
TEMEL EĞİTİM STAJYER

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ANTALYA ŞUBESİ  
01.01.2016-31.12.2016 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, meslek adaylarının 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.

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

• Meslek adayları 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 
Mesleki 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  01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri 
arasında: gelen 1030 ve  giden  516 adet evrak üzerinde  işlem  
yapılmıştır.

Antalya Tesmer Şubesi Yönetimi olarak 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen toplantılarda, 406 aday meslek mensubunun 
dosyası incelenmiştir.  Bu dosyalar; 157 işyeri değişikliği, 44  süre uzatma 
talebi, 18 askerlik, 20 rapor, 39 nakil talebi, 128 diğer konularla ilgilidir. 
Bunlarla ilgili yapılması gerekenler titizlikle yerine getirilmiştir.
Bu dönemde Meslek Mensubu adaylarından staj yönetmeliğine uygun 
stajlarını yapan ve staj süresini bitiren 187 SMMM adayı  staj sürelerini 
tamamlamış ve stajlarını tamamlayan meslek mensubu adaylarının özlük 
dosyaları incelenerek işlem görmek üzere (Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik Mesleki Yeterlilik sınavlarına katılmak üzere) Ankara 
TESMER’e gönderilmiştir.

Antalya Tesmer Şubesi  ve Stajyer İzleme ve Denetim komisyonu işbirliği 
ile Gözetim ve Denetim altında stajlarına devam etmekte olan meslek 
mensubu adaylarının staj dosyaları incelenerek özlük dosyalarının 
güncellenmesi ve varsa eksik belgelerinin tamamlanması sağlanmıştır.

01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında düzenlenen (3 dönem) 
Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik sınavlarına;

19-20 Mart 2016 Tarihlerindeki sınava :   167 kişi,
27-28 Ağustos  2016 Tarihindeki sınavlara :   196 kişi
03-04 Aralık  2016 Tarihindeki sınavlara :   207 kişi 
katılmıştır.

01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında düzenlenen (2 dönem) C 
grubu staj bitirme sınavlarına,
20 Mart 2016  Tarihindeki sınava :   1 kişi
28 Ağustos 2016 Tarihindeki sınava :   1 kişi 
katılmıştır.

Odamızda 6 adet derslik bulunmaktadır. Bu dersliklerde 
stajyerlerimize ve stajyer adaylarına,  sınavlara hazırlık kursları 
düzenlenmektedir.

01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında yapılan 3 dönem SMMM 
Mesleki Yeterlik sınavlarına hazırlık kurslarımıza  toplam 135 kişi, Staja 
Başlama Sınavı hazırlık kurslarına 83 kişi, Tüm Kurs Katılımı Genel 
Toplamı 218 kişi olmuştur.
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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. 
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