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4 Kasım 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30230

TEBLİĞ

Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; bağımsız denetç�ler�n et�k kurallara uygun ve yüksek kal�tede bağımsız

denet�m h�zmet� sunab�lmeler� amacıyla meslek� b�lg� ve becer�ler�n�n �ht�yaç duyulan sev�yede tutulmasına ve
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ; bağımsız denetç�lere yönel�k sürekl� eğ�t�me �l�şk�n usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 26/12/2012 tar�hl� ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Denet�m Yönetmel�ğ�n�n 25 �nc� ve 49 uncu maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde kullanılan ter�mler, Bağımsız Denet�m Yönetmel�ğ�nde tanımlanan anlamları �le

kullanılmıştır. Ayrıca, bu Tebl�ğde yer alan;
a) Akadem�k çalışmalar: Eğ�t�m konularında yapılmış olan l�sansüstü eğ�t�m, k�tap yazımı, makale yazımı g�b�

çalışmaları,
b) Başkanlık: Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumu Başkanlığını,
c) D�ğer eğ�t�m faal�yetler�: Eğ�t�m konularında düzenlenen kongre, konferans, panel, sem�ner, sempozyum,

çalıştay g�b� faal�yetlere katılımı,
ç) Eğ�t�m: Sürekl� eğ�t�m�,
d) Eğ�t�m ve Yetk�lend�rme B�lg� S�stem� (EYBİS): Kurum tarafından elektron�k ortamda oluşturulan, denetç�

ve denet�m kuruluşlarının yetk�lend�rme ve resm� s�c�l �şlemler�n�n yürütüldüğü, uygulamalı meslek� eğ�t�mlere �l�şk�n
her türlü b�lg�n�n alındığı, kayıt, tesc�l ve �lan ed�lmes� gereken �çer�kler�n düzenl� b�r şek�lde depolandığı ver�
tabanlarından oluşan b�lg� �şlem s�stem�n�,

e) Et�k kurallar: 21/5/2015 tar�hl� ve 29362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetç�ler İç�n Et�k
Kurallar”ı,

f) İşbaşı eğ�t�m�: Denetç�ler tarafından f��len yürütülen bağımsız denet�m faal�yetler�n�,
g) Kom�syon: Kurum Başkanının onayıyla oluşturulan �t�raz kom�syonunu,
ğ) Kred�: Eğ�t�m faal�yetler� sonucunda elde ed�lecek ve eğ�t�m yükümlülüğünün tamamlanmasında

kullanılacak değerleme ölçütünü,
h) S�c�l: Bağımsız Denetç� Resm� S�c�l�n�,
ı) Sürekl� eğ�t�m: Bağımsız denetç�ler�n et�k kurallara uygun ve yüksek kal�tede h�zmet sunab�lmeler� �ç�n

gerekl� olan meslek� b�lg� ve becer�ler�n�n yeterl� sev�yede tutulması ve gel�şt�r�lmes� amacıyla Kurumca bel�rlenen
esaslar çerçeves�nde yürütülen eğ�t�m�,

�) Uzaktan eğ�t�m: Eğ�t�m�n veya eğ�t�m materyaller�n�n �let�ş�m teknoloj�ler� aracılığıyla eğ�t�m alan k�ş�lere
ulaştırıldığı, bel�rl� b�r program dah�l�nde yürütülen eğ�t�mler�,

j) Yönetmel�k: Bağımsız Denet�m Yönetmel�ğ�n�,
k) Yüz yüze eğ�t�m: Eğ�t�m alanların, eğ�t�m süres�nce ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğu

bulunan, dersl�k veya bu amaçla kullanılab�lecek b�r mekanda, bel�rl� b�r program dah�l�nde yürütülen eğ�t�mler�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğ�t�m Yükümlülüğü �le Eğ�t�me İl�şk�n Esaslar

Eğ�t�m yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) Denetç�ler, 3 yıllık dönem �çer�s�nde; en az 60 kred�s� temel meslek� konulardan olmak üzere,

120 kred� karşılığı eğ�t�m� tamamlamak zorundadır.
(2) 3 yıllık dönemde “Et�k Kurallar” konusundan en az 5 kred� karşılığı eğ�t�m�n tamamlanması gerek�r.
(3) Denetç�ler, temel meslek� konulardan her yıl en az 20 kred� karşılığı eğ�t�m� tamamlamak zorundadır.
(4) 3 yıllık dönem �çer�s�nde 120 kred�n�n en çok 60 kred�s� destekley�c� konulardan elde ed�len kred�lerle

sağlanab�l�r.
(5) 120 kred�n�n sağlanıp sağlanmadığına �l�şk�n değerlend�rme her yıl, eğ�t�me tab� olunan öncek� 2 yıl da

dah�l ed�lerek yapılır.
(6) Faal�yet �zn�n�n askıya alınması veya denet�m faal�yet�n�n durdurulması haller�nde de sürekl� eğ�t�m

yükümlülüğü devam eder.
Eğ�t�m yükümlülüğünün başlangıcı
MADDE 6 – (1) Eğ�t�m yükümlülüğü denetç�n�n s�c�le tesc�l ed�ld�ğ� tar�h� �zleyen �k�nc� takv�m yılının

başından �t�baren başlar. Ancak yetk�lend�r�ld�ğ� tar�h� tak�p eden takv�m yılı sonuna kadar s�c�le kayded�lmeyenler�n
eğ�t�m yükümlülüğü yetk�lend�r�ld�ğ� tar�h esas alınarak hesap ed�l�r. Buna göre; denetç� geçm�ş yıllara �l�şk�n eğ�t�m
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açığını tamamlamadıkça s�c�le faal olarak kayded�lmez. Eğ�t�m açığı yetk�lend�r�ld�ğ� yılı tak�p eden beş�nc� ve
sonrak� takv�m yıllarında tesc�l ed�lenler �ç�n 120 kred� olarak d�kkate alınır. Eğ�t�m açığının hesaplanmasında 13 üncü
madden�n üçüncü fıkrasının (a) bend�ndek� usul uygulanır.

Eğ�t�m konuları
MADDE 7 – (1) Eğ�t�m konuları, temel meslek� konular ve destekley�c� konulardan teşekkül eder.
(2) Temel meslek� konular; muhasebe, denet�m, et�k kurallar, f�nans ve kurumsal yönet�m konularını kapsar.

F�nans; sermaye p�yasası, bankacılık, s�gortacılık, özel emekl�l�k ve f�nansal yönet�m konularından oluşur.
(3) Destekley�c� konular; meslek� gel�ş�me katkı sağlayacak d�ğer konular �le k�ş�sel gel�ş�me katkı sağlayacak

konuları kapsar. Başkanlık destekley�c� konuları bel�rlemeye yetk�l�d�r.
Eğ�t�m yöntemler�
MADDE 8 – (1) Eğ�t�m yöntemler�; yüz yüze eğ�t�m, uzaktan eğ�t�m, �şbaşı eğ�t�m�, akadem�k çalışmalar ve

d�ğer eğ�t�m faal�yetler�nden oluşur.
(2) Yüz yüze eğ�t�m veya uzaktan eğ�t�m Kurum tarafından doğrudan yürütüleb�leceğ� g�b� ün�vers�teler,

eğ�t�m kuruluşları, meslek odaları ve s�v�l toplum kuruluşları tarafından da yürütüleb�l�r. Ancak bu kurum ve
kuruluşlar tarafından temel meslek� konularda yürütülen eğ�t�mlerden, eğ�t�m kred�s� elde ed�leb�lmes� �ç�n, eğ�t�m
programının eğ�t�m gerçekleşt�r�lmeden önce Kurum tarafından onaylanmış olması ve gerekl� görüldüğünde
uygulamanın gözet�m� şarttır.

(3) İşbaşı eğ�t�m�nde, mevzuatı uyarınca denet�m öngörülen alanlarda en az denetç� unvanı �le katılım sağlanan
bağımsız denet�m faal�yetler� d�kkate alınır.

(4) Eğ�t�m yöntemler� arasında sayılmamış olmakla b�rl�kte meslek� gel�ş�me doğrudan katkı sağladığı �ler�
sürülen faal�yetler, yapılacak başvuru sonucunda Başkanlık tarafından değerlend�r�lerek eğ�t�m faal�yet� olarak kabul
ed�leb�l�r.

Eğ�t�m kred�ler�
MADDE 9 – (1) Destekley�c� konulardan elde ed�len kred�ler, temel meslek� konular �ç�n zorunlu tutulan

asgar� kred� hesabında d�kkate alınmaz.
(2) Meslek� konulardan herhang� b�r�nde öneml� değ�ş�kl�k yapılmış olması hal�nde, Kurum yıllık zorunlu

kred� m�ktarının bel�rl� b�r kısmının bu konulardan elde ed�lmes�n� zorunlu tutab�l�r. Bu durumda zorunlu tutulacak
konular ve kred�ler� Şubat ayı sonuna kadar uygun vasıtalarla �lan ed�l�r.

(3) Yüz yüze ve uzaktan eğ�t�mde her 50 dak�kalık ders, b�r kred� olarak kabul ed�l�r. Eğ�t�m konularında
sürekl� eğ�t�m veya l�sans ve l�sansüstü eğ�t�m kapsamında ders verenler bu faal�yetler�nden yıllık en fazla 30 kred�
elde edeb�l�rler.

(4) Eğ�t�m kred�s� elde etmek amacıyla “muhasebe standartları”, “denet�m”, “sermaye p�yasası, bankacılık,
s�gortacılık ve özel emekl�l�k mevzuatı” �le “kurumsal yönet�m �lkeler� ve f�nansal yönet�m” konularında Kurum
tarafından düzenlenen bağımsız denetç�l�k sınavlarına katılmak mümkün olup, başarılı olunan her b�r sınav konusu
�ç�n 20 kred� elde ed�l�r.

(5) İşbaşı eğ�t�m� kapsamında, kamu yararını �lg�lend�ren kuruluşlar nezd�nde yürütülen her b�r denet�m �ç�n 3
kred�, d�ğer ş�rketler nezd�nde yürütülen her b�r denet�m �ç�n 2 kred� elde ed�l�r. Bu şek�lde ed�n�len kred�ler
destekley�c� konulardan ed�n�lm�ş kred� olarak d�kkate alınır. İşbaşı eğ�t�m� �le elde ed�len kred� 3 yıllık dönemde 20
kred�y� geçemez.

(6) Akadem�k çalışmalar sonucunda elde ed�lecek kred�ler �le �lg�l� olarak;
a) Başarı �le tamamlanmış olması kaydıyla, eğ�t�m konularında yapılan yüksek l�sans eğ�t�m� �ç�n 40 kred�,

doktora eğ�t�m� �ç�n 90 kred� elde ed�l�r.
b) İçer�ğ� Kurum tarafında uygun görülmes� kaydıyla; eğ�t�m konularında yayımlanan her b�r k�tap �ç�n 60

kred�ye kadar kred� elde ed�leb�l�r. Çok yazarlı k�taplar �ç�n yazarlarının elde edeceğ� kred� m�ktarı o k�taptan elde
ed�lecek toplam kred�n�n yazar sayısına bölünmes� suret�yle hesap ed�l�r. Ancak çok yazarlı k�taplarda bölümler�n
yazarları bel�rl� �se bu k�taptan elde ed�lecek kred� yazdıkları bölümler�n k�tap �ç�ndek� payına göre yazarlara
bölüştürülür. K�tabın varsa ed�törü k�taptan elde ed�len kred�n�n %15’�n� müstahak olup kalan kred� yazarlara
bölüştürülür.

c) Eğ�t�m konularından; uluslararası �ndekslerde veya TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından taranan hakeml�
derg�lerde yayımlanan her b�r makale �ç�n 5 kred�, d�ğer hakeml� derg�lerde yayımlanan her b�r makale �ç�n 2 kred�,
hakems�z derg�lerde yayımlanan her b�r makale �ç�n b�r kred� elde ed�l�r. Çok yazarlı makalelerde yazarların elde
edeceğ� kred�, makalen�n müstahak olduğu kred�n�n yazar sayısına bölünmes� suret�yle hesap ed�l�r.

(7) D�ğer eğ�t�m faal�yetler� �le elde ed�lecek kred�ler �ç�n;
a) Temel meslek� konularda düzenlenen kongre, konferans, panel, sem�ner, sempozyum, çalıştay g�b�

faal�yetler�n Kurum tarafından veya Kurum �le b�rl�kte düzenlenmes� hal�nde bu faal�yetlerde konuşmacı olanlar 5
kred�, katılımcılar katıldıkları her b�r gün �ç�n 2 kred� elde eder. D�ğer kurum ve kuruluşların düzenlem�ş oldukları bu
faal�yetlerde konuşmacı olanlar 4 kred�, katılımcılar katıldıkları her b�r gün �ç�n b�r kred� elde ederler.

b) Destekley�c� konularda düzenlenen kongre, konferans, panel, sem�ner, sempozyum, çalıştay g�b�
faal�yetlerde konuşmacı olanlar 4 kred�, katılımcılar katıldıkları her b�r gün �ç�n b�r kred� elde ederler.

c) Kurum tarafından oluşturulan “çalışma ve danışma kom�syonlarına” katılım sağlanan her gün �ç�n kom�syon
temel meslek� konularda oluşturulmuş �se 5 kred�, destekley�c� konularda oluşturulmuş �se 4 kred� elde ed�l�r.

(8) Eğ�t�m konuları �le �lg�l� olmak kaydıyla b�r mesleğ�n veya faal�yet�n �cra ed�lmes� �ç�n �lg�l� mevzuatında
l�sans, sert�f�ka, yetk� belges� g�b� belge alma zorunluluğu bulunan ve b�r eğ�t�m ve/veya sınav sonucunda ver�len her
b�r belge �ç�n 5 kred� elde ed�l�r. Bu şek�lde elde ed�len kred�ler temel meslek� konulardan olması hal�nde yılda 10
kred�y� geçemez.
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(9) Yüz yüze ve uzaktan eğ�t�mlerde her b�r gün �ç�n en fazla 7 kred� elde ed�leb�l�r.
Eğ�t�m�n belgelend�r�lmes� ve b�ld�r�m�
MADDE 10 – (1) Eğ�t�m faal�yetler� sonucunda kred� elde ed�leb�lmes� �ç�n b�ld�r�m süres� �çer�s�nde tevs�k

ed�c� belge sunulması zorunludur.
(2) Destekley�c� eğ�t�m konularından “d�ğer eğ�t�m faal�yetler�” kapsamındak� faal�yetler�n EYBİS vasıtasıyla

beyan ed�lmes� yeterl�d�r. Ancak, Kurum tarafından talep ed�lmes� hal�nde tevs�k ed�c� b�lg� ve belgeler�n sunulması
gerek�r.

(3) Eğ�t�m faal�yetler�nden b�r takv�m yılı �çer�s�nde elde ed�len kred�ler o takv�m yılının kred� hesabında
d�kkate alınır. Ancak yüksek l�sans ve doktora eğ�t�m� �le k�tap yazımından elde ed�len kred�ler bölünerek ed�n�ld�ğ�
yılda ve tak�p eden �k� yıl �ç�nde kullanılab�l�r.

(4) Eğ�t�m faal�yet�ne katılımı gösteren b�lg� ve belgeler üçer aylık dönemler hal�nde üç aylık dönem� tak�p
eden ayın 15’�ne kadar EYBİS üzer�nden Kuruma b�ld�r�l�r.

(5) Ver�len ek süreden sonra b�ld�r�m� yapılan faal�yetler �ç�n kred� elde ed�lemez.
Eğ�t�m�n değerlend�r�lmes�
MADDE 11 – (1) Eğ�t�me �l�şk�n b�ld�r�mler, Eğ�t�m ve Yetk�lend�rme Da�re Başkanlığı tarafından

değerlend�r�l�r.
(2) Eğ�t�m açığı tesp�t ed�lmes� hal�nde bu eks�kl�ğ�n tamamlanması �ç�n �lg�l�lere üç aydan fazla olmamak

üzere ek süre ver�leb�l�r. Eğ�t�m açığı olanlara ek süre ver�lmes�, car� yıla a�t eğ�t�m yükümlülüğünün süres�n� uzatmaz.
(3) Eğ�t�me �l�şk�n b�ld�r�mler�n değerlend�r�lmes� sonucunda yapılan tebl�gata karşı tebellüğ tar�h�nden

�t�baren on beş gün �ç�nde Kuruma �t�raz ed�leb�l�r.
İt�raz kom�syonu
MADDE 12 – (1) İt�raz kom�syonu, Kurum Başkanı tarafından görevlend�r�len, b�r başkan yardımcısının

başkanlığında toplam üç üyeden oluşur. Başkan ayrıca, üç yedek üye bel�rler. Asıl üyeler�n herhang� b�r nedenle
kom�syona katılamamaları hal�nde yedek üyeler kom�syona katılır.

(2) Kom�syon, eğ�t�m kapsamında yapılacak �t�razları �nceleyerek karara bağlar.
(3) Kom�syon gerekl� oldukça üye tam sayısı �le toplanır ve oy çokluğu �le karar alır.
(4) Kom�syonun sekretarya h�zmetler�, Eğ�t�m ve Yetk�lend�rme Da�re Başkanlığı tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdar� Tedb�rler ve Çeş�tl� Hükümler

İdar� tedb�rler
MADDE 13 – (1) Ver�len ek süre �çer�s�nde eğ�t�m açığını tamamlamayan denetç�ler�n denet�m faal�yetler�

durdurulur ve bunlar s�c�lde gayr� faal olarak göster�l�r.
(2) Denet�m faal�yetler� durdurulan denetç�ler, bağımsız denet�m faal�yetler�nde denetç� unvanı �le görev

alamazlar. Gayr� faal konumları devam ett�ğ� sürece bunların refakat�nde uygulamalı meslek� eğ�t�m yapılamaz.
(3) Denet�m faal�yetler� durdurulan denetç�ler faal konuma geleb�lmek �ç�n eğ�t�m açığını tamamladığını

gösteren belgelerle Kuruma başvurur. Bu k�ş�ler �ç�n eğ�t�m kred�s�n�n değerlend�r�lmes�nde;
a) Tedb�r�n kaldırılması taleb�n�n, yılın �k�nc� yarısında yapılması hal�nde başvuru yapılan yılda elde ed�lmes�

gereken kred� de d�kkate alınır.
b) Tedb�r�n kaldırılması taleb�n�n, tedb�r kararının uygulandığı tar�h� tak�p eden üçüncü takv�m yılında veya

sonrasında yapılması hal�nde eğ�t�m yükümlülüğü 120 kred� olarak d�kkate alınır.
(4) Talepler� neden�yle s�c�lde gayr� faal olarak göster�len denetç�lerden tekrar faal konuma geleb�lmek �ç�n

talepte bulunanların sürekl� eğ�t�m kred�s�n�n değerlend�rmes�nde üçüncü fıkra hükümler� uygulanır.
(5) Geçm�ş yıllara �l�şk�n eğ�t�m açığının tamamlanmasında kullanılacak kred�ler�n hesabında, yetk�lend�r�ld�ğ�

tar�hten önces�ne a�t olmamak kaydıyla, en fazla talep tar�h�nden öncek� üç yılda alınan eğ�t�mler d�kkate alınır.
(6) Yönetmel�ğ�n 25 �nc� maddes�n�n altıncı fıkrası uyarınca eğ�t�m yükümlülüğü get�r�len k�ş�ler�n bu eğ�t�m

faal�yetler�nden elde ett�kler� kred�ler, sürekl� eğ�t�m kred�s� hesabında d�kkate alınmaz.
Mücb�r sebepler
MADDE 14 – (1) Yönetmel�ğ�n 45 �nc� maddes�nde bel�rt�len haller mücb�r sebep sayılır.
(2) Mücb�r sebepler neden�yle eğ�t�m yükümlülükler�n� yer�ne get�remeyen denetç�lere eğ�t�m

yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeler� �ç�n Kurum tarafından, mücb�r sebeb�n mah�yet� d�kkate alınarak uygun b�r süre
ver�l�r. Bu süre �çer�s�nde eğ�t�m yükümlülükler�n� tamamlayan denetç�ler �ç�n �dar� tedb�r uygulanmaz.

(3) Mücb�r sebep, meydana geld�ğ� tar�h� �zleyen y�rm� gün �ç�nde Kuruma b�ld�r�l�r. B�ld�r�m�n yapılmasının
�mkânsız olduğu hallerde bu süre �mkânsızlığın f��len ortadan kalktığı tar�hten �t�baren �şlemeye başlar.

Denet�m� üstlenenler�n yükümlülüğü
MADDE 15 – (1) Denet�m� üstlenenler denet�m kadrosunda yer alan denetç�ler�n eğ�t�m yükümlülüğünü

yer�ne get�r�p get�rmed�kler�n� tak�p etmekle yükümlüdür. Denet�m faal�yet� durdurulan denetç�ler�n denet�m
ek�pler�nde yer almasından denetç� �le b�rl�kte denet�m� üstlenenler de sorumludur.

Müracaat, b�ld�r�m ve �t�razda usul
MADDE 16 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yapılacak müracaat, b�ld�r�m ve �t�razlar elektron�k ortamda ve

15/1/2004 tar�hl� ve 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�nde tanımlanan “Güvenl� Elektron�k İmza” kullanılarak
yapılır.

(2) Haklı b�r sebeple elektron�k ortamda yapılamayan müracaat, b�ld�r�m ve �t�razlar daha sonra elektron�k
ortama aktarılmak kaydıyla kâğıt ortamında yazılı olarak yapılab�l�r.

Tebl�ğde hüküm bulunmayan haller
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MADDE 17 – (1) Bu Tebl�ğde hüküm bulunmayan hallerde Başkanlık görüşüne �t�bar ed�l�r.
Mevcut denetç�ler �ç�n eğ�t�m yükümlülüğünün başlangıcı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2017 tar�h�nden önce s�c�le kayded�lm�ş olan denetç�ler�n eğ�t�m yükümlülüğü

1/1/2018 tar�h�nde başlar.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumu

Başkanı yürütür.

 
 


