
TEMEL EĞİTİM STAJYER

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANTALYA ŞUBESİ  
01.01.2015-31.12.2015 ÇALIŞMA RAPORU
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği TÜRMOB tarafından 1993’te faaliyete 
geçirilen Temel Eğitim Staj Merkezi TESMER, meslek mensuplarına 
ve meslek mensubu adaylarına yönelik eğitim hizmetlerinin 
verildiği bir sürekli eğitim merkezidir.
• TESMER, ülkemizdeki genel eğitim sisteminde yaşanan 

yetersizlik ve nitelik sorunları karşısında ortaya koyduğu ve 
Türkiye’de bir ilk olan eğitim sistemiyle, aday meslek mensubuın
temel bilgilerindeki eksiklikleri tamamlamakta ve meslek 
mensuplarının sahip oldukları bilgileri sürekli olarak güncel 
tutmalarına ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmaktadır.

• Bu amaçla da “Staj, Eğitim, Sınavlar ve Projeler” başlıkları altında 
faaliyetler gerçekleştirmektedir.

• Aday meslek mensubları öncelikle, “Staja Başlama 
Değerlendirmesi” sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Sınavda 
başarılı olanlara mesleğin icrasına ilişkin tüm konular süreç 
boyunca, stajlarını yapmakta oldukları yerlerde öğretilir.

• Aday meslek mensubları bu süreçte TESMER tarafından 
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir uygulamayla “Stajyerlerin 
Zorunlu Eğitimi” programına tabi tutulmaktadırlar.

• Teknik mesleki eğitimin yanı sıra; meslek etiği ve kültürünün 
oluşturulması anlayışıyla da hareket eden TESMER, “ Sürekli 
Meslek İçi Eğitim “ çalışmalarıyla meslek aday ve mensuplarının 
yeteneklerinin korunması, geliştirilmesi, hizmete yatkınlıkları ile 
verimliliğin arttırılması ve üst unvanlara hazırlanmaları için planlı 
ve programlı eğitimler gerçekleştirilmektedir. 



Tesmer Antalya Şubesi olarak  01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri 
arasında: gelen 1029 ve  giden  627 adet evrak üzerinde  işlem  
yapılmıştır.
Tesmer Antalya Şubesi Yönetimi olarak  01.01.2015-31.12.2015 tarihleri 
arasında 26 Adet  Tesmer Antalya Şubesi Yönetimi Toplantısı 
gerçekleştirilmiştir toplantılarda, 439 aday meslek mensubu hakkında 
kararlar alınmış  Kararlar alınan bu  dosyaların; 189 işyeri değişikliği, 29  
süre uzatma talebi, 6 askerlik, 7  staj iptali, 27 rapor, 58 nakil talebi, 123 
diğer konularla ilgilidir. Bunlarla ilgili yapılması gerekenler titizlikle yerine 
getirilmiştir.
Bu dönemde Aday meslek mensuplarından staj yönetmeliğine uygun 
stajlarını yapan ve staj süresini bitiren 129 SMMM adayı ile 1 SM  adayı 
staj sürelerini tamamlamış ve stajlarını tamamlayan aday meslek 
mensuplarının özlük dosyaları incelenerek işlem görmek üzere (SM 
adaylarının C grubu staj bitirme değerlendirmesi, SMMM adaylarının ise 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik sınavlarına 
katılmaları için) Ankara TESMER’e gönderilmiştir.
Tesmer Antalya Şubesi  ve Stajyer İzleme ve Denetim komisyonu işbirliği 
ile Gözetim ve Denetim altında stajlarına devam etmekte olan aday 
meslek mensuplarının staj dosyaları incelenerek özlük dosyalarının 
güncellenmesi ve varsa eksik belgelerinin tamamlanması sağlanmıştır.
01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında düzenlenen (3 dönem) 
Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik sınavlarına;
21-22  Mart      2015 Tarihindeki sınavlara :   152 kişi,
25-26 Temmuz 2015 Tarihindeki sınavlara :   179 kişi
28-29 Kasım    2015 Tarihindeki sınavlara :   177 kişi 
katılmıştır.
01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında düzenlenen (2 dönem) C 
grubu staj bitirme sınavlarına,
22 Mart  2015  Tarihindeki sınava :   1 kişi
25 Ekim 2015 Tarihindeki sınava :   1 kişi 
katılmıştır.
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Antalya Tesmer şubesi ve İşkur’un ortaklaşa düzenlemiş olduğu 
muhasebe yardımcı eleman kursunu 06/07/2015 tarihinde başlayıp, 
27/10/2015 tarinde odamız dersliklerinde tamamlandı. 50 kursiyerin 
katıldığı kurs sonunda 45 kursiyer 75,07 başarı ortalamasıyla mezun 
olmuştur. Kursa katılan kursiyerlerin tamamı meslek mensuplarının 
yanında 31/01/2016 tarihine kadar staj yapmak üzere yerleştirildi  staj 
ücreti işkur tarafından karşılandı.  Toplamda kursiyerlere 592 saat 
ders verildi. TÜRMOB tarafından hazırlanan Uluslararası yardımcı 
eleman standartlarına uygun bir şekilde meslek mensuplarının 
ihtiyaçlarına uygun derslerden müfredat oluşturuldu. Eğitimler 
Antalya Tesmer Şubesi öğretmenleri tarafından yapıldı ücretleri işkur
tarafından karşılandı. Bu kurslar sayesinde meslek mensuplarının 
yardımcı eleman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Yardımcı 
muhasebe elmanı kursu sayesinde iş yerlerimizin personel ihtiyacını 
karşılamakla kalmayacak mesleğimize katkı sağlayacak işsiz 
gençlerimizi vasıflı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacağız. 
Toplumsal konulara ilgili bir kuşağın yetişmesinde üzerimize düşen 
her görevi yerine getireceğiz. Yalnızca mevzuatı bilen değil toplumsal 
olaylara müdahil olan ve topluma yön veren bireylerin yetişmesinde 
dün olduğu gibi bugünde katkı sunmaya devam edeceğiz. Yarınları 
bugünden şekillendireceğiz. Bizler yarınımızı nasıl görmek 
istiyorsak yardımcı muhasebe personelimizi de mesleğimizin etik 
değerlerine uygun bir şekilde yetiştireceğiz.
Odamızda 6 adet donanımlı derslik ve 1 adet  toplantı salonu 
bulunmaktadır. Bu derslik ve eğitim salonlarında aday meslek 
mensuplarına  ve aday meslek mensubu adaylarına, sınavlara 
hazırlık kursları ve eğitim seminerleri düzenlenmektedir.
01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında yapılan 3 dönem SMMM 
Mesleki Yeterlik sınavlarına hazırlık kurslarımıza  toplam 161 kişi, Staja 
Başlama Sınavı hazırlık kurslarına 120 kişi, Tüm Kurs Katılımı Genel 
Toplamı 281 kişi olmuştur.
Tesmer Antalya Şubesi olarak; sürekli değişen, yenilenen, mesleğimizi 
ilgilendiren mevzuat ve uygulamalarla ilgili olarak hem meslektaşlarımızın 
hem de aday meslek mensuplarımızın eğitim gereksinimlerini karşılamak 
temel hedefimizdir. Sürekli hale getirdiğimiz meslek içi eğitimin kalitesini 
daha da arttırarak, güncel konularda ve sektörel bazda eğitim 
çalışmalarına devam edeceğiz. 
Saygılarımızla,
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TESMER YÖNETİM KURULU
Tevfik Fikret KÜÇÜKERCİYES
Başkan
Ş.Sermet DENİZ
Başkan Yrd.
Kemal YİĞİT
Sekreter
Uğur BOLAT
Muhasip Üye
Sibel YAZAN
Üye
Sevda DOĞAN
Üye
Çağdaş YILMAZ
Üye
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