UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI:
S.1. Uygulamalı mesleki eğitim nedir?
C.1. Uygulamalı mesleki eğitim, bağımsız denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve
uygulama yeterliliklerinin kazanılması amacıyla Kurumumuzca belirlenen temel esaslar
çerçevesinde yürütülen eğitimdir.

S.2. Hangi çalışmalar uygulamalı mesleki eğitimden sayılmaktadır?
C.2. -Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçinin yapmış olduğu denetim
çalışmalarında fiilen görev almak suretiyle yapılan çalışmalar,
-Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarında denetim
ekiplerinde fiilen görev almak suretiyle yapılan çalışmalar,
-3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde geçen süreler,
-3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu kurum ve
kuruluşlarında denetim yetkisini haiz olanların, bu kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri
süreleri,
uygulamalı mesleki eğitimden sayılmaktadır.
Bununla birlikte Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca yetkilendirilecek olan meslek mensuplarının 3568 sayılı
Kanun uyarınca tasdik ve vergi denetimi hizmetinde bulunanların yanında fiilen görev alarak
geçirdiği süreler de uygulamalı mesleki eğitim süresi olarak kabul edilmektedir.

S.3. Uygulamalı mesleki eğitim şartının aranmayacağı haller nelerdir?
C.3. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
yetkilendirme başvurusunda bulunduğu tarih itibarıyla 15 yıllık mesleki tecrübe
süresini haiz olanlarda uygulamalı mesleki eğitim şartı aranmaz.

S.4. Uygulamalı mesleki eğitim süresi kaç yıldır?
C.4. Uygulamalı mesleki eğitim süresi esas olarak 3 yıldır. Ancak, 31/12/2015 tarihine
kadar yapılacak yetkilendirmelerde hariç olmak üzere, 3568 sayılı Kanun uyarınca
meslek mensuplarınca yapılan staj süresinin bir yılı VEYA lisansüstü diplomasının ibraz
edilmesi şartıyla iktisat, maliye, işletme, muhasebe, finansman, denetim ve vergi ile ilgili
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alanlarda lisansüstü eğitim görenlerin bu eğitimde geçen sürelerinin bir yılı uygulamalı
mesleki eğitim süresinden sayılır.

S.5. Geçiş Döneminde yapılacak yetkilendirmelerde uygulamalı mesleki eğitim süresi
kaç yıldır ve bu sürenin hesabı nasıl yapılmaktadır?
C.5. 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde; Bağımsız Denetim
Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibarıyla (26.12.2012) 10 yıldan fazla
ancak 15 yıldan az mesleki tecrübe süresini haiz olanların uygulamalı mesleki eğitimlerinin 1
yılını, 10 yıldan az mesleki tecrübe süresini haiz olanların ise uygulamalı mesleki
eğitimlerinin en az 2 yılını denetçi yanında ya da denetim kuruluşlarında geçirmesi
gerekmekte olup, bu sürelerin staj veya lisansüstü eğitimde geçen süreler dikkate
alınarak tekrar kısaltılması söz konusu değildir.

S.6. Uygulamalı mesleki eğitimi başlatmak için aranan şartlar nelerdir?
C.6. Uygulamalı mesleki eğitime başlamak için, eğitime başlayacak kişinin 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 olması veya diğer
öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen bilim
dallarından en az lisansüstü seviyesinde diploma almış olması gerekmektedir.
Bu nedenle uygulamalı mesleki eğitime başlamak için meslek mensubu olma
zorunluluğu bulunmadığı gibi, bağımsız denetçilik sınavından da başarılı olma
zorunluluğu bulunmamaktadır. Meslek mensubu olma, bağımsız denetçilik sınavından
başarılı olma ve uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış olma, bağımsız denetçi olarak
yetkilendirileceklerde yetkilendirilme başvuru tarihi itibarıyla aranan şartlardan olup,
aralarında herhangi bir öncelik-sonralık ilişkisi bulunmamaktadır.

S.7. Uygulamalı mesleki eğitimin değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?
C.7. Uygulamalı mesleki eğitimin değerlendirilmesi Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinin
18 inci maddesi çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılmaktadır.
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S.8. Bağımsız denetçilik sınavına, uygulamalı mesleki eğitimin tamamlanmasından
sonra mı girilecektir?
C.8. Bağımsız Denetim Yönetmeliğine göre, bağımız denetçilik sınavı ve uygulamalı mesleki
eğitim, bağımsız denetçi olabilmek için gereken şartlardan olup, birbirini tamamlayan
hususlardır. Dolayısıyla aralarında öncelik ilişkisi yoktur.

S.9. Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişi iken bankada ya da diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli görevlerde geçirdiğim süreler uygulamalı mesleki
eğitim süresinden sayılır mı?
C.9. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 3568
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında
denetim yetkisini haiz olanların, bu kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri süreler
uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılır. Kamu kurum ve kuruluşu niteliği taşımayan
yerlerde geçirilen süreler uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılmaz.

S.10. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahibim. Mesleki tecrübe
sürem nedeniyle 2 yıl süre ile uygulamalı mesleki eğitim yapmam gerekiyor. Ancak,
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında 31/12/2014
tarihine kadar başvuruda bulunulması durumunda Yönetmelikte öngörülen sınav
şartının aranmayacağından bahsediliyor. Bu nedenle 31/12/2014 tarihine kadar
uygulamalı mesleki eğitimimi tamamlayamazsam bu hakkım yanacak mı?
C.10. 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe
ilişkin sınavlara girerek lisans belgesi alanlardan, denetçi olarak yetkilendirilmek için
Yönetmeliğin 14 ünü maddesinde belirtilen tüm şartları 31/12/2014 tarihine kadar
sağlayamayacak olanların, bu tarihe kadar Kurumumuza başvuruda bulunarak bu
durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.
Bu nedenle, Yönetmeliğin yukarıda anılan maddesinde belirtilen tarih, uygulamalı mesleki
eğitim şartının yerine getirilmesini sınırlamamaktadır. Uygulamalı mesleki eğitim bu tarihten
sonra da tamamlanabilecektir.
Söz konusu tarih, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahip olanlardan
denetçi olarak yetkilendirilmek için Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen tüm şartları
31/12/2014 tarihine kadar sağlayamayacak olanların, bu durumlarını Kurumumuza
bildirecekleri son tarihtir.
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S.11. 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe
ilişkin sınavlara girerek lisans belgemi aldım. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin
yayımlandığı tarih itibariyle 14 yıl mesleki tecrübe sürem bulunmaktadır. Uygulamalı
mesleki eğitim şartından muaf olmam açısından 15 yılı tamamladığım tarihte başvuruda
bulunsam olur mu?
C.11. 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde; Bağımsız Denetim
Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibarıyla (26.12.2012) mesleki tecrübe
süresi 10 yıl ve daha fazla ancak 15 yıldan az olanların en az 1 yıl, 10 yıldan az olanların en
az 2 yıl süre ile uygulamalı mesleki eğitimlerini denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda
geçirmesi öngörülmüştür. Buna göre 14 yıl mesleki tecrübeye sahip olanlar için denetçi
yanında ya da denetim kuruluşunda geçirilmesi gereken uygulamalı mesleki eğitim süresi 1
yıldır. Ancak, Yönetmeliğin genel hükümleri çerçevesinde mesleki tecrübe süresinin 15 yıla
tamamlanması halinde Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca uygulamalı mesleki eğitimden
muaf olunacaktır.
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