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 SİRKÜLER         İstanbul, 12.03.2015 

Sayı: 2015/058         Ref: 4/058 
 

 

Konu: 

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 
 

 

Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanmış olup, söz konusu tebliğ bağımsız denetçi olmak isteyen denetçi 

yardımcılarına verilecek uygulamalı mesleki eğitim ile refakatinde eğitim alabilecek denetçiler ve 

eğitim alanlara dair usul ve esasları düzenlemektedir. 

 

Bu defa, 07.03.2015 tarih ve 29288 sayılı Resmi Gazete’de “Bağımsız Denetçilik Uygulamalı 

Mesleki Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.  

 

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

Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinin 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni:  

 
Madde 4: Tanımlar  

(1) Bu Tebliğde kullanılan 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 Tebliğde kullanılan 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 9. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni:  

 
gerçekleştirirler. 

 

(2) Eğitim, hizmet akdinin imzalandığı tarihte 

başlar. Hizmet akdi bilgisinin, ilgili denetim 

kuruluşu, denetçi ya da denetçi yardımcısı 

 

(2) Eğitimin dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet 

sözleşmesi şeklindeki bir akit ile denetim 

çalışmalarına katılarak yapılması halinde, 

eğitim, sözleşmenin bildirim tarihinde başlar. 
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tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim 

süresi içinde Kuruma bildirilmesi şarttır. 

Bildirimin süresinde yapılmaması halinde eğitim, 

bildirim tarihinde başlar. Bildirim tarihi, işlemin 

EYBİS'teki zaman damgası ile kayıt altına 

alındığı tarihtir. 

 

(3) EYBİS'te kaydı bulunan denetçi 

yardımcılarına "Bağımsız Denetçi Yardımcısı 

Kimliği" verilir. Denetçi yardımcısı kimliği 

verilenler kamuya ilan edilir. 

 

(4) EYBİS'in Denetçi Yardımcısı Modülüne; 

denetçi yardımcısının vesikalık resmi, hizmet 

akdi, lisans veya lisansüstü mezuniyet belgesi, 

adli sicil belgesi, varsa meslek mensubu ruhsatı 

ve yabancı dil seviye tespit belgesi yüklenir. Veri 

tabanında ayrıca, ikametgah ve işyeri adresi ile 

iletişim, iş yeri, hizmet akdi, eğitime başlama ve 

bitiş tarihleri, katıldığı denetim ekiplerine ve 

hazırlanmasında katkıda bulunduğu çalışma 

kağıtlarına ilişkin bilgiler ile Kurumca uygun 

görülen diğer bilgilerin takibi yapılır. 

 

(5) EYBİS kaydına alınmış denetçi yardımcısının 

hizmet akdinin feshedilmesi halinde hizmet 

akdinin sona erdiği tarih, yanında eğitim alınan 

tarafından on gün içinde Kuruma bildirilir. 

 

(6) Denetçi yardımcısının eğitim dönemi işlemlerine 

ait belge ve bilgiler EYBİS'teki sayfasında saklanır. 

Denetçi olanların kayıtları Bağımsız Denetim Resmi 

Sicilindeki kayıt grubuna taşınır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen 

sözleşmelerin feshedilmesi veya herhangi bir 

şekilde sona ermesi halinde sözleşmenin sona 

erdiği tarih, yanında eğitim alınan denetçi ya 

da denetim kuruluşu tarafından on gün içinde 

Kuruma bildirilir. 

 

(4) Denetçi yardımcısının eğitim dönemi  

işlemlerine ait belge ve bilgiler EYBİS’teki 

sayfasında saklanır. 

 

3) Aynı Tebliğin 10. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni:  

 
Madde 10: Yanında eğitim yapılacakların 

yükümlülükleri 

 

(1) Eğitimler, denetçi yanında ya da denetim 

kuruluşunda ve bunların denetim ve gözetiminde 

yapılır. 

 

(2) Denetim kuruluşlarında, refakat çalışmaları 

bağımsız denetim alanında bilgi birikimine ve 

deneyime sahip denetçilerin gözetiminde 

yürütülür. Refakatinde eğitim yapılacak  

Madde 10: Yanında eğitim yapılacakların 

yükümlülükleri 

 

(1) Eğitimler, denetçi yanında ya da denetim 

kuruluşunda, bağımsız denetim alanında bilgi 

birikimine ve deneyime sahip denetçi 

refakatinde yapılır. 

 

(2) Denetçiler, denetçi yardımcılarını 

denetimlerin her bir aşamasında 

görevlendirmek, müşterileriyle olan  
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denetçinin asgari on yıllık mesleki tecrübeye 

sahip olması şarttır. 

(3) Bir denetçi yanındaki refakat çalışması, 

mücbir sebep halleri ve 12 nci maddenin ikinci 

fıkrasında belirtilen haller hariç olmak üzere üç 

aydan az olamaz. 

 

(4) Eğitim veren denetçiler, denetçi 

yardımcılarını denetimlerin her bir aşamasında 

görevlendirmek, müşterileriyle olan 

görüşmelerde yanlarında bulundurmak, onların 

çalışmalarına nezaret etmek ve hazırladıkları 

çalışma kağıtlarını incelemek gibi konularda 

yükümlüdürler. 

 

(5) Eğitimlerde denetçi yardımcılarına mesleğin 

gerekleri ve incelikleri ayrıntılı olarak öğretilir ve 

mesleki mevzuat bilgileri geliştirilir. Eğitimler 

bilgi işlem teknolojileri ile kişisel ve mesleki 

gelişim konularını da içerir. 

 

(6) Denetçi yardımcılarının, finansal tablo 

denetiminde fiilen görev alarak mesleki 

uygulamayı öğrenmeleri sağlanır. 

 

(7) Yanında eğitim alınan denetim kuruluşları ve 

denetçilere; 

 

a. Eğitim programına ve sürelerine uyulmaması, 

 

b. Denetçi yardımcılarının, dördüncü fıkrada 

belirtilen işlerde görevlendirilmemesi, 

 

c. Genel ahlaka ve mesleki etik kurallarına aykırı 

davranışlarda bulunulması, 

 

hallerinin tespitinde eğitim verme yasağı uygulanır. 

Bu yasak EYBİS'e de işlenerek takip edilir. 

 

görüşmelerde yanlarında bulundurmak, 

onların çalışmalarına nezaret etmek ve 

hazırladıkları çalışma kâğıtlarını incelemek 

gibi konularda yükümlüdürler. 

 

(3) Eğitimlerde denetçi yardımcılarına 

mesleğin gerekleri ve incelikleri ayrıntılı 

olarak öğretilir ve mesleki mevzuat bilgileri 

geliştirilir. Eğitimler bilgi işlem teknolojileri 

ile kişisel ve mesleki gelişim konularını da 

içerir. 

 

(4) Denetçi yardımcılarının, finansal tablo 

denetiminde fiilen görev alarak mesleki 

uygulamayı öğrenmeleri sağlanır. 

 

(5) Eğitimin yürütülmesi esnasında; 

 

a) Denetçi yardımcılarının, ikinci fıkrada 

belirtilen işlerde görevlendirilmemesi, 

b) Genel ahlaka ve mesleki etik kurallarına 

aykırı davranışlarda bulunulması, 

 

hallerinin tespitinde eğitim veren denetçiler 

hakkında eğitim verme yasağı uygulanır. Bu 

yasak EYBİS’e de işlenerek takip edilir. 

 

 

 

4) Aynı Tebliğin 11. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlükten kalkan madde aşağıdaki gibidir:  

 

“Madde 11: EYBİS kaydı arama zorunluluğu 

 

(1) Denetim kuruluşu ve denetçiler, eğitim alacak kişilerin EYBİS kayıt bilgilerini, hizmet akdi 

imzalamadan önce Kurumdan talep etmek zorundadırlar.” 
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5) Aynı Tebliğin 12. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlükten kalkan madde aşağıdaki gibidir: 

 

“Madde 12: Eğitimin icrası ve devam zorunluluğu 

 

(1) Eğitimler kesintisiz yürütülür ve eğitime devam mecburidir. 

 

(2) Eğitim süresi hiçbir şekilde kısaltılamaz. 

 

(3) Eğitim programına veya sürelerine uyulmadığı ya da yanında veya gözetim ve denetiminde 

eğitim veren denetçinin genel ahlaka ve mesleki etik kurallarına aykırı davranışlarda bulunduğu 

kanaatine varan denetçi yardımcıları eğitimlerini kendiliğinden kesemezler. Bu durumda, denetçi 

yardımcıları Kuruma bildirimde bulunarak gerekli tedbirin alınmasını isteyebilirler. Genel 

ahlaka ve mesleki etik kurallarına aykırı davranışı tespit edilenlerin yanında eğitim çalışması 

yaptırılmaz. 

 

(4) Yanında veya gözetim ve denetiminde eğitim alınan denetçinin ölümü, işi terki veya idari 

yaptırımlar sebebiyle denetim faaliyeti yürütemeyeceği durumlar ile beşinci fıkra uyarınca 

sonlandırılan eğitimler nedeniyle kalan eğitim süresi bir başka denetçinin yanında tamamlanır.” 

 

6) Aynı Tebliğin 13. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni:  

 
Madde 13: Eğitim bilgilerinin EYBİS'e kaydı  

 

(1) Denetçi yardımcılarının eğitimine ilişkin 

olarak Kurumca istenen tüm bilgi ve belgeler en 

geç on gün içinde Kuruma bildirilir. Bu bilgi ve 

belgeler Kurumca incelenerek sisteme yüklenir. 

Madde 13: Eğitim bilgilerinin EYBİS'e kaydı  

 

(1) Denetçi yardımcılarının eğitimine ilişkin 

olarak Kurumca istenen tüm bilgi ve belgeler en 

geç on gün içinde Kuruma bildirilir. 

 

7) Aynı Tebliğin 14. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlükten kalkan madde aşağıdaki gibidir: 

 

“Madde 14: İzin süresi 

 

(1) Denetçi yardımcısına 28.08.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununa göre izin kullandırılır. 

 

(2) Denetçi ve denetim kuruluşu değişikliklerinde nakil için ayrıca yedi gün izin verilir.” 

 

 

8) Aynı Tebliğin geçici 2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni:  

 
Geçici Madde 2: Sermaye piyasasında bağımsız 

denetim lisansına sahip olanlarda eğitim şartı  

 

(1) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 

Lisansına sahip meslek mensuplarından 

Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca 

31.12.2014 tarihine kadar Kuruma müracaatta 

bulunanların yetkilendirilmelerinde Tebliğin 

Geçici 1 inci maddesinde belirlenen süreler 

eğitim süreleri olarak dikkate alınır. 

Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca 

yetkilendirilecek olan meslek mensupları bu 

süreleri, denetim kuruluşları veya denetçiler 

yanında, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik 

ve vergi denetimi hizmetlerinde bulunanların 

yanında ve aynı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci 

fıkrası uyarınca denetim yetkisini aldıktan sonra 

kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen görev alarak 

geçirdiklerini belgelemeleri halinde 

Yönetmelikte öngörülen eğitim şartını sağlamış 

olurlar. 

Geçici Madde 2: Sermaye piyasasında bağımsız 

denetim lisansına sahip olanlarda eğitim şartı  

 

(1) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 

Lisansına sahip olan veya sınav şartını, 

Kurumun veya Yönetmeliğin yayımından önce 

kamu kurumlarının yaptığı bağımsız 

denetçiliğe ilişkin sınavlarda başarılı olarak 

sağlayan meslek mensuplarından Yönetmeliğin 

geçici 1 inci maddesi uyarınca 31/12/2014 

tarihine kadar Kuruma müracaatta bulunanların 

yetkilendirilmelerinde, Tebliğin geçici 1 inci 

maddesinde belirlenen süreler eğitim süreleri 

olarak dikkate alınır. Yönetmeliğin geçici 1 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri 

ile sınav şartını Kurumun veya Yönetmeliğin 

yayımından önce kamu kurumlarının yaptığı 

bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlarda başarılı 

olarak sağlamaları nedeniyle yetkilendirilecek 

olan meslek mensupları bu süreleri, denetim 

kuruluşları veya denetçiler yanında, 3568 sayılı 

Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi 

hizmetlerinde bulunanların yanında ve aynı 

Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 

denetim yetkisini aldıktan sonra kamu kurum ve 

kuruluşlarında fiilen görev alarak geçirdiklerini 

belgelemeleri halinde Yönetmelikte öngörülen 

eğitim şartını sağlamış olurlar. 

 

9) Aynı Tebliğin geçici 3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni:  

 
Geçici Madde 3: Mevcut denetçi yardımcılarına 

ilişkin geçiş hükümleri 

 

(1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce, denetim 

faaliyetinde bulunmak üzere kamu 

kurumlarından yetki almış olan denetim 

kuruluşları ya da denetçilerin yanında denetçi 

yardımcısı olarak staja başlayıp, stajları halen 

devam etmekte olanlarda eğitime başlama tarihi, 

staj amacıyla çalışmaya başladığına ilişkin 

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirim 

tarihidir. 

Geçici Madde 3: Mevcut denetçi yardımcılarına 

ilişkin geçiş hükümleri 

 

(1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce, denetim 

faaliyetinde bulunmak üzere kamu 

kurumlarından yetki almış olan denetim 

kuruluşları ya da denetçilerin yanında denetçi 

yardımcısı olarak çalışmaya başlayıp, 

çalışmaları halen devam etmekte olanlarda 

eğitime başlama tarihi, çalışmaya başladığına 

ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan 

bildirim tarihidir. 
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(2) Meslek mensubu yanında staj yapanlar için 

eğitime başlama tarihi, staj amacıyla çalışmaya 

başladığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna 

yapılan bildirim tarihidir. 

 

(3) Staja başlama sınavı öncesinde denetim 

kuruluşlarında ya da meslek mensubu yanında 

denetçi yardımcısı sıfatıyla çalışmaya 

başlayanların eğitime başlama tarihi, 

belgelendirmek kaydıyla, hizmet akdinden önce 

olmamak üzere, görev aldıkları ilk denetimle 

başlar. 

 

(4) Bu madde kapsamına giren denetçi 

yardımcılarında da staj süresi en az üç yıldır. Bu 

sürenin en az iki yılının denetim kuruluşu veya 

denetçi yanında denetimlere katılarak geçirilmesi 

şarttır. 

 

(5) Bu madde uyarınca yapılan stajlar, bu Tebliğin 18 

inci maddesi çerçevesinde Kurumca değerlendirilir. 

(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında 

düzenlendiği şekilde, devam eden eğitim 

çalışmalarında, kanaat getirici belge ile tevsik 

edilen belgenin tarihi eğitime başlama tarihi 

olarak dikkate alınır. 

 

 

Değişiklikler 07.03.2015 günü yürürlüğe girmiştir.  

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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EK: 

Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim 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 DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

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

Mesleki Eğitim 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 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Eğitimin başlaması ve sona ermesi 

MADDE 9 – (1) Eğitim, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi şartıyla, hizmet akdinde yer alan işe başlama 

tarihinde başlar. 

(2) Eğitimin dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet sözleşmesi şeklindeki bir akit ile denetim çalışmalarına 

katılarak yapılması halinde, eğitim, sözleşmenin bildirim tarihinde başlar. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sözleşmelerin feshedilmesi veya herhangi bir şekilde sona ermesi 

halinde sözleşmenin sona erdiği tarih, yanında eğitim alınan denetçi ya da denetim kuruluşu tarafından on gün içinde 

Kuruma bildirilir. 

(4) Denetçi yardımcısının eğitim dönemi işlemlerine ait belge ve bilgiler EYBİS’teki sayfasında saklanır.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 10 – (1) Eğitimler, denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda, bağımsız denetim alanında bilgi 

birikimine ve deneyime sahip denetçi refakatinde yapılır. 

(2) Denetçiler, denetçi yardımcılarını denetimlerin her bir aşamasında görevlendirmek, müşterileriyle olan 

görüşmelerde yanlarında bulundurmak, onların çalışmalarına nezaret etmek ve hazırladıkları çalışma kâğıtlarını 

incelemek gibi konularda yükümlüdürler. 

(3) Eğitimlerde denetçi yardımcılarına mesleğin gerekleri ve incelikleri ayrıntılı olarak öğretilir ve mesleki 

mevzuat bilgileri geliştirilir. Eğitimler bilgi işlem teknolojileri ile kişisel ve mesleki gelişim konularını da içerir. 

(4) Denetçi yardımcılarının, finansal tablo denetiminde fiilen görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmeleri 

sağlanır. 

(5) Eğitimin yürütülmesi esnasında; 

a) Denetçi yardımcılarının, ikinci fıkrada belirtilen işlerde görevlendirilmemesi, 

b) Genel ahlaka ve mesleki etik kurallarına aykırı davranışlarda bulunulması, 

hallerinin tespitinde eğitim veren denetçiler hakkında eğitim verme yasağı uygulanır. Bu yasak EYBİS’e de 

işlenerek takip edilir.” 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 13 – (1) Denetçi yardımcılarının eğitimine ilişkin olarak Kurumca istenen tüm bilgi ve belgeler en 

geç on gün içinde Kuruma bildirilir.” 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına sahip olan veya sınav şartını, 

Kurumun veya Yönetmeliğin yayımından önce kamu kurumlarının yaptığı bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlarda 

başarılı olarak sağlayan meslek mensuplarından Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi uyarınca 31/12/2014 tarihine 

kadar Kuruma müracaatta bulunanların yetkilendirilmelerinde, Tebliğin geçici 1 inci maddesinde belirlenen süreler 

eğitim süreleri olarak dikkate alınır. Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 

sınav şartını Kurumun veya Yönetmeliğin yayımından önce kamu kurumlarının yaptığı bağımsız denetçiliğe ilişkin 

sınavlarda başarılı olarak sağlamaları nedeniyle yetkilendirilecek olan meslek mensupları bu süreleri, denetim 

kuruluşları veya denetçiler yanında, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde 

bulunanların yanında ve aynı Kanunun 6 ncımaddesinin ikinci fıkrası uyarınca denetim yetkisini aldıktan sonra kamu 

kurum ve kuruluşlarında fiilen görev alarak geçirdiklerini belgelemeleri halinde Yönetmelikte öngörülen eğitim şartını 

sağlamış olurlar.” 

MADDE 9 – Aynı Tebliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce, denetim faaliyetinde bulunmak üzere kamu 
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kurumlarından yetki almış olan denetim kuruluşları ya da denetçilerin yanında denetçi yardımcısı olarak çalışmaya 

başlayıp, çalışmaları halen devam etmekte olanlarda eğitime başlama tarihi, çalışmaya başladığına ilişkin Sosyal 

Güvenlik Kurumuna yapılan bildirim tarihidir. 

(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında düzenlendiği şekilde, 

devam eden eğitim çalışmalarında, kanaat getirici belge ile tevsik edilen belgenin tarihi eğitime başlama tarihi olarak 

dikkate alınır.” 

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 
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