref: 4/198  

 

 

Konu: 

BAĞIMSIZ DENETÇİLERE İLİŞKİN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ DÜZENLEMESİ 

HAKKINDA KAMU GÖZETİMİ KURULU KARARI YAYINLANMIŞTIR  

 

28.11.2014 tarih ve 29189 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 20.11.2014 tarihli Kamu 

Gözetimi Kurumu kararı ile, Bağımsız Denetim Yönetmeliği'nin Geçici 1. maddesinin 

dördüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen; Yönetmeliğin 28. maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinde öngörülen şartların 31.12.2015 tarihine kadar aranmayacağına ilişkin hükmün, 

Yönetmeliğin Geçici 1. maddesinin dördüncü fıkrasının değişik (ç) bendi uyarınca 31.12.2016 

tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin “Denetçilere ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı Geçici 1. 

maddenin 4. fıkrasının (ç) bendinde yapılan değişiklik aşağıda gösterilmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni   Değişiklik sonrası madde metni 

 
ç. Bu fıkra kapsamına giren meslek 

mensuplarından 15. madde ile 31.12.2015 

tarihine kadar 28. maddenin birinci fıkrasının (b) 

bendinde öngörülen şartlar aranmaz. Bu süre 

Kurul tarafından toplamda 3 yılı aşmamak 

kaydıyla uzatılabilir. 

ç. Bu fıkra kapsamına giren meslek 

mensuplarından 15. madde ile 31.12.2016 

tarihine kadar 28. maddenin birinci fıkrasının (b) 

bendinde öngörülen şartlar aranmaz. Bu süre 

Kurul tarafından toplamda 3 yılı aşmamak 

kaydıyla uzatılabilir. 

 

Yukarıdaki maddede geçen yönetmeliğin 28. maddesi aşağıdaki gibidir:  

 

“Madde 28: Sorumlu denetçi olabilme şartları  

 

(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:  

 

a. KAYİK'ler 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.  
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(2) Denetçilerin birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olduğunu gösteren bilgi ve belgeler, 

denetim kuruluşu tarafından yönetim organının kararıyla birlikte Kuruma onay için 

gönderilir.” 

 

Saygılarımızla,  

 

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

EK: 

20.11.2014 tarih ve 75935942-050.01.04 - [01/38] numaralı KGK kararı 

 

 

(*) 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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28 Kasım 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29189 

KURUL KARARI 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 

KURUL KARARI 

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. 

 

 
 

 

 


