Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

MESLEK MENSUPLARI İÇİN GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI
DUYURUSU

A. PROGRAMIN KONUSU:
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi kapsamına giren Yeminli
Mali Müşavirler (YMM) ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM), aynı madde
uyarınca eğitimleri, Kurumumuzca üniversitelerle işbirliği halinde yürütülecektir.
B. PROGRAMA KATILABİLECEKLER:
1. Bu ilanın konusu olan eğitim programına, anılan Yönetmeliğin Geçici 1 inci
maddesi kapsamında bulunan YMM’ler ile 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip SMMM’ler
ruhsatlarıyla birlikte üniversiteye müracaat etmeleri halinde katılabileceklerdir. Mesleki
tecrübe Yönetmelikte belirlenen esaslara göre hesaplanacaktır.
2. Eğitim programına katılacak olan meslek mensuplarının, 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
lisansüstü seviyesinde diploma almış olması şarttır.
3. Kamu kurumları tarafından, 660 sayılı KHK’nın yayımlandığı 2/11/2011 tarihinden
önce ilan edilen bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar ile bunlara ilişkin 31/12/2012 tarihine
kadar yapılacak tamamlayıcı sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazananlardan,
sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim yapmak isteyenler, Sigortacılık Kanunu ve
ilgili mevzuatı alanında bu ilan konusu eğitim programına katılabileceklerdir.
C. EĞİTİM PROGRAMININ ANA KONULARI:
1. Geçiş dönemi eğitim programının ana konuları, meslek mensupları itibarıyla
aşağıda belirtilmiştir. Meslek mensuplarından;
a. YMM’ler Denetim, Muhasebe Standartları ile Sermaye Piyasası, Bankacılık,
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı eğitim ana konularından,
b. SMMM’ler ise Denetim, Muhasebe Standartları, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve
Finansal Yönetim ile Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel
Emeklilik Mevzuatı eğitim ana konularından;
eğitime katılabileceklerdir.
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2. Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim
faaliyetinde bulunmayacak olanların, bu alana ilişkin eğitim ana konusundan eğitime ya da
bağımsız denetçilik sınavına katılma zorunluluğu yoktur.
3. Meslek mensupları yukarıda belirtilen sınav konularının bir kısmı veya tamamı için
geçiş dönemi eğitim programına katılmak yerine Kurumca yapılacak bağımsız denetçilik
sınavlarına da girebilirler.
Ç. EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
Geçiş dönemi eğitim programı ana konularının içeriği duyurumuz ekinde yer verildiği
şekilde belirlenmiştir. (EK-1)
D. EĞİTİM VERİLECEK YERLER:
İşbirliği yapılan üniversite tarafından eğitim verilecek yerler itibarıyla eğitim programı
ve takvimi eğitime başlanmadan on beş gün önce Kuruma bildirilerek Kurum onayı alındıktan
sonra üniversite tarafından duyurulacaktır.
E. EĞİTİM YÖNTEMİ:
1. Eğitim ana konuları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (t) bendi çerçevesinde, (EK-1)’de yer verilen içeriğe ve Avrupa Kredi
Transfer Sistemine (AKTS) uygun olarak yürütülecektir.
2. AKTS’ye göre altı kredi notunu karşılamak üzere her bir eğitim ana konusunda ders
programı tanzim edilecektir.
3. Muhasebe Standartları ve Denetim ana konularında yapılacak eğitim örgün;
Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim, Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık
ve Özel Emeklilik Mevzuatı ana konularında yapılacak eğitim ise örgün veya on-line olarak
yürütülecektir.
F. AZAMİ SINIF MEVCUDU:
Örgün eğitimler, bir sınıfta en fazla 35 katılımcı ile yürütülecektir. Katılım talebinin
daha fazla olması durumunda yeni sınıflar oluşturulacaktır. Özel durumlarda Kurumun görüşü
ve izni alınacaktır.
G. EĞİTİMDE DEVAM VE BAŞARI ŞARTI:
1.

Örgün eğitimlerde asgari % 80 oranında devam zorunluluğu aranacaktır.

2.

Örgün ve on-line eğitimlerde başarı seviyesi üniversite tarafından eğitim ana
konularının her birinden ve her bir katılımcı itibarıyla ayrı ayrı tespit edilecektir.
Eğitim programını başarı ile tamamlayanlara Kurumca öngörülecek şekle uygun
olarak katılım belgesi verilecektir.
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Ğ. EĞİTİM ÜCRETİ:
Ana konular itibarıyla eğitim ücreti KDV hariç olmak üzere; örgün eğitimde 1.000
(bin) TL, on-line eğitimde ise 350 (üçyüzelli) TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen ücret
üniversitelerce peşin tahsil edilecek olup ücrete ilişkin olarak artırım, indirim, taksitlendirme
ve benzeri farklı bir uygulama yapılmayacaktır. Kurumun onayı olmaksızın eğitim ücreti
dışında katılımcılara herhangi bir ek mali yükümlülük getirilmeyecektir.
H. EĞİTİM VERECEK ÜNİVERSİTELER:
Geçiş dönemi eğitimine ilişkin işbirliği yapılan üniversiteler Kurumumuz internet
sitesinde (www.kgk.gov.tr) ilan edilecektir.
I. EĞİTİMCİLER:
Eğitimde görev alacak eğitimciler, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğrenim
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde tanımlı, yükseköğretim
kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlarına sahip öğretim üyeleri
arasından olacaktır.
“Muhasebe Standartları ve Denetim” eğitimlerinde, öğretim üyelerinin yanı sıra en az
beş yıllık fiili bağımsız denetim tecrübesine sahip olanlar da yer alabilecektir.
İ. EĞİTİME BAŞVURU:
Eğitime başvuru yeri, zamanı, şekli ve diğer hususlar işbirliği yapılan üniversite
tarafından internet sitesinde ilan edilir.
Duyurulur.
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