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KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
KURUMSAL TANITIM VE EĞİTİM SEMİNERİ
Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yılda iki kez gerçekleştirilecek olan seminer
programı, Kurumun genel yapısı, mevzuatı, görev ve yetkileri, kariyer olanakları ile Kurumun
görev alanında bulunan düzenleme, iş ve işlemler hakkında üniversite öğrencileri ve
mezunlarının bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, çalışma hayatı tercihleri arasında kurumsal
farkındalık oluşturulması amacıyla planlanmıştır. Seminer katılımcılarına, finansal
okuryazarlığın geliştirilmesi ve finansal tabloların yorumlanması, işletmelerin finansal durum
ve yapılarının anlaşılması gibi konu başlıklarını içeren bir eğitim programı uygulanacaktır.
Eğitimler Kurumumuz uzmanları tarafından gerçekleştirilecek olup, katılımcılara ilk gün
programın işleyişine ilişkin genel bilgiler de verilecektir.
Seminer kapsamında işlenecek konulara ilişkin program ekte yer almaktadır (Ek:1)
1. Seminer Katılım Koşulları
Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren;
a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler
fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının,
b) Bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya
yurtdışındaki öğretim kurumlarının,
c) Fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin Kurum tarafından belirlenen
bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının
üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan öğrenciler ile seminer başvurularının alındığı
tarihten önceki son 1 yıllık eğitim öğretim döneminde bu fakülte, bölüm veya öğretim
kurumlarından mezun olanlar seminere katılım için başvuruda bulunabilecektir.
Ayrıca yukarıda bahsedilen alanlardan mezun olup, halen yüksek lisans veya doktora
öğrenimine devam eden öğrenciler ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik stajına devam
eden kişiler de programa başvurabileceklerdir.
2. Seminer Tarihi ve Süresi
Seminerler, Kurumca belirlenerek ilan edilecek tarihlerde 3 iş günü sabah ve öğleden
sonra oturumu şeklinde gerçekleştirilecektir. Seminer katılım kontenjanı azami 75 kişi olarak
belirlenmiştir.
3. Seminer Başvuruları
Seminer başvuruları, seminerin gerçekleştirileceği aydan bir önceki ay bildirilecek
tarihler arasında elektronik ortamda Kurum resmi internet sitesi “www.kgk.gov.tr” adresinde
yayınlanacak olan “Seminer Katılım Talebi Formu”nun, yapılan açıklamalar çerçevesinde
doldurulması suretiyle yapılacaktır.

T.C.
KAMU GÖZETİMİ
MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

İnsa

Programa başvuracak adaylardan ayrıca öğrenci belgesi, diploma, not döküm belgesi
(Transkript), staj belgesi, adli sicil belgesi gibi ilave bilgi ve belgeler istenebilecek olup, söz
konusu bilgi ve belgelerin başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Alınan başvuruların belirlenen 75 kişilik kontenjandan fazla olması durumunda, adaylar
arasında elektronik kura çekilmesi suretiyle seminer katılımcıları belirlenecektir. Belirlenen
liste son başvuru gününü takip eden bir hafta içerisinde Kurum internet sitesinde yayınlanacak,
adaylara ayrıca herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. Adaylar, başvuru sonuçlarına T.C.
kimlik numaraları ile Kurum web adresinden ulaşabileceklerdir.
Seminer katılım listesinde yer alan adayların, beş iş günü içerisinde yine Kurum internet
sitesinde yayınlanacak olan “Seminer Katılım Durumu Bildirimi” linkine TC Kimlik
numaraları ile giriş yaparak, son katılma durumlarını bildirmeleri gerekmektedir. Bu süre
içerisinde katılım durumunu bildirmeyen adayların başvuru ve seminere katılma hakkı iptal
edilecektir.
Seminer katılım durumlarını bildirmedikleri için başvuruları iptal edilen ve seminere
katılamayacağını bildiren adayların yerine, Kurumca başvuruda bulunan diğer adaylar
arasından elektronik kura yöntemiyle yeni katılımcılar belirlenebilir. Bu durumda belirlenen
yeni katılımcılara ait liste, ilk liste katılım durumu bildirimi için tanınan beş iş günü süreyi takip
eden iki iş günü içerisinde Kurum internet sitesinde yayınlanacak, adaylara ayrıca herhangi bir
bildirim yapılmayacaktır.
Yeni katılımcı listesinde yer alan adayların da, üç iş günü içerisinde yine Kurum
internet sitesinde yayınlanacak olan “Seminer Katılım Durumu Bildirimi” linkine TC Kimlik
numaraları ile giriş yaparak, son katılma durumlarını bildirmeleri gerekmektedir. Bu süre
içerisinde katılım durumunu bildirmeyen yeni adayların başvuru ve seminere katılma hakkı
iptal edilecektir.
Yeni eklenen adayların katılım durumu bildirimi neticesine göre belirlenecek olan
seminer katılımcılarına ait nihai liste Kurum internet sitesinde yayınlanacak, adaylara ayrıca
herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.
Seminere katılacağını bildirmesine rağmen gerekçesiz olarak seminere gelmeyen
adayların katılım hakları başka bir seminer programına devredilemeyecek ve başka bir seminere
katılım için yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Seminer Programının Yeri
Seminerler, Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak. No: 4 Çankaya/ANKARA adresinde
bulunan Kurum ana hizmet binasının konferans salonunda, sabah 09.30-12.30, öğleden sonra
14.00-16.00 Saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Ulaşım ve konaklama, katılımcıların sorumluluğunda olacaktır.
5. Katılım Belgesi
Seminer programını tamamlayan katılımcılara “Seminer Katılım Belgesi” verilecektir.
Geçerli bir mazereti bulunmaksızın devamsızlık yapan katılımcılara belge verilmeyecektir.
Seminer ile ilgili sorular için seminerbilgi@kgk.gov.tr adresine e-posta gönderilerek
bilgi alınabilecektir.

