SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 23.08.1997 tarih ve 23089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesindeki “Temel Eğitim ve
Staj Merkezi” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, staja giriş sınavı tanımından sonra
gelmek üzere maddeye aşağıdaki tanım eklenmiştir.
“Temel Eğitim ve Staj Merkezi: Kısa adı TESMER olan, eğitim ve staj programlarının
hazırlanması ve denetlenmesi ile görevli Birlik bünyesinde oluşturulan merkezi,”
“Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi: Kanun ve
yönetmelik hükümlerine göre staj ve sınavların TÜRMOB ve TESMER tarafından
uygulanmasına ilişkin olarak TÜRMOB Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan yönergeyi,”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Tezkiye notu 80 puanın altında olan adayların, 80 puanın altında not verilen dönemi
kapsayan stajları geçersiz sayılır ve eksik süre tamamlatılır.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
“Staja giriş sınavının usul ve esasları TÜRMOB tarafından belirlenir. Adaylar katıldıkları ilk
sınavın sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde açılacak tüm sınavlara
katılabilirler. Sınav süresi hiçbir nedenle uzatılamaz.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendindeki
“bilgisayar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bendin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“1-Birlik tarafından akredite edilen eğitim programlarında geçen, 3 ayı aşmamak üzere
yabancı dil kursları, ”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci paragrafı ve (c)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinde geçen “Resmi Kuruma
verilmek üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “arşiv sorgulamalı olarak” ibaresi
eklenilmiştir.
“Staj yapmak isteyenler, Birlik Yönetim Kurulu’nun alacağı karara göre TESMER veya staj
yapacakları il ya da ilçedeki Odaya staj dosyası açtırmak üzere dosya ile müracaat ederler.
Başvuru dosyasına aşağıdaki belgelerin eklenmesi gereklidir:”
“c) Staja giriş sınavında başarılı olduktan sonra, fiilen staja başlamadan önce yanında staj
yapılacak meslek mensubundan alınacak staj onay belgesi (muvafakatname)”

Sayfa 1 / 3

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Staja giriş sınavı
Madde 12 - Staja giriş sınavına katılması uygun bulunanlara elektronik sistemler
üzerinden on-line olarak sınava giriş belgesi verilir. Staja giriş sınavının sonuçları
elektronik sistemler üzerinden adaylara on-line olarak bildirilir.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yanında staj yapılacaklara ilişkin kurallar Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü
fıkrasında geçen “bu meslek mensubunu ilgili oda yönetim kurulu belirler.” ibaresi “staj
durdurulur.” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna “Stajın durdurulma süresi bu
Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bir yıllık süre kapsamında
değerlendirilir ve bu süre aşılamaz.” cümlesi eklenilmiştir.
“Staj programına uyulmadığı ya da yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek
mensubunun uygun olmayan davranışlarda bulunduğu kanaatine varan aday meslek mensubu
durumu dilekçe ile Oda Yönetim Kurulu’na bildirir. Oda Yönetim Kurulu konu hakkında
gerekli soruşturmayı yapar ve staja ilişkin gerekli tedbirleri alır.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında geçen “beş” ibaresi
“yedi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Staja giriş sınavında başarılı olan aday meslek mensubunun, hangi meslek mensubunun
yanında veya gözetim ve denetiminde staj yaptığı siciline işlenir.”
MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Aday meslek mensupları staja, bulundukları yerdeki TESMER şubeleri bünyesinde, şube
olmayan yerlerde ise Oda bünyesinde başlarlar.”
MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “her yıl” ibaresi
“Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi ile belirlenen
dönem için” şeklinde değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkralar eklenmiş, mevcut ikinci fıkra dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
“Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi’nde belirtilen
dönemlerde düzenlenecek olan tezkiye notları, her dönemin bitimini takip eden 1 ay içinde
Oda/TESMER Şubesi’ne teslim edilir veya gönderilir. Tezkiye süresinde gönderilmezse, bu
döneme ait tezkiye notu için yönergede belirtilen esaslar dâhilinde işlem yapılır.
Sayfa 2 / 3

Yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensubu, 80’in altında bir not ile
olumsuz tezkiye düzenler ise, bu değerlendirmenin gerekçelerini ayrı bir rapor ile aday
meslek mensubunun kayıtlı olduğu Odaya sunar. Oda, gerçek durumun tespiti için meslek
mensubundan, adaydan ve staj yapılan yerdeki diğer çalışanlardan da bilgi almak suretiyle
gerekli incelemeleri yapar ve oluşturacağı dosyayı Oda görüşü ile birlikte karara bağlanmak
üzere TESMER’e gönderir.”
MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Staj Programlarının uygulanması ve yönerge çıkarma
MADDE 29 - TESMER, staj programlarının uygulanmasında üniversiteler, diğer meslek
kuruluşları ve benzeri yabancı meslek kuruluşları ile işbirliği yapabilir.
Uygulamaya ilişkin olarak bu Yönetmelikte düzenlenmemiş olan hususlar, Birlik tarafından
çıkarılacak yönergeler ile düzenlenir.”
MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.
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