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BAĞIMSIZ DENETÇİLİKTE MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN
HESAPLANMASINA İLİŞKİN SORULAR:
SORU

1- Mesleki tecrübe süresi nasıl hesaplanır?

CEVAP 1- Mesleki tecrübe süresi, mesleki faaliyete başlama tarihi esas alınarak, mesleki
faaliyetlerde geçirilen sürelere dört yılı aşmamak üzere Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen lisans veya lisansüstü eğitim
süreleri ilave edilerek hesaplanır.
SORU

2- Serbest Muhasebecilik stajı mesleki tecrübeden sayılır mı?

CEVAP 2- Serbest Muhasebecilik ve SMMM’lik stajlarında geçirilen süreler mesleki
tecrübe süresinden sayılır.
SORU 3- 3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca stajdan sayılan hizmetlerde
geçirilen süreler mesleki tecrübeden sayılır mı?
CEVAP 3- 3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca stajdan sayılan hizmetlerde geçirilen
süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır.
SORU 4- 3568 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri uyarınca SM veya SMMM ruhsatı
alanların bu faaliyetlerde geçirdikleri süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır mı?
CEVAP 4- 3568 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri uyarınca SM veya SMMM ruhsatı
alanların mesleki faaliyetleri icra etmek kaydıyla bu faaliyetlerde geçirdikleri süreler mesleki
tecrübe süresinden sayılır.
SORU 5- Bağımsız denetim kuruluşlarında, SM, SMMM veya YMM ruhsatına sahip
olmaksızın, bağımsız denetim ekiplerinde fiilen çalışılan süreler mesleki tecrübe
süresinden sayılır mı?
CEVAP 5- Bağımsız denetim ekiplerinde çalışıldığının tevsik edilmesi kaydıyla Bağımsız
Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca bağımsız denetim faaliyetlerinde geçirilen
süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır.
SORU 6- Stajdan sayılan hizmetlerde bulunduktan sonra kamu kurum ve
kuruluşlarında geçirilen süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır mı?
CEVAP 6- Stajdan sayılan hizmeti bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile stajdan
sayılan hizmetlere ilişkin yetkilerini aldıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri
süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır.
SORU

7- Lisans veya lisansüstü eğitim süreleri hangi hallerde dikkate alınır?

CEVAP 7- Eğitimin yapıldığı döneme bakılmaksızın, anılan Yönetmeliğin 14 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardaki lisans veya lisansüstü
eğitimine ilişkin kanuni süreler, 4 yılı aşmamak üzere mesleki tecrübe süresine ilave
edilecektir.
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SORU 8- Mesleki faaliyete başladıktan sonra bu faaliyetime son verip, ticaretle iştigal
etmeye başladım. Ticaret ile iştigal ettiğim süre mesleki tecrübenin hesabında dikkate
alınacak mıdır?
CEVAP 8- Mesleki tecrübe süresinin hesabında sadece mesleki faaliyetler ile staj ve stajdan
sayılan hizmetlerde geçirilen süreler dikkate alınır. Dolayısıyla, ticaretle iştigal edilen süreler
ile işletmelerde mesleki faaliyetlerle ilgili olmayan işlerde geçirilen süreler bu sürenin
hesabında dikkate alınmaz.

SORU 9- Bilanço esasına göre defter tutan bir işletmede birinci derece imza yetkilisi
olarak muhasebe departmanında 15 yıldır çalışmaktayım. Ancak, SMMM ruhsatımı bir
önceki yıl aldım. Mesleki tecrübem nasıl hesaplanacaktır?
CEVAP 9- Tevsik edilmek kaydıyla, mesleki faaliyetlerde bulunulan süreler esas
alınacağından, imza yetkisini haiz olarak geçirilen süreler mesleki tecrübeden sayılır.
SORU 10 – Mesleki faaliyete ara verilmesi halinde ara verilen sürenin mesleki
tecrübeden sayılmayacak kısmı nasıl hesaplanacaktır?
CEVAP 10- Çeşitli nedenlerle mesleki faaliyetlere 1 yıldan fazla süreyle ara verilmesi
halinde, ara verilen sürenin 1 yılı aşan kısmı, mesleki tecrübe süresinin hesaplanmasında
dikkate alınmayacaktır.
SORU 11- Sigortasız olarak mesleki faaliyetlerde 10 yıl süreyle bağımlı olarak
çalıştım. Ancak, SMMM ruhsatımı bir önceki yıl aldım. Mesleki tecrübem nasıl
hesaplanacaktır?
CEVAP
11- Mesleki
faaliyetlerde
bulunulan
sürelerin tevsik
edilmesi
esas
olacağından, SMMM ruhsatını haiz olarak geçirilen süreler mesleki tecrübeden sayılacaktır.
Sigortasız olarak çalışılan sürelerin tevsik edilmesi söz konusu olamayacağından, mesleki
tecrübe süresinin hesaplanmasında bu şekilde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.
SORU 12- Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinin mesleki tecrübe
süresi nasıl hesaplanacaktır?
CEVAP 12- 3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi uyarınca,
Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinden yarışma sınavı ile mesleğe
giren ve yeterlilik sınavında başarılı olanların bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren
bankalarda(banka idari görevlerde geçen süreler dahil) ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında geçen süreleri mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınır.
SORU 13- Bir kamu kurumunda denetim elemanı olarak çalışmakta iken diğer bir
kamu kurumuna iç denetçi kadrosuna atandım. Bu görevde geçirdiğim süreler mesleki
tecrübeden sayılacak mıdır?
CEVAP 13- Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca,
3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlerde veya aynı Kanun uyarınca staj ve
stajdan sayılan hizmetlerde bulunulan süreler mesleki tecrübenin hesabında dikkate
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alınacaktır. Kamu kurumunda denetim elemanı olarak bulunulan görev, 3568 sayılı Kanun
uyarınca stajdan sayılan bir hizmet ise bu hizmetten ayrılma durumunda mesleki faaliyete ara
verilmiş sayılır. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler ara verilen süreden
sayılmayıp mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınır.
SORU 14- Sermaye şirketinin muhasebe biriminde imza yetkisiz olarak mesleki
faaliyetlerde bulundum. Ancak, daha ileri bir tarihte meslek mensubu oldum. Mesleki
tecrübe süresinin başlangıcı olarak muhasebe biriminde işe başlama tarihi mi yoksa
meslek mensubu olma tarihi mi esas alınacaktır?
CEVAP 14- Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca,
3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki faaliyetlerde veya aynı Kanun uyarınca staj ve
stajdan sayılan hizmetlerde bulunulan süreler mesleki tecrübenin hesabında dikkate
alınacaktır. Bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci
derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali
denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri mesleki tecrübe süresinden
sayılır. Bu itibarla, muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisini haiz olmayanlar
açısından meslek mensubu olmadan önce staj yapılmış ise staja başlama tarihi staj yapılmamış
ise meslek mensubu olma tarihi esas alınır.
SORU 15- Mesleki tecrübenin tevsikinde hangi belgeler esas alınır?
CEVAP 15- Mesleki tecrübe, mesleki faaliyette bulunulan kurum ve kuruluşlar, meslek
örgütü ile Sosyal Güvenlik Kurumundan (Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, gibi
kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile Sosyal Sigorta Kurumundan alınan belgeler
dahil) alınan belgelerle ( staj bilgisi için ilgili meslek odasından alınacak belge, SGK hizmet
dökümü, kamu kurumları hizmet cetveli, imza yetkilileri için yönetim kurulu kararı ve Ticaret
Sicili Gazetesi örneği vb. belgelerle) tevsik edile bilinir.
SORU 16- Staja başlama dosyasının açılma tarihi ile staja fiilen başlama tarihi
arasında geçen süre mesleki tecrübe süresinin hesabında dikkate alınacak mıdır?
CEVAP 16- Mesleki tecrübe süresinin hesabında, staj ile meslek mensubu olunması
durumunda staja başlama tarihi esas alınacağından staja başlama dosyasının açılma tarihi ile
staja fiilen başlama tarihi arasında geçen süre mesleki tecrübe süresinin hesabında
dikkate alınmayacaktır.
SORU 17- Meslek mensubu olduktan sonra, kamu kurumlarında 657 sayılı Kanuna
tabi bir unvana atanılması durumunda, kamu hizmetinde geçen süreler mesleki tecrübe
süresinin hesabında dikkate alınır mı?
CEVAP 17- Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen süreler, mesleki faaliyete ara verme olarak
değerlendirilemeyeceğinden, meslek mensubu olduktan sonra 657 sayılı Kanuna tabi unvana
atanılması durumunda kamu hizmetinde geçirilen süreler mesleki tecrübe süresinin hesabında
dikkate alınır.

