
 

 

 

SMMM MESLEKİ YETERLİLİK SINAVINA  

KATILACAK ADAYLARIN GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR 
 

BÜTÜN ADAYLARIN ORTAK GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR 

1. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'dan kaydınız olmadığına dair SGK'dan yazı, 

2. Vergi mükellefiyet kaydınız olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı, 

3. SGK'dan alacağınız SSK Hizmet dökümü 

4. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.), 
5. Taahhütname (Başvuru sırasında 2017/12 ve sonrası aylara ait SSK aylık prim hizmet belgeleri 

çıkmamış olacağından staj bitim tarihine kadar sigortalı olarak çalışacağınıza dair stajınıza devam 
edeceğinize ilişkin evrak.) Taahhütnameyi şubemizden veya www.asmmmo.org.tr Tesmer - 
Duyurular kısmından temin edebilirsiniz. 

6. Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye) eksiksiz olarak meslek mensupları tarafından düzenlenerek, 
kapalı zarf ile dilekçe ekinde gönderilir. Stajyer Değerlendirme Formu (Tezkiye), TÜRMOB Metal 
kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır Açık olarak gönderilen formlar dikkate alınmaz 3 aydan az 
çalışılan iş yerlerinden değerlendirme formu alınmaz. Değerlendirme formu her yıl için ayrı ayrı 
düzenlenmelidir.) Stajyer Değerlenidrme Formunu www.tsmer.org.tr Matbu Formlar kısmından 
temin edebilirsiniz. 

ŞİRKETLERDE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLAR 
1. Staj yapılan her işyerinin ilk ve son aylarına ait sigortalı hizmet belgeleri (Sigortalı aylık hizmet 

belgeleri internetten alınmış barkodlu  olmalıdır.) 
2. Staj yapılan firmanın, Ticari Merkezini gösteren (Staj dönemini kapsayan) ticaret sicil gazetesi 
3.  Şirketin, staj süresini kapsayan genel imza sirküleri 
4. Şirketin son Vergi Levhası Fotokopisi 
5. Staja onay veren meslek mensubu tarafından aslı gibidir onaylı Meslek Mensubunun işletme ile 

yapmış olduğu staj dönemini kapsayan her yıla ait sözleşme fotokopileri (Meslek Mensubunun 
Kaşesi ve imzası mutlaka olmalıdır.) 

ŞİRKETLERDE GÖZETİM (MESLEK MENSUBU BAĞIMLI) ALTINDA STAJ YAPANLAR 
1. Staj yapılan her işyerinin ilk ve son aylarına ait sigortalı hizmet belgeleri (Sigortalı aylık hizmet 

belgeleri internetten alınmış barkodlu  olmalıdır.) 
2. Staj yapılan firmanın, Ticari Merkezini gösteren (Staj dönemini kapsayan) ticaret sicil gazetesi 
3.  Şirketin, staj süresini kapsayan genel imza sirküleri 
4. Şirketin son Vergi Levhası Fotokopisi 
5. Staj onay veren Meslek mensubunun Staj yapılan her işyerinin ilk ve son aylarına ait sigortalı 

hizmet belgeleri (Sigortalı aylık hizmet belgeleri internetten alınmış barkodlu olmalıdır.) SGK 
onaylı sigortalı hizmet dökümü (Stajyerin ve meslek mensubunun aynı işyeri numarasında olması 
gerekir.) Meslek mensubu Emekli olup, SGP yatması halinde Meslek mensubunun her aya ait 
sigortalı hizmet belgeleri gelecektir.) 

BÜROLARDA STAJ YAPANLAR 
1. Staj yapılan her işyerinin ilk ve son aylarına ait sigortalı hizmet belgeleri. (Sigortalı aylık hizmet 

belgeleri internetten alınmış barkodlu  olmalıdır.) 

2. Son Vergi Levhası Fotokopisi. 

3. SMMM/YMM şirketlerinde çalışanlardan (A.Ş/Ltd) şirketin son Ticaret Sicil Gazetsi ve imza 

sirküleri fotokopisi. 

 

Eksiklerini tamamlayıp dosyasını kapatan adayın Sınav Dosyasını, Dosya Başvuruları için Son Başvuru 

Tarihinde şubemize teslim etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sınavlara katılamazlar. 

 

Sınav yeri ve saatleri sınav tarihinden 10 gün önce www.tesmer.org.tr internet adresinde ilan 

edilmektedir. 

 

ÖNEMLİ NOT: 

Evraklarını düzenli getiren adaylar, sadece eksik evraklarını getireceklerdir. Gerekli görüldüğü 

takdirde başka evraklar istenebilir.  

 

 


