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BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ 
 

Resmi Gazete Sayısı 28539  
Resmi Gazete Tarihi 25.01.2013 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız denetçilik sınavının; konularına, içeriğine, duyurusuna, müracaat usulüne, 

yerine, zamanına, şekline, süresine, sonuçlarının ilanına, ücretine, sınavda başarılı olma şartlarına ve sınav komisyonu 
ile sınava ilişkin diğer hususları kapsar. 

 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim 

Yönetmeliğinin 16 ncı ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğdeki terimler, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde tanımlanan anlamları ile kullanılmıştır. 

Ayrıca bu Tebliğin uygulanmasında; 
a) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde 

tanımlanan imzayı, 
b) Komisyon: Kurum Başkanının onayıyla oluşturulan sınav komisyonunu, 
c) Yönetmelik: Bağımsız Denetim Yönetmeliğini, 
ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sınav Esasları 

 
Duyuru 
MADDE 5 – (1) Sınavın; müracaat şekli, şartları, son müracaat tarihi, zamanı, yeri, yapılış şekli, konuları, 

değerlendirme yöntemi, başarı şartı ve ücreti ile sınava ilişkin diğer hususlar sınav gününden en az altmış gün önce 
Resmî Gazete’de ve Kurum internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. 

 
Sınava müracaat 
MADDE 6 – (1) Sınava müracaat, Kurum internet sitesinde yayımlanacak müracaat formunun elektronik ortamda 

doldurulması suretiyle yapılır. 
(2) Sınava son müracaat tarihi, sınav tarihinden en az otuz gün önceki tarih olacak şekilde sınav duyurusunda 

belirtilir. 
(3) Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında 

eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim 
kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla 
beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir. 

 
Müracaatların incelenmesi 
MADDE 7 – (1) Sınav müracaatları, Kurum tarafından inceledikten sonra, sınava katılmaya hak kazananlar ile 

bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulur. 
 
Müracaatın reddi 
MADDE 8 – (1) Sınava ilişkin 6 ncı maddede aranan şartı taşımayanların ve müracaat formundaki beyanları 

gerçeği yansıtmayanların müracaatları Kurum tarafından reddedilir. 
(2) Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde, 

Kuruma itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara 
bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir. 
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Sınav komisyonu 
MADDE 9 – (1) Komisyon, Kurum Başkanı tarafından görevlendirilen bir başkan yardımcısı ve dört daire başkanı 

olmak üzere beş üyeden oluşur. Komisyona, görevlendirilen başkan yardımcısı başkanlık eder. Ayrıca, bir başkan 
yardımcısı ve iki daire başkanı yedek üye olarak tespit edilir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona 
katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar. 

(2) Komisyon; sınavın ilanından başlamak üzere, sınav sorularının tespiti, sınavın yapılması, sonuçlandırılması, 
sonuçlarının ilanı ve sınav sonuçlarına yapılacak itirazların incelenmesi ile sınavla ilgili diğer işlemleri yürütür. 

(3) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. 
(4) Komisyon, sınavın gizlilik ve güven içinde yapılması ile sınavın objektif bir şekilde değerlendirilmesi için 

gerekli tedbirleri alır. 
(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri, Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. 
 
Sınav konuları 
MADDE 10 – (1) Sınav, sınava gireceklerin denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgilerini 

ölçmek üzere aşağıdaki konulardan ayrı ayrı yapılır: 
a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi), 
b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına 

ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar), 
c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, 
ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle 

ilgili diğer mevzuat), 
d) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, 

Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku), 
e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, 
(2) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise 

(b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar. 
(3) Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim faaliyetinde bulunmayacak 

olanlar birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulmazlar. 
(4) Kurum, sınavları konular itibarıyla birleştirebilir veya ayırabilir. Bu hususlar sınav ilanında duyurulur. 
 
Sınavın yürütülmesi 
MADDE 11 – (1) Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır. 
(2) Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı, pasaport 

veya sürücü belgesinden en az birisini, ibraz etmeyenler sınava alınmazlar. 
 
Sınavın geçersiz sayılacağı haller 
MADDE 12 – (1) Sınava girenlerden; 
a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği, 
b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği, 
c) Sınav kurallarını ihlal ettiği, 
tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı sonradan tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. 
(2) Birinci fıkra uyarınca sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum tarafından yapılacak sınava 

alınmazlar. 
(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan tespit üzerine, durum Komisyon tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. 

Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara 
bağlanır ve sonuç itiraz edene bildirilir. 

 
Sınav başarı şartı ve sonuçların geçerlilik süresi 
MADDE 13 – (1) Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış 

puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır. 
(2) Not yükseltmek amacıyla da sınava girilebilir. Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not 

geçerlidir. Sınava müracaat edildiği halde sınava iştirak edilmemesi durumunda önceki not, süresi içinde geçerliliğini 
korur. 

(3) Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan tarihinden itibaren, iki yıl geçerlidir. 
 
Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz 
MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi gönderilmez. 
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(2) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde yapılır. 
Komisyon, bu itirazları itiraz tarihinden itibaren en geç on gün içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir. 

 
Sınav belgelerinin saklanması 
MADDE 15 – (1) Sınavlarda başarılı olanların sınav belgeleri Kurum tarafından saklanır. 
(2) Sınavlarda başarısız olanların belgelerinin saklanma süresi ise beş yıldır. 
 
Sınav giderleri 
MADDE 16 – (1) Sınava katılanlar, Kurumca belirlenen ücretleri öderler. 
(2) Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların ödedikleri ücretler iade edilmez. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat, bildirim, itiraz ve diğer işlemlerde usul 
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak müracaat, bildirim ve itirazlar ile diğer işlemler, elektronik 

ortamda yürütülür. Meslek mensupları, 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan “Güvenli Elektronik İmzayı” 
kullanır. 

(2) Elektronik ortamda işlem yapılamaması halinde işlemler, daha sonra elektronik ortama aktarılmak üzere, 
yazılı ortamda ve Kurumca uygun görülen sürede yürütülür. 

(3) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

 
Tebliğde hüküm bulunmayan haller 
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hususlar Kurum tarafından düzenlenir. 
 
Sınavlara ilişkin geçiş hükmü 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan 

sınavlara girenlerin, bu sınavlarda başarılı sayıldıkları konular itibarıyla aldıkları notlar, mevzuatı uyarınca geçerli süre 
içinde ve talepleri halinde bu Tebliğ uyarınca yapılacak sınavda ilgili konular itibarıyla dikkate alınır. 

(2) 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin olarak Muhasebe Standartları 
konusunda yapılan sınav bu Tebliğdeki Muhasebe Standartları konusuna, Denetim Standartlarına ilişkin olarak yapılan 
sınav bu Tebliğdeki Denetim konusuna, Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin olarak yapılan sınav da bu Tebliğdeki 
Sermaye Piyasası Mevzuatı konusuna ilişkin sınavlarda dikkate alınır. 

 
Yürürlük 
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. 
 


