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SĐRKÜLER        Đstanbul, 18.05.2015 
Sayı: 2015/103       Ref: 4/103 
 
 
Konu:  
SMMM ve SM STAJ YÖNETMEL ĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR 
YÖNETMEL ĐK 
 
14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazete’de “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve 
Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
yayınlanmıştır.  
 
23.08.1997 tarihli ve 23089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinin adı “Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik Staj Yönetmeliği” olarak değiştirilmi ştir. Buna bağlı olarak Yönetmeliğin çeşitli 
maddelerinde geçen “serbest muhasebeci” ibareleri kaldırılmış ve bu yönde çeşitli madde 
değişiklikleri yapılmış, tanımlar yenilenmiştir.  
 
Yönetmeliğin 4. maddesinde geçen “Serbest Muhasebeci”, “Staj Ara Dönem 
Değerlendirmesi” ve “Staj Bitirme Değerlendirmesi” tanımları yürürlükten kaldırılmış, 
“Odalar”, “Meslek Mensubu” ve “Aday Meslek Mensubu” tanımları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ştir. 
 

“Odalar: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarını,” 
“Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali 
Müşavirleri,” 
“Aday Meslek Mensubu: Kanunun öngördüğü şartları taşıyan ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik mesleğini ifa için mesleğe hazırlayıcı temel bilgileri edinmek üzere, 
bir meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde mesleki çalışmalar yapan 
kimseyi,” 

 
Yönetmeliğin 7. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
 
“Staja giriş sınavında başarılı olanlar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja 
başlama döneminden itibaren 3 yıl içerisinde staja başlayabilirler. Bu süre içerisinde staja 
başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılır ve dosyaları işlemden kaldırılır.” 
 
Yönetmeliğin 8. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Staj, mücbir sebepler ve yurt dışı eğitim ile yurt 
dışı çalışma dışında kesintisiz olarak yapılır. 

Staj, mücbir sebepler ve yurt dışı eğitim ile yurt 
dışı çalışma dışında kesintisiz olarak yapılır. 
Stajın yapıldığı işyerinin kapanması, askerlik 
sonrası staja başlama, nakil, işten çıkma ya da 
çıkarılma gibi durumlar nedeniyle staja 
toplamda en fazla bir yıl ara verilebilir. 

 
 
Yönetmeliğin. “Zorunlu eğitim programları, teorik ve uygulamalı olarak her staj yılı için 
hazırlanır ve uygulanır.” şeklindeki 10. maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Yönetmeliğin 11. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Başvuru 
 
MADDE 11 – Aday Meslek Mensupları; staj 
yapacakları ilin ya da bölgenin ilgili Meslek 
Odasına başvururlar. Başvuru dilekçesine 
aşağıdaki bilgi ve belgelerin eklenmesi 
gereklidir. 
a) Kanunun aradığı şartlara uygunluğu gösterir 
Birlik tarafından belirlenen belgeler, 
b) Adayın, Kanunun 4 üncü maddesinde 
belirtilen suçları işlemediğine dair savcılıktan 
alınacak adli sicil belgesi, 
c) Yanında staj yapacağı meslek mensubunun 
muvafakat yazısı veya meslek mensubunun ilgili 
odaca belirlenmesine ilişkin yazılı talebi, 
d) Aday hakkında bilgi alınabilecek iki kişinin 
adresi (Bu kişiler adayın 1 ve 2 nci derecede 
yakın hısmı olamaz). 
e) Staj giderlerinin ödendiğini gösteren belge. 
Her başvuru için ilgili odaca bir dosya açılır ve 
aday meslek mensubunun tüm staj süresince 
yapılacak işlemlerine ait belge ve yazışmaları bu 
dosyada saklanır. Bu dosyalar, mesleğin ifası 
sırasında, her türlü işlem ve yazışmanın 
saklanması için kullanılmaya devam edilir. 
Đlgili Oda, staja başlayanlar için elektronik 
ortamda aday meslek mensubu kütüğünü tutar. 
Meslek mensubu olanların bu kayıtları kapatılır 
ve elektronik ortamda tutulan meslek kütüğüne 
kaydı yapılır. 
Staj başvuruları, her yılın Nisan, Ağustos ve 
Aralık aylarında yapılır. 

Staj başvurusu 
 
MADDE 11 – Staj başvuruları, her yılın Nisan, 
Ağustos ve Aralık aylarında yapılır. 
Staj yapmak isteyenler, staj yapacakları il ya da 
ilçedeki Odaya bir dilekçe ile başvururlar. 
Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin 
eklenmesi gereklidir: 
a) Kanunun aradığı şartların mevcudiyetini ispata 
yarayan ve Birlik tarafından belirlenen belgeler. 
b) Cumhuriyet savcılığından veya e-devlet kapısı 
üzerinden Resmi Kuruma verilmek üzere 
alınacak adli sicil belgesi. 
c) Yanında staj yapacağı meslek mensubundan 
alınacak staj onay belgesi. 
ç) Staj giderlerinin ödendiğini gösteren belge. 
Her başvuru için ilgili Oda’da bir dosya açılır ve 
aday meslek mensubunun tüm staj süresince 
yapılacak işlemlerine ait belge ve yazışmanın 
saklanması için kullanılmaya devam edilir. 
Başvurunun yapıldığı Oda, staja başlayanlar için 
elektronik ortamda aday meslek mensubu 
kütüğünü tutar. Meslek mensubu olanların bu 
kayıtları kapatılır ve elektronik ortamda tutulan 
meslek kütüğüne kaydı yapılır. 
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Yönetmeliğin 13. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “otuz gün” ibaresi “altmış gün” 
şeklinde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Madde 13: Đtiraz 
Aday Meslek Mensubu; aleyhine verilmiş oda 
kararının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde Birliğe itiraz edebilir. 

Madde 13: Đtiraz 
Aday Meslek Mensubu; aleyhine verilmiş oda 
kararının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde Birliğe itiraz edebilir. 

 
 
 
 
Đtiraz üzerine otuz gün içinde Birliğin 
vereceği karar kesindir. 

Đtiraz üzerine altmış gün içinde Birliğin 
vereceği karar kesindir. 

 
Yönetmeliğin 14. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki ay” ibaresi “üç ay” şeklinde 
değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Đlgili oda Yönetim Kurulu başvuruları iki ay 
içinde inceler ve varsa eksiklikleri tamamlatır. 

Đlgili oda Yönetim Kurulu başvuruları üç ay 
içinde inceler ve varsa eksiklikleri tamamlatır. 

 
Yönetmeliğin 17. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Yanında veya gözetim ve denetiminde staj 
yapılan meslek mensubunun ölümü, işi terki, 
disiplin ya da ceza uygulaması dolayısıyla 
meslekten ayrılması durumunda; kalan staj 
süresinin yanında geçirileceği meslek mensubunu 
ilgili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
belirler. 

Aday meslek mensubunca, yanında veya gözetim 
ve denetiminde staj yaptığı meslek mensubunun 
ölümü, işi terki, disiplin ya da ceza uygulaması 
dolayısıyla meslekten ayrılması durumunda 
kalan staj süresini yanında veya denetim 
gözetiminde geçireceği yeni bir meslek 
mensubu bulunamaz ise, bu meslek mensubunu 
ilgili oda yönetim kurulu belirler. 

 
Yönetmeliğin 21. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
 
“Ticari faaliyet yasağı kapsamında olup, staj sırasında miras yolu ile gelen edinimler bir yıl 
içerisinde devredilir.” 
 
Yönetmeliğin 24. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Staj sırasında ilişik kesme 
 
MADDE 24 – Aşağıdaki hallerde, aday meslek 
mensuplarının stajı tamamlamalarına izin 
verilmez ve Oda Yönetim Kurulu Kararı ile 
meslekle ilişikleri kesilir. 
a) Bu yönetmeliğin 7 nci maddesindeki şartları 
taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, 
b) Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki eğitim 
programlarına katılmayanlar, 
c) Yönetmeliğin 11 nci maddesine göre verilen 
belgeleri doğru olmayanlar veya bu belgelerinde 
tahrifat yapıldığı anlaşılanlar, 
d) Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre stajı iptal 
edilmiş olanlar, 
e) Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen 
sözleşme hükümlerine aykırı davrananlar, 
f) Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aykırı 
davrandığı tesbit edilenler, 
g) Yönetmeliğin 26 ncı maddesindeki şartları 
sağlayamayanlar. 
Oda Yönetim Kurullarının bu konulardaki 
kararları 7 gün içinde aday meslek mensubuna ve 
yanında son olarak staj yapılan meslek 
mensubuna tebliğ edilir. Bu kararlara tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içinde Birlik nezdinde 
itiraz edilebilir. Birliğin 60 gün içinde vereceği 
karar kesindir. 

Staj iptali 
 
MADDE 24 – Aşağıda belirtilen aday meslek 
mensuplarının stajı ilgili oda yönetim kurulu 
kararı ile iptal edilir: 
a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki şartları 
taşımadıkları sonradan anlaşılanlar. 
b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen 
süreyi aşacak şekilde stajına ara verenler. 
c) Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki eğitim 
programlarına katılmayanlar, eğitim sonucunda 
yapılacak değerlendirmelerde başarılı 
olamayanlar. 
ç) Yönetmeliğin 11 inci maddesine istinaden 
verdikleri belgeleri doğru olmayanlar veya bu 
 belgelerinde tahrifat yapıldığı anlaşılanlar. 
d) Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre yapılan 
denetimlerde 1 yılda 3 defa mücbir sebep 
olmaksızın staj mahallinde bulunamayanlar. 
e) Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aykırı 
davrandığı tespit edilenler. 
Oda yönetim kurullarının bu konulardaki 
kararları 15 gün içinde aday meslek mensubuna 
ve yanında son olarak staj yaptıkları meslek 
mensubuna tebliğ edilir. Bu kararlara tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içinde Birliğe itiraz 
edilebilir. Birliğin 60 gün içinde vereceği karar 
kesindir. 

 
 
Yönetmeliğin 25. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Staj sonunda ilişik kesme 
 
MADDE 25 – Staj bitirme değerlendirmelerinde 
başarılı olamayan aday meslek mensubu ile 
yanında staj yaptığı meslek mensubuna Oda 
Yönetim Kurulu tarafından 7 gün içinde ilgilinin 
adaylıkla ilişkisinin kesildiği yazılı olarak 
bildirilir. 

Stajın bitimi ve güncelleme eğitimi 
 
MADDE 25 – Aday meslek mensuplarının 
Kanunun 5 inci maddesinin A fıkrasının (c) bendi 
uyarınca yapılacak sınavlara katılabilmeleri için 
sınav başvuruların son günü tarihi itibariyle 
stajlarını süre yönüyle tamamlanmış olmaları 
zorunludur. 
Stajını tamamlayan adayların, staj bitim 
tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarına 
katılmaları gereklidir. 
Staj bitim tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde 
sınavlara katılan adayların sınav süreleri, 
katıldıkları ilk sınavın sonuçlarının ilan edildiği 
tarihten itibaren başlar. Bu süre içerisinde sınava 
katılmayan adayların sınav süreleri, bir yıllık 
sürenin bitim tarihinden sonra açılacak ilk sınav 
tarihi itibari ile re’sen başlatılır. 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına, 
stajın bitiminden itibaren ilk 3 yıllık süre 
içerisinde katılmayan adayların sınava 
katılabilmeleri için TESMER tarafından 
yürütülecek 3 ay süreli güncelleme eğitimine 
katılmaları, bu eğitimi başarı ile tamamlamaları 
ve 16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik 
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav 
Yönetmeliğinde öngörülen bekleme süresini 
tamamlamış olmaları şarttır. Güncelleme 
 eğitiminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Bu süre 
içerisinde sınava katılmayanların yeniden 
güncelleme eğitimi alması gerekir. 
Güncelleme eğitimi başvurusunun şekil ve 
şartları ile eğitimin usul ve esasları Birlik 
tarafından belirlenir. 

 
 
 
Yönetmeliğin 26. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Serbest muhasebecilik staj ara ve bitirme 
değerlendirmeleri 
 
MADDE 26 – Serbest muhasebeci adayları iki 
yılda bir yazılı Staj Ara Dönem 
Değerlendirmeleri ve stajın sonunda Staj Bitirme 
Değerlendirmesine tabi tutulurlar. Staj Ara 
Dönem Değerlendirmesi ve Staj Bitirme 
Değerlendirmesi üç grup halinde yapılır. 
A ve B grubu, staj ara dönem değerlendirmeleri, 
C grubu ise staj bitirme değerlendirmesidir. 
A Grubu 
Staj Ara Dönem Değerlendirmesi: Ticaret Lisesi 
veya Maliye Meslek Lisesi mezunu olup, serbest 
muhasebecilik stajını yapan aday meslek 
mensuplarının 2 yıllık staj süresi sonundaki 
değerlendirmesidir. 
B Grubu 
Staj Ara Dönem Değerlendirmesi: Önlisans 
seviyesinde mezun olup, serbest muhasebecilik 
stajını tamamlayanlar ile A Grubunda belirtilen 
okullarda eğitim görüp, A Grubu 
değerlendirmesini başaran ve 4 yıllık staj süresini 
tamamlayanlara uygulanan ara dönem 
değerlendirmesidir. 
C Grubu 
Staj Bitirme Değerlendirmesi: Ticaret Lisesi veya 
Maliye Meslek Lisesi mezunu olup, 6 yıllık veya 
önlisans seviyesinde mezun olup, 4 yıllık serbest 
muhasebecilik stajını tamamlayan ve B grubu staj 
ara dönem değerlendirmesini başaranlar ile lisans 
veya daha üstü eğitim programlarından mezun 
olup, 2 yıllık stajını tamamladıktan sonra Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarının tüm 
haklarında başarı gösterememiş aday meslek 
mensuplarına uygulanan staj bitirme 
değerlendirmesidir. 
 

Staj ve eğitim değerlendirmeleri 
 
 
MADDE 26 – Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 10 
uncu maddeleri uyarınca staj süresince eğitime 
tabi tutulan aday meslek mensupları periyodik 
olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Bir seviye 
için yapılan değerlendirmede başarılı olamayan 
aday meslek mensubu müteakip aşamaya 
geçirilmez. Bu değerlendirmelere ilişkin usul ve 
esaslar yönerge ile belirlenir. 
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Serbest muhasebeci adayları katılmak zorunda 
oldukları staj ara dönem değerlendirmelerine 
katılmadıkları ya da başarısız oldukları takdirde 
staj bitirme değerlendirmesine alınmazlar ve 
başarısız bulundukları grup seviyesinde stajları 
kesilir. 
Serbest muhasebeci adaylarının, stajlarının 
bitimindeki ilk staj bitirme değerlendirmelerine 
katılmaları esastır. Ancak, geçerli mazeretlerinin 
bulunması halinde bu mazeretlerinin ortadan 
kalktığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak 
staj bitirme değerlendirmelerini başarmak 
zorundadırlar. 
Adayların, staj ara dönem ve bitirme 
değerlendirmelerinde başarılı sayılmaları için 100 
üzerinden en az 60 puan almaları gerekir. Đlk 
değerlendirmede başarısız olan adaylara izleyen 
1 yılda üç staj ara dönem ve bitirme 
değerlendirmesine katılma hakkı tanınır. Bu 
değerlendirmelerde de başarısız olanlar ile bu 
haktan yararlanmayanlar, staj şartını yerine 
getirmemiş sayılır. 
Staj ara dönem ve bitirme değerlendirmeleri 
TESMER tarafından yapılır. 

 

 
Yönetmeliğin 27. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
 
“Stajdan sayılan hizmet süresi 3 yıldan az olan adaylar hakkında tezkiye düzenlenmesi ve bu 
tezkiyelerin yeterlilik sınavında ayrı bir ders gibi ortalamaya dâhil edilebilmesi için, meslek 
mensubu yanında ya da gözetim veya denetiminde tamamlanan staj süresinin 18 aydan fazla 
olması gereklidir.” 
 
Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3. madde eklenmiştir. 
 
“GEÇĐCĐ MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Serbest Muhasebecilik stajına 
başlayanlardan stajına devam etmekte olanlar, yönetmeliğin değişiklikten önceki hükümlerine 
tabidir.” 
 
Değişiklikler 14 Mayıs 2015 günü yürürlüğe girmiştir.  
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Saygılarımızla,  
 
       DENGE ĐSTANBUL YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
 
EK: 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
 
(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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14 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29355 

YÖNETMELİK 

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: 
SERBEST MUHASEBECĐ MAL Đ MÜŞAVĐRLĐK VE SERBEST MUHASEBECĐLĐK  
STAJ YÖNETMEL ĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR YÖNETMEL ĐK  

MADDE 1 – 23/8/1997 tarihli ve 23089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinin adı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj 
Yönetmeliği” olarak değiştirilmi ştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı yapacak aday meslek 

mensuplarının yetiştirilmeleri ve mesleğe hazırlanmaları için tabi tutulacakları stajın usul ve esaslarını düzenlemektir.” 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“MADDE 2 – Bu Yönetmelik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajı yapacak aday meslek mensuplarını 

kapsar.” 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde geçen “Serbest Muhasebeci”, “Staj Ara Dönem 

Değerlendirmesi” ve “Staj Bitirme Değerlendirmesi” tanımları yürürlükten kaldırılmış, “Odalar”, “Meslek Mensubu” 
ve “Aday Meslek Mensubu” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 

“Odalar: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarını,” 
“Meslek Mensubu: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirleri,” 
“Aday Meslek Mensubu: Kanunun öngördüğü şartları taşıyan ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 

mesleğini ifa için mesleğe hazırlayıcı temel bilgileri edinmek üzere, bir meslek mensubu yanında veya denetim ve 
gözetiminde mesleki çalışmalar yapan kimseyi,” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Staja giriş sınavında başarılı olanlar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja başlama döneminden 

itibaren 3 yıl içerisinde staja başlayabilirler. Bu süre içerisinde staja başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılır ve 
dosyaları işlemden kaldırılır.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“Staj, mücbir sebepler ve yurt dışı eğitim ile yurt dışı çalışma dışında kesintisiz olarak yapılır. Stajın yapıldığı 

işyerinin kapanması, askerlik sonrası staja başlama, nakil, işten çıkma ya da çıkarılma gibi durumlar nedeniyle staja 
toplamda en fazla bir yıl ara verilebilir.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“Staj başvurusu 
MADDE 11 – Staj başvuruları, her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır. 
Staj yapmak isteyenler, staj yapacakları il ya da ilçedeki Odaya bir dilekçe ile başvururlar. Başvuru dilekçesine 

aşağıdaki belgelerin eklenmesi gereklidir: 
a) Kanunun aradığı şartların mevcudiyetini ispata yarayan ve Birlik tarafından belirlenen belgeler. 
b) Cumhuriyet savcılığından veya e-devlet kapısı üzerinden Resmi Kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil 

belgesi. 
c) Yanında staj yapacağı meslek mensubundan alınacak staj onay belgesi. 
ç) Staj giderlerinin ödendiğini gösteren belge. 
Her başvuru için ilgili Oda’da bir dosya açılır ve aday meslek mensubunun tüm staj süresince yapılacak 

işlemlerine ait belge ve yazışmanın saklanması için kullanılmaya devam edilir. 
Başvurunun yapıldığı Oda, staja başlayanlar için elektronik ortamda aday meslek mensubu kütüğünü tutar. 

Meslek mensubu olanların bu kayıtları kapatılır ve elektronik ortamda tutulan meslek kütüğüne kaydı yapılır.” 
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “otuz gün” ibaresi “altmış 

gün” şeklinde değiştirilmi ştir. 
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki ay” ibaresi “üç ay” 

şeklinde değiştirilmi ştir. 
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“Aday meslek mensubunca, yanında veya gözetim ve denetiminde staj yaptığı meslek mensubunun ölümü, işi 

terki, disiplin ya da ceza uygulaması dolayısıyla meslekten ayrılması durumunda kalan staj süresini yanında veya 
denetim gözetiminde geçireceği yeni bir meslek mensubu bulunamaz ise, bu meslek mensubunu ilgili oda yönetim 
kurulu belirler.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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“Ticari faaliyet yasağı kapsamında olup, staj sırasında miras yolu ile gelen edinimler bir yıl içerisinde 
devredilir.” 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“Staj iptali  
MADDE 24 – Aşağıda belirtilen aday meslek mensuplarının stajı ilgili oda yönetim kurulu kararı ile iptal 

edilir: 
a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar. 
b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen süreyi aşacak şekilde stajına ara verenler. 
c) Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki eğitim programlarına katılmayanlar, eğitim sonucunda yapılacak 

değerlendirmelerde başarılı olamayanlar. 
ç) Yönetmeliğin 11 inci maddesine istinaden verdikleri belgeleri doğru olmayanlar veya bu belgelerinde 

tahrifat yapıldığı anlaşılanlar. 
d) Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre yapılan denetimlerde 1 yılda 3 defa mücbir sebep olmaksızın staj 

mahallinde bulunamayanlar. 
e) Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aykırı davrandığı tespit edilenler. 
Oda yönetim kurullarının bu konulardaki kararları 15 gün içinde aday meslek mensubuna ve yanında son 

olarak staj yaptıkları meslek mensubuna tebliğ edilir. Bu kararlara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Birliğe itiraz 
edilebilir. Birliğin 60 gün içinde vereceği karar kesindir.” 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“Stajın bitimi ve güncelleme eğitimi  
MADDE 25 – Aday meslek mensuplarının Kanunun 5 inci maddesinin A fıkrasının (c) bendi uyarınca 

yapılacak sınavlara katılabilmeleri için sınav başvuruların son günü tarihi itibariyle stajlarını süre yönüyle 
tamamlanmış olmaları zorunludur. 

Stajını tamamlayan adayların, staj bitim tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik sınavlarına katılmaları gereklidir. 

Staj bitim tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde sınavlara katılan adayların sınav süreleri, katıldıkları ilk 
sınavın sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren başlar. Bu süre içerisinde sınava katılmayan adayların sınav süreleri, 
bir yıllık sürenin bitim tarihinden sonra açılacak ilk sınav tarihi itibari ile re’sen başlatılır. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına, stajın bitiminden itibaren ilk 3 yıllık süre içerisinde katılmayan 
adayların sınava katılabilmeleri için TESMER tarafından yürütülecek 3 ay süreli güncelleme eğitimine katılmaları, bu 
eğitimi başarı ile tamamlamaları ve 16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali 
Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde öngörülen bekleme süresini tamamlamış 
olmaları şarttır. Güncelleme eğitiminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Bu süre içerisinde sınava katılmayanların yeniden 
güncelleme eğitimi alması gerekir. 

Güncelleme eğitimi başvurusunun şekil ve şartları ile eğitimin usul ve esasları Birlik tarafından belirlenir.” 
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“Staj ve eğitim değerlendirmeleri  
MADDE 26 – Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddeleri uyarınca staj süresince eğitime tabi tutulan aday 

meslek mensupları periyodik olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Bir seviye için yapılan değerlendirmede başarılı 
olamayan aday meslek mensubu müteakip aşamaya geçirilmez. Bu değerlendirmelere ilişkin usul ve esaslar yönerge 
ile belirlenir.” 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Stajdan sayılan hizmet süresi 3 yıldan az olan adaylar hakkında tezkiye düzenlenmesi ve bu tezkiyelerin 

yeterlilik sınavında ayrı bir ders gibi ortalamaya dâhil edilebilmesi için, meslek mensubu yanında ya da gözetim veya 
denetiminde tamamlanan staj süresinin 18 aydan fazla olması gereklidir.” 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir. 
“GEÇĐCĐ MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Serbest Muhasebecilik stajına 

başlayanlardan stajına devam etmekte olanlar, yönetmeliğin değişiklikten önceki hükümlerine tabidir.” 
MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür. 

  
 

 


