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TÜRMOB ve ACCA Stratejik
Ortaklık Sözleşmesi
Her zaman en iyi olanaklardan yararlanmanızı sağlamak
için, ACCA İngiltere (Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler
Birliği) ile ortaklığımızı genişlettik.
TÜRMOB Stajyerleri, ilk 9 ACCA dersinden (Bilgi ve Beceri dersleri) muafiyet alarak ve mesleki düzey derslerinden yalnızca 4 dersin sınavına girerek ACCA ruhsatına
erişmeye olanak sağlayan bu kolay yoldan faydalanabileceklerdir.
Aday Meslek Mensuplarının Muaf Oldukları Dersler
BİLGİ & BECERİ DERSLERİ
AB - Accountant in Business

AB - İş Muhasebesi

MA - Management Accounting

MA - Yönetim Muhasebesi

FA - Financial Accounting

FA - Finansal Muhasebe

LW - Corporate and Business Law

LW - Kurumsal ve İş Hukuku

PM - Performance Management

PM - Performans Yönetimi

TX - Taxation

TX - Vergilendirme

FR - Financial Reporting

FR - Finansal Raporlama

AA - Audit and Assurance

AA - Denetim ve Güvence

FM - Financial Management

FM - Finansal Yönetim
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TÜRMOB stajının 1 yılını tamamlamış aday meslek mensupları aşağıdaki indirimden faydalanarak, yalnızca 49
Pound kayıt ücreti ödeyerek ACCA kaydı yapabilecektir.
Bunlar:
•

112 Pound değerindeki yıllık ücretten ilk yıl muaf olacaklar, 2.yıldan itibaren bu ücreti ödeyeceklerdir.

•

Bilgi ve Beceri derslerinden muafiyet için 978 pound
yerine sadece 225 pound ödeyeceklerdir.

Bu tekliften yararlanmak için “Registration Code”
bölümüne girilmesi gereken özel kodlar ACCA
Türkiye ofisi tarafından temin edilecektir.
Kayıt esnasında yardımcı olması için ekte yer alan
başvuru rehberinden faydalanabilirsiniz.
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ACCA MÜFREDATI
BİLGİ

KNOWLEDGE

AB - İş Muhasebesi

AB - Accountant in Business

MA - Yönetim Muhasebesi

MA - Management Accounting

FA - Finansal Muhasebe

FA - Financial Accounting

BECERİ

SKILL

LW - Kurumsal ve İş Hukuku

LW - Corporate and Business Law

PM - Performans Yönetimi

PM - Performance Management

TX - Vergilendirme

TX - Taxation

FR - Finansal Raporlama

FR - Financial Reporting

AA - Denetim ve Güvence

AA - Audit and Assurance

FM - Finansal Yönetim

FM - Financial Management

ZORUNLU

ESSENTIAL

SBL

SBL (Strategic

(Stratejik İşletme Lideri)

Business Leader)

SBR (Stratejik İşletme Raporlaması)

SBR (Strategic Business Reporting)

SEÇMELİ (Yalnızca 2 Tane)

OPTIONS (any 2)

AFM – İleri Finansal Yönetim

AFM – Advanced Financial Management

APM – İleri Performans Yönetimi

APM – Advanced Performance Management

ATX – İleri Vergilendirme

ATX – Advanced Taxation

AAA – İleri Denetim ve Güvence

AAA – Advanced Audit and Assurance

* ACCA Ruhsatının Birleşik Krallık’ta kullanımına ilişkin bizimle temasa geçiniz.
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UNIVERSITY OF LONDON – ACCA
ORTAK MUHASEBE MASTER DİPLOMASI
Ayrıca, bu Stratejik Ortaklık Sözleşmesi’nin bir başka
avantajı ise, ACCA ve Londra Üniversitesi (University
of London) arasında yapılan ortak Muhasebe Master
Programına (örgün & uzaktan eğitim) ilişkin sözleşmedir.
Bu Master programından, ACCA Ruhsatını almış ya da
ruhsatlandırma sürecinde olan tüm Stajyerlerimiz yararlanabilir.
Bu sözleşmeden yararlanmak için, Bilgi ve Beceri derslerinden muaf olmuş stajyerlerimizin, ACCA’in mesleki
SBL ve SBR derslerini ACCA Ruhsatlandırma sürecinde
tamamladıktan sonra aşağıdaki üç dersi Londra Üniversitesi’nden alarak ACCA Ruhsatları ile eş zamanlı Londra Üniversitesi Muhasebe Master Programının diplomasına sahip olabilmeleri mümkün olacaktır.
Üç Modül
· Strategic financial management
· Strategic performance management
· Strategic financial project (proje ödevi)

6

Detaylı bilgi için aşağıdaki linki kullanarak ACCA’in web
sitesinde yayınlanan duyuru ve eklerini inceleyebilirsiniz:
http://www.londoninternational.ac.uk/courses/postgraduate/ucl/professional-accountancy-msc-pg-cert#structure
Stajyerlerimiz için hazırlanan ACCA Online Başvuru
Rehberi’ne aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:
ACCA Online Başvuru Rehberi...>>>tıklayınız...
Kayıt işleminiz için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:
http://www.accaglobal.com/en/qualifications/apply-now.
html
Daha fazla bilgi için: Sıkça Sorulan Sorular...>>>tıklayınız.
TÜRMOB-ACCA Geçiş Sözleşmesine ilişkin sorularınız
için bizimle irtibata geçebilirsiniz turmob@turmob.org.tr
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TÜRMOB ve ACCA
STRATEJİK ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ
ÜCRET MUAFİYETİ
Mayıs 2016 tarihinde ilgili TÜRMOB ve ACCA stratejik
Ortaklık Sözleşmesi kapsamında aday meslek mensuplarına ilişkin muafiyetlerin dahil edilmesi ile TÜRMOB
aday meslek mensupları, ACCA Ruhsatlandırma sınavına başvurdukları zaman, ders muafiyetlerine ek olarak,
kayıt, ders ve yıllık aidat ücretlerinden de muafiyetler/indirimler alacaklardır.
ACCA Sınavları Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yapılmaktadır. Erken ya
da geç başvuruda bulunmanıza bağlı olarak başvuru ücretleri değişiklik göstermektedir. Detaylı bilgiye
aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:
http://www.accaglobal.com/gb/en/qualifications/accountancy-career/fees/fees-charges.html?countrycode=Turkey
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ACCA RUHSATLANDIRMA ÜCRETLERİ
STANDART
BAŞVURU

TÜRMOB
STAJYERLERİNE
ÖZEL FİYAT

İLK KAYIT ÜCRETİ

£ 89

£ 49

MESLEKİ VE ETİK BECERİLER MODÜLÜ ÜCRETİ

£ 69

£ 69

AB

£ 86

£ 25 (Muafiyet Ücreti)

MA

£ 86

£ 25 (Muafiyet Ücreti)

FA

£ 86

£ 25 (Muafiyet Ücreti)

LW

£ 120

£ 25 (Muafiyet Ücreti)

PM

£ 120

£ 25 (Muafiyet Ücreti)

TX

£ 120

£ 25 (Muafiyet Ücreti)

FR

£ 120

£ 25 (Muafiyet Ücreti)

AA

£ 120

£ 25 (Muafiyet Ücreti)

FM

£ 120

£ 25 (Muafiyet Ücreti)

SBL

£ 219

£ 219

SBR

£ 156

£ 156

AFM

£ 156

£ 156

APM

£ 156

£ 156

ATX

£ 156

£ 156

AAA

£ 156

£ 156

£ 2.135

£ 1.030

DERSLER

MESLEKİ DERSLER ZORUNLU

MESLEKİ DERSLER SEÇMELİ
(2 Adet)
TOPLAM
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SORU VE CEVAPLAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
1. ACCA sınavları hangi dilde yapılmaktadır?
Sınav dili İngilizce’dir.
2. ACCA ruhsatını almak için ne düzeyde bir İngilizceye sahip olmamız gereklidir?
ACCA’in tüm sınavlarının İngilizce olması sebebi ile,
özellikle Mesleki İngilizce yeterliliğinizin iyi olması başarı
oranınızı arttıracak bir unsurdur.
Mesleki İngilizce seviyenizi geliştirmeye destek olmak
amacıyla geliştirilen ve ACCA sınavlarına yönelik hazırlanan ücretsiz online İngilizce modüllerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/bpp-english-language-course.html
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SORU VE CEVAPLAR
3. Aday meslek mensuplarının muaf oldukları dersler hangileridir?
AB - Accountant in Business

AB - İş Muhasebesi

MA - Management Accounting

MA - Yönetim Muhasebesi

FA - Financial Accounting

FA - Finansal Muhasebe

LW - Corporate and Business Law

LW - Kurumsal ve İş Hukuku

PM - Performance Management

PM - Performans Yönetimi

TX - Taxation

TX - Vergilendirme

FR - Financial Reporting

FR - Finansal Raporlama

AA - Audit and Assurance

AA - Denetim ve Güvence

FM - Financial Management

FM - Finansal Yönetim

TÜRMOB Stajyerleri yukarıdaki 9 dersten muafiyet alarak zorunlu iki ve seçmeli iki sınavından geçtikleri takdirde ACCA sınav sürecini tamamlamış olacaklardır.
4. ACCA müfredatına nereden ulaşabilirim?
ACCA müfredatı Bilgi, Beceri ve Mesleki Dersler olmak
üzere 3 (üç) bölümden oluşmaktadır. Mesleki dersler
bölümü Zorunlu ve Seçmeli olmak üzere 2 (iki) bölüme
ayrılmaktadır. Daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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SORU VE CEVAPLAR
http://yourfuture.accaglobal.com/global/en/ourqualifications/explained.html
Sınavlara ilave olarak, profesyonel etik modülünün tamamlanması gerekmektedir. Bu modül ile ilgili detaylı
bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
5. ACCA Sınav dönemleri ve son başvuru tarihleri
ne zamandır?
Her sınav döneminden 45 gün önce standart başvuru süresi sona ermektedir. Başvuru tarihlerine ilişkin detaylı
bilgiye aşağıdaki linkten erişebilirsiniz http://www.accaglobal.com/gb/en/student/changes-to-exams/four-examsessions-a-year.html
6. ACCA sınavlarına nasıl başvurabilirim?
ACCA sınavlarına, ACCA öğrenci kaydınız tamamladıktan sonra kayıt sırasında belirlediğiniz şifre ve kullanıcı
adınız ile www.accglobal.com dan MyACCA sayfası üzerinden giriş yapabilirsiniz.
Lİnk: http://www.accaglobal.com/gb/en.html
7. ACCA sınavları test yöntemiyle mi yapılmaktadır?
Mesleki bölüm sınavları vaka incelemesi (case study)
şeklinde düzenlenmektedir. Dersler hakkında detaylı bilgiye ve geçmiş dönem sorularına http://www.accaglobal.
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SORU VE CEVAPLAR
com/gb/en/student/exam-support-resources/professional-exams-study-resources.html adresinden erişebilirsiniz.
8. ACCA sınavlarının ücreti nedir?
ACCA mesleki seviye sınavları 2020 fiyatlandırması aşağıdaki gibidir;
Erken kayıt ücreti

: 133 Pound

Geç kayıt ücreti

: 316 Pound

Standart kayıt ücreti

: 140 Pound

Detaylı bilgi için: http://www.accaglobal.com/gb/en/qualifications/accountancy-career/fees/fees-charges.html?countrycode=Turkey
9. Sınav geçme notu kaçtır?
ACCA’in Mesleki Sınavlarında geçme notu 100 üzerinden 50 dir. Ülkelere göre değişiklik göstermemektedir.
Sınav sonuçları, sınav tarihinden 6 hafta sonra açıklanmaktadır.
10. ACCA sınavları için kurs var mıdır, sınavlara nasıl
hazırlanabilirim?
Sınava gireceğiniz Mesleki Dersler için ilgili sınav döneminden önce TÜRMOB tarafından eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitimler en çok başvuru alınan dersler dik-
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SORU VE CEVAPLAR
kate alınarak düzenlenmektedir. Kurs duyuru ve bilgileri
başvuru sahiplerine özel olarak iletilecektir. Aynı zamanda ACCA’in web sitesi üzerinde bulunan online kaynaklardan faydalanabilirsiniz.
http://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources.html
ACCA sınavları için sadece ACCA’in yetki verdiği yayınevleri materyal üretebilmektedir. Bu yayınevlerine ACCA’in sayfasından ulaşıp sipariş verebilirsiniz.
http://www.accaglobal.com/gb/en/qualifications/why-acca/studying-working.html ve http://www.accaglobal.com/
gb/en/student/your-study-options.html linkinden yararlanabilirsiniz.
Ayrıca daha önceki dönemlerde yapılan sınavlarla ilgili
olarak;
http://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources.html linkinden yararlanabilirsiniz.
11. ACCA sınavına ilişkin ayrıntıları nereden ulaşabilirim?
Sınavların yapılma usulüyle ilgili (bir sınav döneminde
en fazla kaç dersten sınava girilebilir, geçme puanı vs.)
daha fazla bilgi için lütfen http://www.accaglobal.com/gb/
en/help/exam-sessions.html linkini takip ediniz.
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Ayrıca; ACCA öğrencisi olarak tüm detaylara http://www.
accaglobal.com/en/student.html linkinden de ulaşabilirsi�
niz.
12. ACCA sınavları nerede yapılmaktadır?
Türkiye’de bu sınavlar İstanbul ve Ankara’daki British
Council’da yapılmaktadır. Sınav merkezleri ile ilgili olarak
http://www.accaglobal.com/en/student.html adresinde sırasıyla Exam Entry and Administration ve Exam centres
linklerini takip edebilirsiniz.
13. Başvuru işlemini gerçekleştirdikten sonra ne
yapmam gerekiyor?
Kayıt işlemleriniz tamamladıktan sonra, tarafınıza ACCA
tarafından gönderilecek olan bir şifre ile tüm işlemlerinizi
internet üzerinden yapabileceksiniz.
14. Ders muafiyetleri için ne yapmam gerekir?
TÜRMOB stajyeri olduğunuz ve stajınızın 1 yılını fiili olarak tamamladığınıza dair yazıyı TÜRMOB’dan temin ettiğinizde ve kayıt kodu (registration cod) kısmına “FTB”
yazdığınızda ders muafiyetlerini doğrudan alacaksınız.
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15. Alacağım Ruhsatın Türkiye’de bana sağlayacağı
faydalar nelerdir?
ACCA’den alacağınız unvanın iş ilişkilerinizde size sağlayacağı avantaj, karşı tarafın bu unvana ne kadar itibar
ettiği ile doğru orantılı olacaktır.
Lütfen http://www.accaglobal.com/gb/en/qualifications/
glance/acca/detai ls.html linkini takip ediniz.
16. Sınav komisyonu kimlerden oluşmaktadır?
ACCA bu sınavları dünya üzerinde 400’ün üzerindeki sınav merkezinin hepsinde aynı şekilde uygulamakta ve
değerlendirmesini de kendi bünyesinde yapmaktadır.
Dolayısıyla sınavlar bizim bünyemizde hazırlanmamakta ve değerlendirilmesi de yapılmamaktadır. Bu nedenle
de TÜRMOB’un bir sınav komisyonu yoktur.
17. Her derse kaç kez girme hakkım vardır ve süreci
ne kadar zamanda tamamlamalıyım?
Ruhsatlandırma sürecini en fazla 7 (yedi) yıl içerinde tamamlamalısınız. Sınavlara girişe ilişkin sayı kısıdı yoktur.
18. ACCA sınavı için hazırlamamız gereken belgeler
noter onaylı mı olması gerekir?
Başvuru formunda da belirtildiği gibi İngilizce olmayan
dokümanların resmi çevirisi istenmektedir. Ayrıca aday
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meslek mensuplarımızın, tarafımızdan stajyer onay dokümanı talep ederek belgelerini tamamlamaları mümkün
olacaktır.
19. ACCA sertifikasını almak için Türkiye’de Stajyer
olarak edinilen iş tecrübesi geçerli midir?
TÜRMOB ile ACCA arasında imzalanan Stratejik Ortaklık
Sözleşmesi gereği, en az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip
TÜRMOB stajyerlerinin ACCA mesleki tecrübe zorunluluğunu, ACCA’in web sitesi üzerinden belgelendirmesi
gerekmektedir.
20. ACCA veya diğer bir yabancı meslek ruhsatına
sahip olmak SMMM ruhsatı alırken muafiyetler sağlar mı?
Yabancı serbest muhasebeci mali müşavirlerin Türkiye’de muhasebe mesleğini imza yetkisine haiz olarak
icra etmesine ilişkin hüküm 3568 Sayılı Meslek Yasamızın 8. Maddesinde1 açıkça belirtilmiştir. Ancak, TÜRMOB ile ACCA arasında üye ve stajyerlerimiz için yapılan
anlaşmalar, ACCA Ruhsatlandırma sınavına girmek iste1 Madde 8 - Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini resmen düzenlemiş olan yabancı bir devletin tabiyetindeki kişilerin, T.C. tabiyetindeki
serbest muhasebeci mali müşavirliklerde aranan nitelikleri taşımak şartıyla, kendi memleketlerinde elde etmiş oldukları haklardan 2 nci madde
kapsamına giren hizmetleri, karşılıklılık şartı ile serbest muhasebeci mali
müşavir unvanı altında Türkiye’de de yapmalarına Maliye Bakanlığının
teklifi üzerine Başbakanın onayı ile izin verilebilir.
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yen üye ve stajyerlerimizin bazı sınav modüllerinden ve
staj süresinden muaf tutulmasını içermekte olup, mütekabiliyet hususu veya yabancı serbest muhasebeci mali
müşavirlerin TÜRMOB Mesleki sınavlarının bazılarından
muaf tutulması söz konusu değildir.
21. Yurtdışından ruhsat almış bir kişi SMMM belgesine sahip değil ise, Türkiye’ de Mali Müşavir sıfatına
haiz olabilir mi?
Türkiye’de SMMM ruhsatına sahip olma koşullarını 3568
sayılı meslek yasası belirlemektedir. Bu yasa gereği sınav ve staj şartlarını yerine getirmeniz gerekmektedir.
22. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’ndan
(IFAC) sertifika almak istiyorum. Gerekli şartlar ve
uygulamalar nelerdir?
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) meslek
kuruluşlarını bir araya getiren bir yapılanmadır ve üyelik
kişi bazında değil kurum bazındadır.
IFAC’ın misyonu, kamu yararına hizmet etmek, dünya
genelinde muhasebe mesleğini kuvvetlendirmek ve yüksek kaliteli meslek standartları oluşturarak ve yayınlayarak, bu standartları uluslararası düzeyde uyumlaştırarak
ve mesleğin uzmanlık alanına giren kamu yararı mesele-
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lerinde söz sahibi olarak güçlü uluslararası ekonomilerin
gelişimine katkıda bulunmaktır. Daha fazla bilgi için bkz.
www.ifac.org
23. Yurt dışında muhasebe meslek mensubu olabilmek için, aynı ülkedeki üniversitelerden mi mezun
olmak gerekir?
Doğrudan bu ülkelerdeki meslek kuruluşlarıyla irtibata
geçmeniz daha uygun olacaktır. Sizden, bu ülkelerdeki
üniversitelerden mezun olma şartı aramasalar bile, mutlaka diploma, transkript gibi belgeler üzerinden inceleme
yapmak isteyeceklerdir.
24. ACCA Ruhsatı hangi ülkelerde geçerlidir?
ACCA Ruhsatı başta Birleşik Krallık olmak üzere pek çok
ülkede doğrudan veya şartlı geçerliliği olan mesleki bir
ruhsattır.
Diğer taraftan, her ülkenin muhasebe mesleğine ilişkin
mevzuatı birbirinden farklı olması sebebiyle, başvuracağınız ilgili kuruluş sahip olduğunuz belgeler (TÜRMOB
ruhsatı, ACCA Ruhsatı, yüksek lisans ya da doktora derecesi vb.) üzerinden bir değerlendirme yapabilir.
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25. Londra Üniversitesi (University of London) ile
olan anlaşma kapsamında Master derecesini nasıl
alabilirim?
ACCA ve Londra Üniversitesi arasında yapılan Ortak Muhasebe Master programından (örgün ve uzaktan eğitim)
ACCA Ruhsatını almış ya da ruhsatlandırma sürecinde
olan herkes yararlanabilir. . Bu konuda daha fazla bilgiye
şu link’lerden ulaşılabilir:
http://www.accaglobal.com/gb/en/qualifications/glance/
university-of-london-uol-msc-in-professional-accountancy/uol-msc-professional-accountancy-overview.html
http://www.londoninternational.ac.uk/courses/postgraduate/ucl/professional-accountancy-msc-pg-cert#overview
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