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2021 EYLÜL DÖNEMİ
STAJA BAŞLAMA ÖN BAŞVURULARI

(1 EYLÜL 2021 -31 ARALIK 2021)
 
2021 Eylül Dönem�, staja başlama ön başvuruları 1 Eylül-31 Aralık 2021 tar�hler� arasında TESMER Otomasyon
S�stem� (TEOS) üzer�nden onl�ne olarak yapılacaktır.
 
Staja G�r�ş Sınavında başarılı olan ve staja başlama süres� devam eden adaylardan, staj koşullarını sağlayanlar
yukarıda bel�rt�len tar�hler arasında staja başlama ön başvurularını yapab�l�rler. 2021 Eylül Dönem� başvuruları, 31
Aralık 2021 tar�h� �t�bar� �le sona erecek olup, bu tar�hten sonra �şe g�r�ş yapacak adayların başvuruları kabul
ed�lmeyecekt�r.
 
Ön başvuru �şlem�n� tamamlayan adaylar daha sonra, kayıtlı oldukları Oda / TESMER Şubeler� tarafından
duyurulacak tar�hler arasında staj evraklarını staj dosyalarına eklenmek üzere tesl�m edeceklerd�r. Söz konusu
başvurular �lg�l� Oda ve/veya TESMER Şubes� Yönet�m Kurulu tarafından �ncelenerek, başvurusu uygun
bulunanların stajları yönet�m kurulu kararı �le başlatılacaktır.
 
Staja başlayan adaylar, stajın başlamasından �t�baren staj süres�nce uzaktan sürekl� eğ�t�me (e-Stajyer Eğ�t�m�)
tab� olacaklardır. Staja başlayan adaylara, sürec�n başlatılmasıyla �lg�l� olarak daha sonra b�lg� ver�lecekt�r.
 
Öneml� Not:  
 
Gözet�m ve denet�mde staj yapacak adayların, ş�rket�n t�caret s�c�l gazetes�nde bel�rt�len t�car� merkez adres�nde
çalışması zorunludur. (SGK s�gortalı aylık h�zmet belges�ndek� adres�n,  ş�rket�n t�caret s�c�l� gazetes�ndek�
merkez adres� �le aynı olması gerekmekted�r.  Yen� �şe g�renler �ç�n �şe g�r�ş b�ld�rges�ndek� �şyer� adres� �le ş�rket�n
t�caret s�c�l� gazetes�ndek� merkez adres�n�n aynı olması gerekmekted�r.)
 
 Staj t�p�ne göre staj dosyasına sunulması gereken evraklar aşağıdak� g�b�d�r.
 
 
 
 
 
 
 
 
MESLEK MENSUBU YANINDA VEYA MESLEKİ ŞİRKETLERDE
(SMMM/YMM) STAJ,
 

1. Staja G�r�ş Sınavı Sonuç Belges�,
2. Cumhur�yet Savcılığından veya e-devlet kapısı üzer�nden resm� kuruma ver�lmek üzere alınan adl� s�c�l

belges�, adl� s�c�l kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokop�s�,
3. Emekl� Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına da�r e-devlet kapısı üzer�nden alınan "Sosyal Güvenl�k Kayıt

Belges�"
4. Verg� kaydı olmadığına da�r belge (Verg� da�res�nden veya �nternet verg� da�res�nden alınab�l�r)
5. Erkek adaylardan askerl�k durum belges� (Sevk ve terh�s tar�hler�n� gösteren)
6.  Staj onay belges� (Matbu form)
7. Stajyer tesp�t tutanağı (Matbu form, bu form oda tarafından doldurulacaktır).
8. Meslek mensubunun faal�yet belges�
9. Staja onay veren meslek mensubu,  SMMM / YMM ş�rket� ( A.Ş, LDT.) ortağı �se,  yetk�l� ş�rket ortağı

olmadır.
10. SMMM / YMM ş�rket�n�n en son düzenlenen �mza s�rküler� ve en son yayımlanan t�caret s�c�l gazetes�

fotokop�s�,
11. SGK �şe g�r�ş b�ld�rges�, son ayın SGK aylık h�zmet l�stes� (Bu ay �çer�s�nde �şe g�renlerden

�stenmeyecekt�r.) ve SGK h�zmet dökümü (e-devlet üzer�nden alınmış barkodlu)
12. Verg� levhası fotokop�s�
13. Gerekl� görüldüğünde başka evraklar �steneb�l�r.

 
 
MESLEK MENSUBU DENETİMİNDE STAJ

1. Staja G�r�ş Sınavı Sonuç Belges�
2. Cumhur�yet Savcılığından veya e-devlet kapısı üzer�nden resm� kuruma ver�lmek üzere alınan adl� s�c�l

belges�, adl� s�c�l kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokop�s�,
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3. Emekl� Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına da�r e-devlet kapısı üzer�nden alınan "Sosyal Güvenl�k Kayıt
Belges�"

4. Verg� kaydı olmadığına da�r belge (Verg� da�res�nden veya �nternet verg� da�res�nden de alınab�l�r)
5. Erkek adaylardan askerl�k durum belges� (Sevk ve terh�s tar�hler�n� gösteren)
6. Staj onay belges� (Matbu form)
7. Tek k�ş� staj belges� (Matbu form, bu formda gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj �ptal

ed�lecekt�r.)
8. Stajyer durum tesp�t tutanağı (Matbu form, bu form oda tarafından doldurulacaktır).
9. Meslek mensubunun faal�yet belges�

10.  SGK �şe g�r�ş b�ld�rges�, son ayın SGK aylık h�zmet l�stes� (Bu ay �çer�s�nde �şe g�renlerden
�stenmeyecekt�r.) ve SGK h�zmet dökümü (e-devlet üzer�nden alınmış barkodlu)

11. Ş�rket merkez�n� gösteren en son yayınlanmış t�caret s�c�l gazetes�
fotokop�s� (http://www.t�carets�c�l.gov.tr/g�r�s.php adres�nden ed�neb�l�rs�n�z.)

12. Ş�rket�n genel �mza s�rküler� fotokop�s� (son düzenlenm�ş olan)
13. Ş�rket�n verg� levhası fotokop�s�
14. Staj dönem�n� kapsayan; staja onay veren meslek mensubu �le f�rma arasında e-b�rl�k üzer�nden yapılan

sözleşme  (Sözleşme  örneğ�n�n,  meslek mensubu  veya oda tarafından aslı görülerek “Aslı Görülmüştür”
şerh�n� �çerecek şek�lde �mzalanarak, mühürlenm�ş olmalıdır.)

15. Staja onay veren meslek mensubu,  SMMM / YMM ş�rket� ( A.Ş, LDT.) ortağı �se,  yetk�l� ş�rket ortağı olmak
zorundadır. SMMM / YMM ş�rket�n�n en son düzenlenen �mza s�rküler� ve en son yayımlanan t�caret s�c�l
gazetes� fotokop�s�,

16. Gerekl� görüldüğünde başka evraklar �steneb�l�r

 
MESLEK MENSUBU GÖZETİMİNDE STAJ
(Meslek Mensubu �le stajyer�n aynı bordroda olması gerekmekted�r.)

1. Staja G�r�ş Sınavı Sonuç Belges�
2. Cumhur�yet Savcılığından veya e-devlet kapısı üzer�nden resm� kuruma ver�lmek üzere alınan adl� s�c�l

belges�, adl� s�c�l kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokop�s�,
3. Emekl� Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına da�r e-devlet kapısı üzer�nden alınan "Sosyal Güvenl�k Kayıt

Belges�"
4. Verg� kaydı olmadığına da�r belge (Verg� da�res�nden veya �nternet verg� da�res�nden de alınab�l�r)
5. Erkek adaylardan askerl�k durum belges� (Sevk ve terh�s tar�hler�n� gösteren)
6. Staj onay belges� (Matbu form)
7. Tek k�ş� staj belges� (Matbu form, bu formda gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj �ptal

ed�lecekt�r)
8. Stajyer durum tesp�t tutanağı (Matbu form,  bu form oda tarafından doldurulacaktır.)
9. Meslek mensubunun Oda Kayıt Belges�

10. SGK �şe g�r�ş b�ld�rges�, son ayın SGK aylık h�zmet l�stes� (Bu ay �çer�s�nde �şe g�renlerden
�stenmeyecekt�r.) ve SGK h�zmet dökümü (e-devlet üzer�nden alınmış barkodlu)

11. Staja onay veren meslek mensubunun SGK �şe g�r�ş b�ld�rges�, son ayın SGK aylık h�zmet l�stes�  (Bu ay
�çer�s�nde �şe g�renlerden �stenmeyecekt�r.) ve SGK h�zmet dökümü (e-devlet üzer�nden alınmış barkodlu)

12. Staja onay veren meslek mensubunun, muhasebe b�r�m�nde görev yaptığına da�r,  �şyer�nden görev tanım
yazısı ve ş�rket�n organ�zasyon şeması (Islak �mzalı, kaşel�)

13. Ş�rket merkez�n� gösteren son yayınlanmış t�caret s�c�l gazetes� fotokop�s�
(http://www.t�carets�c�l.gov.tr/g�r�s.php adres�nden ed�neb�l�rs�n�z.)

14. Ş�rket�n genel �mza s�rküler� fotokop�s� (en son düzenlenen)
15. Ş�rket�n verg� levhası fotokop�s�
16. Gerekl� görüldüğünde başka evraklar �steneb�l�r.

 

İMZA YETKİLİ STAJ
(MUHASEBE MÜDÜRÜ VEYA MALİ İŞLER MÜDÜRÜ)

1. Staja G�r�ş Sınavı Sonuç Belges�
2. Cumhur�yet Savcılığından veya e-devlet kapısı üzer�nden resm� kuruma ver�lmek üzere alınan adl� s�c�l

belges�, adl� s�c�l kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokop�s�,
3. Emekl� Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına da�r e-devlet kapısı üzer�nden alınan "Sosyal Güvenl�k Kayıt

Belges�"
4. Verg� kaydı olmadığına da�r belge (verg� da�res�nden veya �nternet verg� da�res�nden de alınab�l�r)
5. Erkek adaylardan askerl�k durum belges�  (Sevk ve terh�s tar�hler�n� gösteren)
6. Stajyer tesp�t tutanağı (Matbu form, bu oda tarafından doldurulacaktır.)
7. İşe g�r�ş b�ld�rges� ve SGK h�zmet dökümü (e-devlet üzer�nden alınmış barkodlu)
8. İmza yetk�l� çalışma dönem�n� kapsayan SGK s�gortalı aylık h�zmet l�steler�
9. Muhaseben�n sevk ve �dare ed�lmes�nden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mal� �şler müdürü veya

benzer b�r unvanla çalıştığınızı belgeleyen T�caret s�c�l gazetes�n�n aslı veya noter onaylı örneğ� (İmza
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yetk�l� çalışmaların ş�rket�n t�caret s�c�l� gazetes�nde yer alan merkez adres�nde gerçekleşm�ş olması
gerekmekted�r, muhasebe �şler� �le �lg�l� çalışılan b�r�mde adayın üzer�nde yetk�l� başka b�r k�ş�n�n
bulunmaması gerekmekted�r.)

10. İmza yetk�l� çalışma dönem�n� kapsayan ş�rket�n genel �mza s�rküler�,
11. Verg� levhası fotokop�s�
12. Gerekl� görüldüğünde başka evraklar �steneb�l�r.

 
Aşağıdak� f�rmalardan b�r�nde staj yapacak olan adayların �se staj t�p�ne göre (Gözet�m, Denet�m veya
�mza yetk�l�) sunacakları evraklara ek olarak aşağıdak� evrakları da staj dosyasına eklemeler�
gerekmekted�r.
 
 
 ŞAHIS FİRMASINDA STAJ

Verg� da�res�nden b�lanço usulüne göre defter tutulduğuna da�r yazı (F�rma adres�n� de �çeren)
Yevm�ye defter� ön yüzü fotokop�s� (Staj süres�nce, her yıl dosyaya sunulacak.)
Büyük Defter (Defter-� keb�r) ön yüzü fotokop�s� (Staj süres�nce, her yıl dosyaya sunulacak.)
Envanter defter�n�n ön yüzü fotokop�s� (Staj süres�nce, her yıl dosyaya sunulacak.)

İKTİSADİ İŞLETMELERDE STAJ
Son ver�len Kurumlar Verg�s� beyannames�,

 
 
ADAY MESLEK MENSUPLARININ DİKKATİNE

Meslek mensubu denet�m� altında yapılacak stajlarda onay belges� ve tek k�ş� staj belges�n�n �mza yetk�l�
meslek mensubu tarafından onaylanması gerekmekted�r.
SMMM ve YMM ş�rketler�nde staj yapanlar, �mza yetk�l� meslek mensubunun gözet�m� altında staj
yapmaları gerekmekted�r.
Staj süres�nce aynı anda b�rden fazla �şyer�nde çalışılması uygun değ�ld�r.
Stajyerler t�car� faal�yette bulunamazlar
Bağımsız denet�m ş�rketler�nde veya bu ş�rketler�n denet�m�nde staj yapılab�lmes� �ç�n bağımsız denet�m
ş�rket�n�n SMMM / YMM Odasına kayıtlı olması gerekmekted�r.
Staj dosyasına eklenecek matbu evrakların ıslak �mzalı olması gerekmekted�r. Bu evraklar  (Staj Onay
Belges�, gözet�m veya denet�mde staj yapacak adaylar �ç�n Tek K�ş� Staj belges� www.tesmer.org.tr
adres�nden alınab�l�r.)


