AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ
BAĞIMSIZ DENETÇİ NASIL OLUNUR
1) 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 bu fıkrada belirtilen bilim dallarından en az lisansüstü seviyesinde diploma almış olması
2) Meslek mensubu olması,
3) Türkiye’de yerleşik olması
4) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunması
5) Uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış olması
Uygulamalı Mesleki Eğitim
Denetçi olmak
isteyenlerin en az 3 yıl
süreyle, finansal tablo
denetimi dahil olmak
üzere mesleki konularda
denetçi yanında ya da
denetim kuruluşunda
uygulamalı eğitim
almaları şarttır. 3568
sayılı Kanun
çerçevesinde tasdik ve
vergi denetimi
hizmetlerinde geçen
süreler ile kamu
kurum ve
kuruluşlarında
denetim yetkisini haiz
olanların, bu kamu
kurum ve
kuruluşlarında
geçirdikleri süreler
uygulamalı mesleki
eğitim süresinden
sayılır.

En az on beş yıl
mesleki tecrübeye
sahip olanlarda
uygulamalı
mesleki eğitim
şartı aranmaz.

Mesleki tecrübe bağımsız denetimde fiilen
geçirilen süredir. Ancak, 3568 sayılı Kanun
kapsamındaki mesleki faaliyetlerde veya aynı
Kanun uyarınca staj ve stajdan sayılan hizmetlerde
bulunulan süreler de bu sürenin hesabında dikkate
alınır. Dört yılı aşmamak üzere ilgili bölümlerden
mezun olanların lisans ve lisansüstü eğitim
süreleri bu süreye ilave edilir. faaliyetlere başlama
tarihi esas alınır ve kamu kurum ve kuruluşlarında
geçirilen süreler hariç olmak üzere, bir yıldan
fazla süreyle bu faaliyetlere ara verilmesi
durumunda ara verilen fazla süreler dikkate
alınmaz.

6) KGK Denetçilik sınavında başarılı olması
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Uygulamalı mesleki eğitim
alanlar, uygulamalı
mesleki eğitim döneminde
denetçi yardımcısıdırlar
ve denetçilerin refakatinde
denetim çalışmalarına
katılırlar. Bu dönemde,
refakatinde denetçi
yardımcısı çalıştıranlar,
teorik bilgilerin
uygulamaya geçirilmesi
amacıyla, denetçi
yardımcılarının gerekli
mesleki yeterliliği
kazanmaları için her türlü
tedbiri alır. Denetçi,
denetçi yardımcılarını
denetimlerde
görevlendirmek, denetlenen
işletme ile olan
görüşmelerde
bulundurmak, onların
çalışmalarına nezaret etmek
ve hazırladıkları çalışma
kağıtlarını incelemek gibi
konularda yetkili ve
yükümlüdür.

Uygulamalı mesleki
eğitim, gerekli şartların
sağlandığını gösteren
bilgi ve belgelerin, ilgili
denetim kuruluşu,
denetçi ya da denetçi
yardımcısı tarafından
Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirim
süresi içerisinde,
Kuruma bildirilmesiyle
başlar.

Uygulamalı mesleki
eğitime, refakatinde
uygulamalı mesleki
eğitim alınabilecek
denetçiler ile
uygulamalı mesleki
eğitim alacak
olanlara ve bunların
takibine ilişkin
hususlar Kurum
tarafından
düzenlenir.

