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DENETÇ‹ E⁄‹T‹M‹
I) Genel
‹fl dünyas›n›n küreselleflmesi, ülke içinde ve s›n›r ötesinde tutarl› ve yüksek kalitede finansal raporlamaya olan ihtiyac› önemli ölçüde art›rm›flt›r. Bu geliflme,
hem muhasebe hem de denetimi do¤rudan etkilemektedir. Günümüzün küresel
çal›flma ortam›nda pek çok paydafl genel kabul görmüfl uluslararas› muhasebe ve
denetim standartlar› ile uyumlu olmay› beklemektedir. Denetçilerin yeterlili¤i
için uluslararas› kabul görmüfl k›staslar›n belirlenmesi, muhasebe ve denetimde uluslararas› olarak kabul edilmifl standartlar›n geliflimine yard›mc› olacakt›r.

A) Denetçi Tan›m›
8 Nolu uluslararas› e¤itim standard›na göre denetçi, tarihsel finansal bilginin denetiminde önemli hükümlerde bulunma sorumlulu¤unu sahip olan veya sorumlulu¤u verilmifl olan bir muhasebe meslek mensubudur. Muhasebe meslek mensubu, bir IFAC üye kurulufluna üye olan kiflidir.
B) Denetim Nedir?
Denetim;
- Bir meslek mensubu veya genellikle meslek mensuplar› tak›m› taraf›ndan gerçeklefltirilen ve idari becerilerle yönetilen,
- Analitik beceriler, mesleki yarg›lama ve mesleki flüphecilik uygulamas›n› içeren,
- Uygun teknoloji yap›lar›n› kullanan ve bir metodolojiye ba¤l› olan,
- Uluslararas› Denetim Standartlar› (ISA), Uluslararas› Kalite Güvence Standartlar› (ISAC), Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (IFRS), Uluslararas› Kamu Sektörü Muhasebe Standartlar› (IPSAS) ve uygulamadaki di¤er uluslararas›, ulusal veya yerel eflde¤erleri gibi tüm uygun teknik standartlar›na
uyumlu olan ve
- Mesleki etik standartlara uyumlu olan
yap›land›r›lm›fl bir süreçtir.
Denetim ayr›ca;
- Dünya genelinde kurulufllar ve topluluklar içinde hesap verebilme ve sorumluluklar› gelifltirme sistemlerinin tamamlay›c› bir parças›d›r.
- Tarihsel finansal bilgilerin denetimleri, kanun ve ilgili mevzuat›n bir gere¤i
olarak yap›labildi¤i gibi, borçlanman›n bir koflulu, sözleflmenin bir konusu olarak veya di¤er sebepler için de gerekli k›l›nabilir. Bunu ek olarak kurulufllar
kendiliklerinden, gönüllü olarak finansal beyanlar›n ve iddialar›n do¤rulu¤unu
de¤erlendirme ve paydafllar›na kaynaklar›n›n finansal yönetiminin güvenilir bir
raporunu sunmak amac›yla denetim yapt›rabilirler.
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II) Uluslararas› Muhasebe E¤itimi Standartlar› Kurulu (IAESB) ve
Uluslararas› E¤itim Standartlar›
TÜRMOB’un da üyesi oldu¤u Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonunun
(IFAC) misyonu “kamu ç›kar›na hizmet etmek, yüksek kaliteli mesleki standartlara uyumun tesis ve teflviki yoluyla dünya çap›nda muhasebecilik mesle¤i güçlendirmek ve güçlü uluslar aras› ekonomilerin geliflmesine katk›
yapmakt›r.”
IFAC bünyesinde oluflturulan E¤itim Komitesi;
- Ruhsat alma öncesi e¤itim,
- Muhasebe Meslek Mensuplar›n›n e¤itilmesi,
- Sürekli mesleki geliflim ve muhasebe mesle¤i üyelerinin geliflimi ile
- Denetçinin yeterlilik koflullar› ve e¤itimi,
konular›nda; standartlar, yönetmelikler, tart›flma raporlar› ve di¤er bilgilendirme
belgeleri gelifltirmek için kurulmufl, IFAC Kurullar›n›n önde gelen komitelerinden biridir. (TÜRMOB da IFAC E¤itim Komitesinde bir dönem görev alm›flt›r.)
IFAC üyesi kurulufllar, IFAC’›n e¤itim standartlar›na uygun bir e¤itim sürecini
taahhüt etmekte ve e¤itim mevzuat›n› buna uyumlu olarak düzenlemektedirler.
IFAC E¤itim Komitesi, Muhasebe Meslek Mensuplar›n›n mesleki e¤itim ve geliflimi için bugüne de¤in önemli çal›flmalar yürütmüfltür.
A) Öncelikle, Uluslararas› E¤itim Tebli¤lerinin çerçevesine iliflkin bir metin
üretmifltir. Bu çal›flmada;
- Komitenin hedefleri ve görev tan›mlar›, misyon ve stratejiler,
- Tebli¤lerin nitelik ve kapsam›,
- Dan›flma süreci,
- Karar nisab› ve oylama,
- Gelifltirilen kavram ve terimlerin anlam ve içerikleri
belirlenmifltir.
B) IFAC E¤itim Komitesinde yap›lan ikinci önemli çal›flma, “Uluslararas› E¤itim Standartlar›’na Girifl” bafll›kl› belgenin üretilmesidir. Bu belge, Muhasebe Meslek Mensuplar› için Uluslararas› E¤itim Standartlar›n›n (UES) geliflimi
için altyap› bilgisi sa¤lamakta, standartlar içindeki sorunlar›n kapsam›n› tan›mlamakta IFAC üye kurulufllar›n›n e¤itim programlar› içinde standartlar›n kabul
edilmesi ve uygulanmas› yollar›n› ele almaktad›r.
- Uluslararas› E¤itim Standartlar› (UES), muhasebe meslek mensuplar›n›n
e¤itim ve gelifliminde genel olarak kabul edilen “iyi uygulama” standartlar›n› tan›mlamakt›r.
524

1. Salon - Paralel Oturum X - Denetçi Uzman› E¤itimi/Musa P‹fiK‹N

- UES, yasal olarak üye kurulufllar›n yasal düzenlemelerinin üzerinde hüküm ifade etmez ancak, uluslararas› düzeyde genel kabul görmüfl “iyi uygulama” sonuçlar› esas al›narak oluflturulan standartlar›n bu yasal düzenlemeleri etkilemesi beklenir.
C)- Uluslararas› Muhasebe E¤itim Standartlar› Kurulu (IAESB), yukar›da
da ifade edildi¤i gibi, Uluslararas› E¤itim Standartlar›n› oluflturup yay›nlamakla, Muhasebe Meslek Mensuplar› için e¤itim, staj sürekli meslek geliflim de dahil olmak üzere ruhsatl› muhasebecilerin ve denetçilerin asgari ö¤renme flartlar›
için kriterler oluflturarak muhasebe mesle¤ini gelifltirmeyi amaçlam›flt›r.
Bu amaçla Kurul;
UES 1 ile
Muhasebe Mesle¤i E¤timi Program›na Girifl fiartlar›n›,
(Yürürlük Tarihi 1 Ocak 2005)
UES 2 ile
Mesleki E¤itim Programlar›n›n ‹çeri¤ini,
(Yürürlük Tarihi 1 Ocak 2005)
UES 3 ile
Mesleki Beceriler konusunu,
(Yürürlük Tarihi 1 Ocak 2005)
UES 4 ile
Mesleki De¤erler, Etik Kurallar ve Davran›fllar›,
(Yürürlük Tarihi 1 Ocak 2005)
UES 5 ile
Staj fiartlar›n›
(Yürürlük Tarihi 1 Ocak 2005)
UES 6 ile
Mesleki Yeteneklerin ve Yeterlili¤in De¤erlendirilmesini,
(Yürürlük Tarihi 1 Ocak 2005)
UES 7 ile
Sürekli Mesleki Geliflimi,
(Yürürlük Tarihi 1 Ocak 2006)
UES 8 ile
Denetçiler ‹çin Yeterlilik fiartlar›n›
(Yürürlük Tarihi 1 Temmuz 2008)
standardize etmeyi amaçlam›flt›r.
D) Denetçiler ‹çin Yeterlilik fiartlar› – 8 No.lu Uluslararas› E¤itim Standard›
8 nolu Uluslararas› E¤itim Standard›na göre ülkelerin meslek otoriteleri, (üye
kurulufllar) bir bireyin denetçi rolünü üstlenmeden önce;
- bir meslek mensubu olarak ruhsatland›r›lm›fl olmas›n›,
- bir lisans derecesi veya dengine sahip olmas›n›,
- ve standartta yer alan di¤er flartlar› tafl›malar›n›
aramak zorundad›r.
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Da) Bilgi ‹çeri¤i:
Denetçiler için e¤itim ve geliflim program› içinde yer alan bilgi içeri¤i afla¤›daki konular› içermelidir:
a) ‹leri düzeyde tarihi finansal bilginin denetimi,
b) ‹leri düzeyde finansal muhasebe ve raporlama,
c) Bilgi teknolojisi.

a) ‹leri düzeyde tarihi finansal bilginin denetiminin bilgi içeri¤i ileri bir düzeyde afla¤›daki konular› içermelidir.
aa) ‹lgili güncel konular› ve geliflmeleri içeren en iyi tarihi finansal bilgi denetimi uygulamalar›,
ab) Uluslararas› Denetim Standartlar› (ISA) ve Uluslararas› Denetim Uygulamalar› Beyanlar› (IAPS); ve/veya
ac) Di¤er uygulanan standartlar veya yasalar (Ülkemiz bak›m›ndan SPK, BDDK
ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri)
Ayr›ca, denetçiler için;
- Uluslararas› Kalite Kontrolü Standartlar› (ISQC),
- Uluslararas› Gözden Geçirme Sözleflmeleri Standartlar› (ISRE),
- Uluslararas› Güvence Sözleflmeleri Standartlar› (ISAE),
- Uluslararas› ilgili Hizmetler Standartlar› (ISRS) veya
- Bunlar›n yerel denkliklerinin bilgisi de gerekli k›l›nabilir.

b) ‹leri düzeyde Finansal muhasebe ve raporlaman›n bilgi içeri¤inin konusu
ileri bir düzeyde afla¤›dakileri içermelidir.
ba) ‹lgili güncel konular› ve geliflmeleri içeren finansal muhasebe ve raporlama
süreçleri ve uygulamalar› ile,
bb) Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (IFRS) ve/veya
bc) Di¤er uygulama ve standartlar
ayr›ca, kamu sektörüne iliflkin bir denetim sözkonusu ise ve de kamu sektörüne
özgü standartlara uygun olarak finansal raporlar haz›rlamas› gerekli k›l›n›rsa,
e¤itimin bilgi içeri¤i, Uluslararas› Kamu Sektörü Muhasebe Standartlar›n› (IPSAS), Uluslararas› Kamu Sektörü Yönergelerini ve bunlar›n uygulamada olan
di¤er uluslararas›, ulusal ve/veya yerel eflde¤erini de kapsayacakt›r.

c) Bilgi teknolojisi konusunun bilgi içeri¤i afla¤›dakileri kapsamal›d›r.
ca) ‹lgili güncel konular› ve geliflmeleri içeren finansal muhasebe ve raporlamaya yönelik bilgi teknolojisi sistemleri ile,
cb) Tarihi finansal bilginin denetimine uygun olarak muhasebe ve raporlama sis526
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temlerinde kontrollerin de¤erlemesine ve risklerin de¤erlendirilmesine yönelik
çerçeve.

Db) Mesleki Beceriler
8 Nolu Uluslararas› E¤itim Standard›nda Denetçiler için “Mesleki Bilgi” e¤iminin yan› s›ra “Mesleki Beceriler” konusunda verilecek e¤itim ve geliflim programlar›n›n afla¤›daki içerikte olmas› öngörülmektedir.
a) Bir denetim ortam›nda afla¤›daki mesleki becerileri uygulamak,
i. Problemlerin belirlenmesi ve çözülmesi,
ii. Uygun teknik araflt›rma yap›lmas›n›n üstlenilmesi,
iii. Etkili bir flekilde tak›m halinde çal›flabilme,
iv. Kan›t toplama ve de¤erleme,
v. Resmi, gayriresmi, yaz›l› veya sözlü olarak fikirlerin etkili flekilde sunulmas›, tart›fl›lmas› ve savunulmas›,
b) Denetim ortam›nda ileri bir düzeyde afla¤›daki mesleki becerileri gelifltirmek,
i. ‹lgili denetim standartlar›n› ve klavuzunu uygulamak,
ii. ‹lgili finansal raporlama standartlar›n›n uygulanmas›n› de¤erlendirmek,
iii. Araflt›rma, soyut mant›ksal düflünce ve elefltirel analiz kapasitesini göstermek,
iv. Mesleki flüphecilik göstermek,
v. Mesleki yarg› uygulamak,
vi. ‹htilaflara direnmek ve çözmek,
Esasen 3 nolu UES Mesleki Beceriler konusunu düzenlemektedir. UES 8 ba¤lam›nda ileri düzey tan›mlanmaktad›r.

Dc) Mesleki De¤erler, Etik ve Tutumlar
UES 8’e göre, meslek mensuplar›n›n, denetçi rolünü üstlenmeden önce bir denetim ortam›na sahip olunmas› gereken mesleki de¤erlere, etik kurallara uygun
davranma ve tutum alma de¤erleri konusunda yeterince e¤itim alm›fl ve bilinçlenmifl olmas› gerekir. Buna göre, IFAC üyesi kurulufllar, mesleki de¤er hükümlerinin uygulanmas›, hem toplum, hem de meslek yarar›na etik flekilde davran›lmas› konusunda gerekli e¤itim programlar›n› tasarlamak ve uygulamak zorundad›rlar.
Tüm muhasebe meslek mensuplar› gibi denetçilerin de mesleki kariyerleri boyunca UES 8’de ana hatlar›yla belirtilen mesleki de¤erlere, etik kurallara uygun
hareket etmeleri beklenmektedir.
IFAC’›n Muhasebe Meslek Mensuplar› için Etik kurallar›, esas itibariyle flu temel ilkeleri belirlemektedir;
a) Dürüstlük
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b) Tarafs›zl›k
c) Mesleki yeterlilik ve özen
d) Gizlilik
e) Mesleki davran›fl
Bunlara ek olarak IFAC Muhasebe Meslek Mensuplar› için Etik Kurallar› tüm
denetçiler için geçerli kurallard›r. TÜRMOB, 17 nci Genel Kurulunda bu kurallar› benimsemifl ve Etik Standartlar Yönetmeli¤ini onaylatm›flt›r.

Dç) Staj
UES 8’e göre, Muhasebe Meslek Mensuplar›n›n denetçi rolünü üstlenmeden önce ilgili staj dönemini tamamlamalar› gerekir. Standarda göre, bu dönem, onlar›n gerekli mesleki bilgi, mesleki beceriler ile mesleki de¤erler, etik ve davran›fl
biçimlerini elde ettiklerini göstermelerine f›rsat verecek kadar uzun ve yo¤un olmal›d›r. Staj döneminin önemli bir k›sm› tarihi finansal bilginin denetimi alan›nda olmal›d›r.
UES 8’e göre, bir denetçi için uygun staj dönemi normal olarak üç y›ldan az
olmamal›d›r. Bu sürenin en az iki y›l› bir denetçinin rehberli¤inde tarihi finansal bilginin denetimi alan›nda normal olarak kullanmal›d›r.

Dd) Sürekli Mesleki Geliflim
UES 7, Sürekli Mesleki Geliflim (SMG); Yaflam Boyu Ö¤renme ve Mesleki Yeterlili¤in Sürekli Geliflimi Program› denetçileri de içeren tüm muhasebe meslek
mensuplar› için SMG flartlar›n› belirler.
UES 7’ye göre, Sürekli Mesleki Geliflim, muhasebe ve denetim meslek mensuplar›n›n yeterliliklerini gelifltiren ve muhafaza eden ve böylece onlar›n mesleki
ortamlar›nda yetkin bir flekilde görev yapmalar›na imkan veren, ö¤renme faaliyetleri demektir.
Bu standart, IFAC üyesi kurulufllar›n afla¤›da belirtilen hususlar›n yerine getirmelerini öngörür:
1-Muhasebe meslek mensuplar› aras›nda hayat boyu ö¤renme sürecini benimsenmesini teflvik etmek,
2-Üyelerinin, sürekli mesleki geliflim f›rsat ve kaynaklar›na eriflimlerini kolaylaflt›rmak,
3- Muhasebe meslek mensuplar›n›n mesleki yeterliliklerinin sürekli olarak gelifltirilmesi ve muhafazas› süreçlerini takip etmek ve gerekli yapt›r›mlar›n uygulanmas›n› temin etmektir.
Bu standart, müflterilerine, iflverenine ve di¤er paydafllara yüksek kaliteli hizmet
sa¤lamak için gerekli mesleki yeterlili¤i gelifltirmek ve muhafaza etmek hususunda, birey olarak muhasebe meslek mensubunun kendisinin sorumlu oldu¤u ilkesi üzerine infla edilmifltir.
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Sürekli Mesleki E¤itim (Geliflim) programlar›nda, standarda göre, 3 yaklafl›m
uygulanabilir.

- Girdi Esasl› Yaklafl›m
Girdi esasl› bir yaklafl›m uygulamakta olan üye kurumlar, muhasebe mensuplar›ndan afla¤›da belirtilen hususlar› yerine getirmelerini talep etmelidirler.
a) Her üç y›ll›k dönemde, 60 saati veya eflde¤er miktarda ö¤renme ünitesi do¤rulanabilir olmak üzere en az 120 saat veya eflde¤er ö¤renme ünitesine eflit geçerli bir mesleki geliflim faaliyetini tamamlamak,
b) Her y›l en az 20 saat veya eflde¤er ö¤renme ünitesini tamamlamak ve
c) Yukar›da belirtilen gerekleri sa¤lamak üzere kat›l›n›lan ö¤renme faaliyetlerini kaydetmek ve ölçmek.

- Ç›kt› Esasl› Yaklafl›m
Ç›kt› esasl› bir yaklafl›m uygulamakta olan üye kurumlar, muhasebe meslek
mensuplar›ndan afla¤›da belirtilen hususlar› yerine getiren kan›tlar› periyodik
olarak ibraz etmek yolu ile, geçerli yetkinli¤i gelifltirmekte ve muhafaza etmekte olduklar›n› göstermelerini talep etmelidirler.
a) Nesnel bir flekilde ve yetkili bir makam taraf›ndan do¤rulanm›fl olmas› ve
b) Geçerli bir yetkinlik de¤erlendirme yöntemi ile ölçülmüfl olmas›,
Ç›kt› esasl› sistemlerde, yetkinli¤in do¤rulanmas› süreci, yetkinli¤in gelifltirilmifl veya muhafaza edilmekte oldu¤u hususunun nesnel bir flekilde de¤erlendirilmesinden ibarettir. Bu do¤rulaman›n, yetkinli¤i gelifltirmifl ve muhafaza edilmifl oldu¤unu geçerli bir yöntem veya teknik kullanarak teyit edebilme pozisyonunda olan, yetkili bir baflkan taraf›ndan sa¤lanmas› gerekir. Yap›lan de¤erlendirmenin baflar›lan sonuç veya edinilen yetkinli¤i net bir flekilde tan›mlamas› gerekir. Söz konusu yetkinlik, belli bir ö¤renme faaliyetinin sonucu veya çok say›da ö¤renme faaliyeti içeren kapsaml› bir mesleki geliflim program›n›n sonucu
olabilir veya belli performans sonuçlar›n›n baflar›lmas› fleklinde olabilir. ( Örne¤in, çal›flma ortam›ndan kaynaklanan) veya di¤er araçlarla kan›tlanm›fl olabilir.
(Örne¤in, periyodik mesleki yenileme s›navlar›)

- Karma Yaklafl›m
Standarda göre, girdi-esasl› ve ç›kt›-esasl› yaklafl›mlar›n bir kar›fl›m›n› uygulamakta olan üye kurumlar, girdi-esasl› ve ç›kt›-esasl› sistemlere dair bu standartta belirtilen ilkeleri uygun flekilde takip etmelidirler.
Karma yaklafl›m benimseyen üye kurumlar, baz› sektör veya üye gruplar› için
girdi-esasl› yaklafl›m› benimserken, di¤erleri için ç›kt›-esasl› yaklafl›m› benimseyebilirler.
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- ‹zleme
Standartlara göre, üye kurulufllar, muhasebe meslek mensuplar›n›n SMG koflullar›n› sa¤lay›p sa¤lamad›klar› hususunu izlemek üzere sistematik bir süreç kurmal› ve gerekli raporun verilmemesi hali veya yetkinli¤in gelifltirilmesi ve muhafazas›nda baflar›s›zl›k dahil olmak üzere, bu koflullar›n sa¤lanamamas› halinde, uygulanacak uygun yapt›r›mlar tesis etmelidir.
Üye kurulufllar, izleme konusunda uygulayacaklar› yaklafl›m› tasarlarken kendi
üyeleri aras›nda hangi gruplar›n kamuya karfl› en büyük sorumluluk alt›nda oldu¤unu veya kamu aç›s›ndan en büyük riski temsil etti¤ini de¤erlendirerek, yüksek riskli alanlarda faaliyette bulunan üyeleri için daha titiz izleme süreçleri uygulayabilirler.
Bir izleme süreci çerçevesinde, muhasebe meslek mensuplar›ndan afla¤›daki hususlar› periyodik olarak yerine getirmeleri talep edilebilir:
a) Yetkin bir flekilde görev icras› için gerekli bilgi ve beceriyi muhafaza etmek
konusundaki etik yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerine dair bir beyanname sunmalar›.
b) Üye kurum taraf›ndan belirlenmifl olan spesifik SMG yükümlülüklerine
uyumlar› hakk›nda bir beyanname sunmalar› ve/veya
c) Ö¤renme faaliyetlerine veya gelifltirilen ve muhafaza edilen yetkinliklerin
do¤rulanmas›na dair kan›t sunmalar›
Di¤er izleme süreçleri afla¤›da belirtilen hususlar› içerebilir.
a) SMG yükümlülüklerine uyum bak›m›ndan durum tespiti için, örnekleme yolu ile seçilecek muhasebe meslek mensuplar›n›n denetlenmesi,
b) Serbest hizmet denetim programlar›nda ö¤renme planlar› ve SMG belgelerinin gözden geçirilmesi ve de¤erlendirilmesi iflleminin de kapsanmas› ve/veya
c) Serbest hizmet sa¤layan kurumlar›n, kendi kalite güvence sistemlerinde SMG
programlar› ve etkili izleme sistemlerine yer vermeleri ve SMG faaliyetlerini de
zaman kay›t sistemleri yoluyla takip etmeleri yükümlülü¤ünün getirilmesi.

- Yapt›r›m
Standart, üye kurulufllar›n kendi ülke yasal düzenlemeleri çerçevesinde ceza mahiyetinde baz› yapt›r›mlar belirlemelerini tavsiye etmektedir. Buna göre, sürekli mesleki geliflim yükümlülü¤üne uymayan meslek mensuplar›na;
- disiplin cezalar›,
- isimlerinin yay›nlanmas›
müeyyideleri uygulanabilir.
Bu konuda izleme ve yapt›r›m sürecine nezaret etmek üzere Odalar bünyesinde
bir kurul veya komite oluflturulabilir.
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De) De¤erlendirme
Standarda göre, denetçi rolü üstlenmeden önce bireyin meslek yetene¤i ve yeterlili¤i de¤erlendirilmelidir.
De¤erlendirme, denetçilerin iflini ehil bir biçimde gerçeklefltirilmesi için gerekli k›l›nan mesleki bilgi, mesleki beceriler, mesleki de¤erler ile etik de¤erler ve
tutumlar›n gösterilmesine imkan vermek amac›yla yeterince kapsaml› olmal›d›r.
Df) Sorumlu Ortak Denetçiler ‹çin Yeterlilik fiartlar›
Standart, sözleflme orta¤› olarak tan›mlad›¤› Sorumlu Ortak Denetçiler için ek
mesleki bilgi, mesleki beceriler ile mesleki de¤er, etik de¤er ve tutumlar›n gelifltirilmesini öngörmektedir.

Dg) Özel Çevreler ve ‹fl Kollar›nda Denetçiler ‹çin Gerekli K›l›nan Yeterlilik
Standarda göre, muhasebe meslek mensuplar›, denetçilerde aranan yetenekleri
kavrad›klar›nda ve yeterlili¤i gösterdiklerinde, özel bir iflkolu (bankac›l›k, finans ve sigortac›l›k gibi) veya çevrenin (s›n›r ötesi denetimler gibi) tarihi finansal bilgisinin denetiminde önemli kararlar alma sorumlulu¤u üstlenmeden önce
daha fazla e¤itime geliflime ihtiyaç duyabileceklerini öngörmektedir.
Dh) S›n›r Ötesi Denetimler
S›n›r ötesi denetimler, kuruluflun kendi ülkesinin d›fl›ndaki önemli borçlanma,
yat›r›m ve düzenleyici kararlar›n amaçlar›na dayanmakta veya dayanabilmektedir.
Standarda göre, s›n›r ötesi denetimlere kat›lan denetçiler için e¤itim ve geliflim
programlar›n›n bilgi içeri¤i s›n›r ötesi denetimin yürütüldü¤ü ülkeler için afla¤›daki alanlar› kapsamal›d›r.
a) Uygulanan finansal raporlama ve denetim standartlar›,
b) Uygulanan kurumsal yönetiflim gereklilikleri,
c) Uygulanan ulusal düzenleyici çerçeveler (mevzuat)
d) Konuyla ilgili di¤er hususlar.

III) 17 MAYIS 2006 TAR‹HL‹ AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY‹’N‹N
2006/43/EC SAYILI D‹REKT‹F‹
09.06.2006 tarihli Avrupa Birli¤i Resmi Gazetesi’nde yay›mlanarak yürürlü¤e
giren 2006/43/EC say›l› direktif, y›ll›k hesaplar›n ve konsolide hesaplar›n yasal
denetimi konusunu ayr›nt›l› olarak düzenlemektedir. Direktifin;
6 nc› maddesi, E¤itime ‹liflkin koflullar›,
7 nci maddesi, Mesleki Yeterlilik S›nav›n›,
8 inci maddesi, teorik bilgi s›nav konular›n›,
9 uncu maddesi, muafiyetleri,
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10 uncu maddesi, pratik e¤itimi,
11 inci maddesi, Uzun vadeli pratik e¤itimle kazan›lan yetkinli¤i,
12 nci maddesi, pratik e¤itim ve teorik ö¤renimin birleflmesi konusunu,
13 üncü maddesi sürekli e¤itimi
düzenlemektedir.
Direktife göre, 29 Haziran 2008 tarihinden önce, üye ülkeler, bu direktife uygunluk sa¤lamak üzere gerekli olan hükümleri, yürürlü¤e koyacak ve yay›nlayacaklard›r.
AB’nin sözkonusu direktifinde yer alan denetçilerin e¤itimi ve yeterlili¤i ve ilgili hususlar›n IFAC’›n Standartlar›yla çok büyük ölçüde uyumlu oldu¤u görülmektedir.

IV) DENETÇ‹ E⁄‹T‹M‹ KONUSUNDA SPK MEVZUATINDA YER
ALAN DÜZENLEMELER
Sermaye Piyasas›’nda Ba¤›ms›z Denetim Standartlar› Hakk›nda (Seri X No:22)
Tebli¤in “Ba¤›ms›z Denetçilerin Nitelikleri” bafll›kl› ikinci bölümünde; Ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n›n;
- denetçilerinde mesleki yeterlili¤i aramak ve sa¤lamak zorunda oldu¤u,
- denetçi yard›mc›lar›n›n ifle al›nmalar›nda, mesleki e¤itime yeterli bir temel
oluflturacak lisans düzeyinde e¤itim gördüklerini araflt›rmak, istihdam ettikleri
denetçi yard›mc›lar›na gerekli mesleki e¤itim ve deneyimi kazand›racak tedbirleri almak zorunda oldu¤u,
- istihdam ettikleri ba¤›ms›z denetçilerin mesleki geliflmelerini sürekli olarak
sa¤layacak tedbirleri almakla yükümlü oldu¤u,
- ba¤›ms›z denetçi ve ba¤›ms›z denetçi yard›mc›lar›n›n yetiflmesinde kendi gayret ve çal›flmalar›n›n esas oldu¤u, bu amaçla, her düzeydeki ba¤›ms›z denetçi
ve ba¤›ms›z denetçi yard›mc›s›n›n mesleki yeterlili¤in bir gere¤i olarak ba¤›ms›z denetim mesle¤i ile ilgili mevzuat›, ulusal ve uluslararas› geliflmeleri ve yay›nlar›, düzenlenen kurs, seminer ve konferanslar› izlemek zorunda oldu¤u,
- ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n›n mesleki deneyime sahip olmaks›z›n ilk kez ifle
ald›klar› denetçi yard›mc›lar›n› staja tabi tutacaklar›, en az fiilen 2 y›l süren bu
staj döneminde denetçi yard›mc›lar›n›n 4 ay süre ile muhasebe ve ba¤›ms›z denetim teori, standart ve teknikleri ile sair ilgili mevzuat e¤itimine tabu tutularak
de¤erlendirmenin ba¤›ms›z denetim kuruluflunca veya ilgili meslek kuruluflunca
yap›laca¤›
- Hizmet içi e¤itim ve refakat çal›flmalar›n›n sorumlu ortak befl denetçinin gözetim ve sorumlulu¤u alt›nda planl› olarak yürütülmesinin zorunlu oldu¤u
belirtilmektedir.
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V) DENETÇ‹ E⁄‹T‹M‹ KONUSUNDA BDDK MEVZUATINDA YER
ALAN HÜKÜMLER
“Bankalarda Ba¤›ms›z Denetim Gerçeklefltirilecek Kurulufllar›n Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmelik”in “Kalite Güvence Sistemi”
bafll›kl› 13 üncü maddesinde, istihdam edilecek ba¤›ms›z denetçilerin mesleki
sorumluluklar›n›, yerine getirebilecek niteliklere ve yeterli mesleki bilgi ve e¤itime sahip olmalar›n›n ve 3568 say›l› kanuna göre belirlenen sürekli mesleki
e¤itim de dahil olmak üzere düzenli ve sürekli olarak hizmet içi e¤itime tabi tutulmalar›n›n zorunlu oldu¤u hükme ba¤lanm›flt›r.

VI) DENETÇ‹ E⁄‹T‹M‹ KONUSUNDA 3568 SAYILI MESLEK YASASI
VE ‹LG‹L‹ MEVZUATTA YER ALAN HÜKÜMLER VE UYGULAMA
Meslek mensuplar›n›n e¤itimi konusu, 3568 say›l› kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Birlik ve Odalara verilmifl bir görevdir. “………….. üyelerin bilgi,
görgü ve deneyimlerini art›rmak için kurslar, seminerler düzenlemek, e¤itim faaliyetinde bulunmak” Oda yönetim kurullar›n›n görevlerinden birini
oluflturmaktad›r.
Konuyla ilgili mevzuat düzenlemeleri afla¤›da belirtilmifltir:
1) SMMM ve YMM Odalar› Yönetmelikleri,
2) Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeli¤i,
3) Temel E¤itim ve Staj Merkezi Kurulufl, Çal›flma Usul ve Esaslar› Hakk›nda
Yönerge,
4) TÜRMOB Sürekli Mesleki E¤itim Yönergesi,
5) SMMM S›nav Yönetmeli¤inin 9 uncu maddesinde de¤ifliklik yap›lmas›na
iliflkin yönetmelik.

A) TESMER MEVZUATI VE UYGULAMASI
Temel E¤itim ve Staj Merkezi’nin kurulufl, çal›flma usul ve esaslar›n› düzenleyen yönerge hükümlerine göre TESMER;
-aday meslek mensuplar› için temel e¤itim programlar› haz›rlamak,
-aday meslek mensuplar›n›n staj süreçlerini izlemek, denetlemek, staj de¤erlendirmeleri yapmak,
-meslek mensuplar›n›n mesleki yeterliliklerini günün koflullar›na ulaflt›rarak devam ettirmek ve gelifltirmek için çeflitli e¤itim programlar› düzenlemek,
ile görevlidir.
TESMER, bu görevi gelifltirdi¤i bilgi teknoloji a¤›rl›k projelerle hayata geçirmifltir. “E-USE Projesi” olarak adland›r›lan projenin aç›l›m› “elektronik uzaktan sürekli e¤itim”dir.
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Meslek mensuplar›n›n ve meslek mensubu adaylar›n, ülke genelinde illerde ve
ilçelerde yafl›yor olmas›, e¤itim düzeylerinin (lise, ön lisans, lisans) farkl› olmas›, çal›flma alanlar›n› ilgilendiren konularda sürekli de¤iflikliklerin olmas› yayg›n ve sürekli bir e¤itimi zorunlu k›lmaktad›r.
Uzaktan e¤itimin sa¤lad›¤› en önemli avantaj, e¤itimin zamandan ve mekandan
ba¤›ms›z yap›labilmesidir. Böylece e¤itmenlerle ö¤rencilerin ayn› zamanda ve
ayn› mekanda olmalar› gere¤i ortadan kalkmaktad›r. Ö¤renciler ders içeriklerini; kendileri için uygun zamanda ve uygun yerde diledikleri kadar tekrar edebilme olana¤›na sahip olmaktad›r.
TÜRMOB-TESMER, meslek mensuplar›n›n mesleki e¤itiminin yaflam boyunca
sürmesi gerekti¤ine inanmaktad›r. Sürekli e¤itimin, uzaktan e¤itim fleklinde olmas›, meslek mensuplar›m›z›n ve aday meslek mensuplar›n sürekli e¤itimi için
uygun görünmektedir.
TESMER bugün itibariyle E-USE Projesi kapsam›nda;
- Staja Bafllama S›navlar›na Haz›rl›k ‹nteraktif E¤itim Seti,
- Stajyerlerin Zorunlu E¤itimi ‹nteraktif E¤itim Seti ve
- SMMM Mesleki S›navlar›na Haz›rl›k ‹nteraktif E¤itim Seti
haz›rlam›flt›r. Uygulama baflar›yla sürmektedir.
TESMER’in amac›, meslek mensuplar›n›n için haz›rlanacak ‹nteraktif E¤itim
Setleriyle onlar›n sürekli mesleki e¤itim ihtiyaçlar›n› karfl›lamakt›r.
TESMER taraf›ndan düzenlenen di¤er e¤itim faaliyetlerini bafll›klar itibariyle
afla¤›daki gibidir.
- Stajyer toplant›lar›,
- S›nava Haz›rl›k E¤itimleri,
- Oda e¤itim elemanlar›n›n e¤itimi çal›flmalar›,
- Yerel olarak meslek mensuplar›na yönelik e¤itim çal›flmalar›,
- Yasal de¤iflikliklere ba¤l› olarak düzenlenen e¤itim çal›flmalar›.

B) TÜRMOB SÜREKL‹ MESLEK‹ E⁄‹T‹M YÖNERGES‹
TÜRMOB’un 10 Ekim 1999 tarihinde yap›lan 10 uncu Ola¤an Genel Kurulu’nda kabul edilen “Sürekli Mesleki E¤itim” yönergesine göre;
SM, SMMM ve YMM unvanlar›yla aktif olarak mesleki faaliyette bulunan her
meslek mensubu y›lda asgari 30 saat yada her üç y›lda asgari 90 saatlik bir
mesleki e¤itime kat›lmas› gereklidir.
- Odalar, e¤itim etkinliklerine kat›lan meslek mensuplar› (aday bir dahil) için bir
“e¤itim sicili” olufltururlar.
- Y›ll›k e¤itim planlar›na göre Odalarca veya TESMER’ce düzenlenen; kurs, seminer, panel, sempozyum, konferans, inceleme ve araflt›rma gibi e¤itim etkin534
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liklerine kat›lan meslek mensuplar›n›n (adaylar dahil) e¤itim konusunu ve saatini gösterir bir “e¤itim sertifikas›” verilir.
- Üniversiteler ve TÜRMOB’un üyesi oldu¤u Uluslararas› Muhasebe Kurulufllar›, ‹lgili Kurum ve Kurulufllar taraf›ndan düzenlenen kongre, sempozyum vb.
e¤itim etkinliklerine kat›lan meslek mensuplar›n›n, sözkonusu etkinliklere kat›ld›klar›n› bu kurulufllarca düzenlenecek e¤itim konusunu ve saatini gösterir belgeler ile kan›tlamalar› zorunludur.
- S›navlara girecek meslek mensuplar› ve aday meslek mensuplar›n›n kat›ld›klar› e¤itim etkinlikleri için “e¤itim notu” verilir.
- Sürekli Mesleki E¤itim programlar›na kat›lan meslek mensuplar› Odalarca ve
TESMER’ce ç›kar›lacak “E¤itim Bülteni” veya di¤er iletiflim araçlar› vas›tas›yla duyurulur.
Görülüyor ki, Sürekli Mesleki E¤itim konusunda ülkemiz mevzuat›nda önemli
düzenlemeler bulunmaktad›r. Bu düzenlemelerin, IFAC’›n 7 ve 7 No.lu Uluslararas› E¤itim Standartlar› ve AB Direktifleri kapsam›nda gelifltirilerek yaflama
geçirilmesi bir zorunluluk haline gelmektedir.
VII) SONUÇ
Sonuç olarak, denetlenmifl mali tablolar›n kalitesini art›rmak ve kamu güvenini
yükseltmek için muhasebe ve denetim mesle¤inin kapasitesini art›rmaya güçlü
bir ihtiyaç bulunmaktad›r.
Özellikle, Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›’n›n yasalaflmas› ile ülkemizde
“muhasebe” ve “denetim” alan›nda çok büyük bir de¤iflim yaflanacakt›r. Mesle¤imiz ve iflletmeler adeta yeniden yap›lanacakt›r. Bu ba¤lamda muhasebe,
Uluslararas› Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlar›yla uyumlu Türkiye
Muhasebe Standartlar› ve Finansal Raporlama Standartlar›na göre yap›lacak buna uygun yap›l›p yap›lmad›¤› uluslararas› denetim standartlar›yla uyumlu Türkiye Denetim Standartlar›na göre meslek mensuplar›nca denetlenecektir. Mesle¤imizin “Denetim” boyutu a¤›rl›k kazanacakt›r. O ölçüde “Denetçi E¤itimi”
önemli hale gelecektir.
Bu çerçevede;
- UFRS ve ISA’ya uygun e¤itim malzemelerinin gelifltirilmesi yoluyla mesleki
ve akademik e¤itime yard›m etmek ve muhasebe mesle¤i, üniversiteler ve ifl
dünyas› aras›ndaki iliflkileri gelifltirmek gereklidir.
- TÜRMOB, TESMER muhasebe meslek mensuplar›n›n e¤itim ihtiyaçlar›n› giderme noktas›ndaki çabalar›n›, UFRS ve ISA a¤›rl›kl› olarak sürdürmeyi planlam›flt›r. Kuflkusuz bu çabalar, Odalar, Ba¤›ms›z Denetim Kurulufllar› ve en
önemlisi Muhasebe Meslek Mensuplar›n›n etkili kat›l›m›yla beklenen sonuçlar›n al›nmas›n› mümkün k›lacakt›r.
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- Üniversiteler, UFRS ve ISA’ya iliflkin temel bilgileri lisans düzeyinde vermeyi planlamal›d›rlar. TÜRMOB Üniversite iflbirli¤i bu ba¤lamda her zamankinden daha önemli hale gelmifltir.
- TÜRMOB staj, s›nav ve e¤itim yükümlülüklerine iliflkin mevzuat ve uygulamalar›n AB Direktifleri ve IFAC Uluslar aras› E¤itim Yönergeleri taht›nda gözden geçirmeli ve uyumlu uygulama hedefiyle hareket etmeye devam etmelidir.

536

