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Staja Giriş Sınavında Yapılan Değişiklikler

• 20 adet olan Genel Kültür ve Yetenek soru sayısı 
«Yabancı Dil» eklenmek kaydıyla 30 adede, bu değişiklik 
sonucu ile de Alan Bilgisi dahil toplam soru sayısı 130 
adede çıkarılmıştır.

• Yabancı Dil Konusu, «Almanca, Fransızca veya İngilizce» 
dillerini kapsayacaktır.

• Değişiklik 01.01.2016 tarihinden itibaren yapılacak 
sınavlarda uygulanmaya başlayacaktır. 



Staja Giriş Sınavında Yapılan Değişiklikler

•Adaylar, sınav başvurularında hangi dili seçtiklerini 
belirteceklerdir.

•2016 yılından önce sınav başvurusu yapanlar Yabancı Dil 
konusundan sorumlu olmayacaklardır.

• 2016 yılından önce sınav başvurusu yapanlardan 
dileyenler 01.01.2016 tarihinden sonra yapılacak 
sınavlarda, yabancı dili de kapsayan sınava 
girebileceklerdir.

• 2015 yılının son sınavında başarılı olamayıp yeniden 
dosya  açtıranlar Yabacı Dil konusunu da kapsayan sınava 
girmek zorundadırlar.



Sınav Sorularının Yüzdesel ve Sayısal Dağılımı

Konular 2016 Öncesi 2016 ve Sonrası

Genel Kültür ve Yetenek %15 20 %20 30

Türkçe 7 8

Matematik 8 8

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 5 6

Yabancı Dil 8

Alan Bilgisi %85 100 %80 100

Muhasebe ve Denetim 58 58

Ekonomi ve Maliye 12 12

Hukuk 30 30



Sınav Sorularının Yüzdesel ve Sayısal Dağılımı

Alan Bilgisi 2016 Öncesi 2016 ve Sonrası

Muhasebe ve Denetim 58 58

Finansal Muhasebe 8 26

Muhasebe Standartları 6

Maliyet Muhasebesi 10 8

Mali Tablolar Analizi 8 8

Muhasebe Denetimi 16 16

Ekonomi ve Maliye 12 12

Hukuk 30 30



Sınav Sorularının Yüzdesel ve Sayısal Dağılımı

Alan Bilgisi 2016 Öncesi 2016 ve Sonrası

Muhasebe ve Denetim 58 58

Finansal Muhasebe 8 26

Muhasebe Standartları 6

Maliyet Muhasebesi 10 8

Mali Tablolar Analizi 8 8

Muhasebe Denetimi 16 16

Ekonomi ve Maliye 12 12

Hukuk 30 30

2016 öncesi;
• Finansal Muhasebe
• Şirketler Muhasebesi

2016 ve sonrası;
• Finansal Muhasebe
• Muhasebe Bilgi Sistemi
• Uluslararası Muhasebe 

Kuruluşları
• Türkiye Muhasebe 

Standartları



Sınav Sorularının Yüzdesel ve Sayısal Dağılımı

Alan Bilgisi 2016 Öncesi 2016 ve Sonrası

Muhasebe ve Denetim 58 58

Ekonomi ve Maliye 12 12

Ekonomi 6 6

Maliye 6 6

Hukuk 30 30

Meslek Hukuku 6 6

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 6 6

Vergi Hukuku 6 6

Ticaret Hukuku 6 6

Borçlar Hukuku 6 6
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Yönetmeliğinde 

Yapılan 
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•Staja Giriş Sınavı

•SMMM Yeterlilik Sınavı

•YMM Yeterlilik Sınavı



SMMM Yeterlilik Sınavında Yapılan Değişiklikler

• Yeterlilik Sınavına Sermaye Piyasası Mevzuatı konusu 
eklenmiştir.

• Sınavlara girme süresi 3 yıla,  her dersten sınava girme 
hakkı ise 10’a çıkarılmıştır.

• Yeterlilik Sınavlarına girmekte olan ve yeterlilik 
sınavlarında başarılı olamayıp dosyası kapanmış olan 
adaylara 5 sınav hakkı daha getirilmiştir.

• Yeterlilik sınavlarında başarılı olamayan adaylar, tüm 
sınav konularında kapsayacak şekilde tekrar sınava 
girmek için bekleme süresi 2 yıldan 6 aya indirilmiştir. 



Sermaye Piyasası Mevzuatı Sınav Konusu

• 2015 yılı başından itibaren Staja Giriş Sınavını kazanıp, 
stajlarını başlatan adaylar, stajlarını tamamladıktan sonra 
girecek oldukları yeterlilik sınavında Sermaye Piyasası 
Mevzuatı konusundan sorumlu olacaklardır. 

•Ancak;

• 2014 yılı ve öncesinde Staja Giriş Sınavında başarılı olan adaylar 

• Yeterlilik Sınavlarına girmekte olanlar, stajı devam edenler ve 
Kasım 2014 tarihinde yapılacak olan Staj Giriş Sınavını 
kazananlar,

• Çalışmalarını staj süresinden saydıran adaylardan (SMMM 
Kanunu; m.6/2), 3 yıllık süreyi 19/08/2014 tarihinden önce 
tamamlayanlar

bu konudan sorumlu olmayacaklardır.



Sınav Süresi ve Sınav Hakları

• Sınavları tamamlama süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır;

•Adaylar ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıllık süre içinde 
açılacak tüm sınavlara girebileceklerdir.

• Bu 3 yıllık süre artık hiçbir şekilde uzatılmayacaktır.

•Her sınav konusundan 5 defa sınava girme hakkı 10’a 
çıkarılmıştır;

• Yeterlilik sınavlarına girmekte olan adaylar yönetmeliğin 
değişmeden önceki şekline göre belirlenmiş olan sınav 
süresinin ya da sınav hakkının bitiminden sonra açılacak ilk 
5 sınava daha diledikleri sınav konularından 
girebileceklerdir.



Önceki Sınav Dosyalarının İntibakı

• 19/08/2014 tarihinden önce sınavlara katılmış, ancak 
başarılı olamaması veya haklarını süresinde 
kullanamaması nedeniyle sınav dosyası kapanmış olan 
adaylar, intibak başvurularının kabul edildiği tarihten 
sonra açılacak ilk 5 sınava istedikleri sınav konularından 
girebileceklerdir.

• Bekleme süresinde olan adaylar, bu sürenin bitimini 
beklemeden intibak işlemlerini yaptırarak sınavlara 
katılabileceklerdir.

• Sınav dosyası kapanmış olanların intibak işlemlerinin 
19/08/2015 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.



Önceki Sınav Dosyalarının İntibakı

• 19/08/2014 tarihinden önce sınavlara katılmış, ancak 
başarılı olamaması veya haklarını süresinde 
kullanamaması nedeniyle sınav dosyası kapanmış olan 
adaylar, intibak başvurularının kabul edildiği tarihten 
sonra açılacak ilk 5 sınava istedikleri sınav konularından 
girebileceklerdir.

• Bekleme süresinde olan adaylar, bu sürenin bitimini 
beklemeden intibak işlemlerini yaptırarak sınavlara 
katılabileceklerdir.

• Sınav dosyası kapanmış olanların intibak işlemlerinin 
19/08/2015 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

İntibak işlemlerinin adaylar 
tarafından yapılmaması halinde, 
TÜRMOB tarafından 19/08/2015 
tarihi itibarıyla re’sen yapılacak olup 
sınav haklarını kullanma süresi fiilen 
başlatılacaktır.



Halen Sınava Girmekte Olan Adaylardan Daha 
Önceden Sınav Dosyası Bulunanların Durumu

•Daha önceden sınavlara girmiş başarılı olamamış 
adaylardan bekleme süresini tamamlayıp yeniden sınav 
dosyası açtırıp sınavlara girmeye başlamış olanlar 
istedikleri sınav dosyasından sınava girebileceklerdir.

•Halen sınava giren adayların önceki sınav dosyasından 
sınava girebilmeleri mümkündür. 

• Bu durumda olan adaylar mevcut sınav dosyasını 
kapattırıp eski sınav dosyası hakkında intibak işlemi 
yaptırması gerekmektedir.

•Kapanmış birden fazla sınav dosyası bulunan adaylar 
ancak bir tane dosyası için intibak işlemi 
yaptırabilecektir.



Sınavlarda Başarılı Olunamaması Halinde 
Bekleme Süresi

• Yönetmeliğin değişmeden önceki şeklinde yer alan, 
sınavlarda başarılı olamayanların 2 yıl olan bekleme 
süresi 6 aya indirilmiştir. 

• 6 aylık süreyi dolduranlar tüm sınav konularını kapsamak 
üzere tekrar sınava girebileceklerdir.



Tezkiye Notları

• 25.12.2012 tarihinde Staj Yönetmeliğinde değişiklik
yapılarak, yönetmeliğin 5/d maddesi «Tezkiye olumlu
değerlendirme ölçütü, 80 ve üzeri notu ifade eder»
şeklinde değiştirilmişti.

• 25.12.2012 tarihinden önce alınan 60 ve üzeri tezkiye
notları, Yeterlilik sınavına girebilme koşulunu sağlamış
olarak değerlendirilip ortalamaya dahil edilecektir.
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YMM Sınavında Yapılan Değişiklikler

• Yılda 2 defa yapılan YMM Sınavları yılda 3 defaya 
çıkarılmıştır.

• Bu süre hiçbir şekilde uzatılmayacaktır.

•Adaylar bu süre içerisinde açılacak tüm sınavlara 
katılabileceklerdir. 

• Bu düzenleme sonucuna göre YMM adayları her sınav 
konusundan en fazla 7 sınava katılabileceklerdir. 

• YMM sınavlarına girmekte olan adaylar yönetmeliğin 
değişmeden önceki şekline göre belirlenmiş olan sınav 
süresinin ya da sınav hakkının bitiminden sonra açılacak 
ilk 3 sınava daha diledikleri sınav konularından 
girebileceklerdir.



Önceki YMM Sınav Dosyalarının İntibakı

• Yönetmelik değişikliğinin yayınlandığı 19/08/2014 
tarihinden önce sınavlara katılmış ancak başarılı 
olamaması veya haklarını süresinde kullanamaması 
nedeniyle sınav dosyası kapanmış olan adaylar, intibak 
başvurularının kabul edildiği tarihten sonra açılacak ilk 3 
sınava istedikleri sınav konularından girebileceklerdir.

• Bekleme süresinde olan adaylar, bu sürenin bitimini 
beklemeden intibak işlemlerini yaptırarak sınavlara 
katılabileceklerdir.

• Sınav dosyası kapanmış olanların intibak işlemlerinin 
19/08/2015 tarihine kadar yapılması gerekiyor.



Önceki YMM Sınav Dosyalarının İntibakı

• Yönetmelik değişikliğinin yayınlandığı 19/08/2014 
tarihinden önce sınavlara katılmış ancak başarılı 
olamaması veya haklarını süresinde kullanamaması 
nedeniyle sınav dosyası kapanmış olan adaylar, intibak 
başvurularının kabul edildiği tarihten sonra açılacak ilk 3 
sınava istedikleri sınav konularından girebileceklerdir.

• Bekleme süresinde olan adaylar, bu sürenin bitimini 
beklemeden intibak işlemlerini yaptırarak sınavlara 
katılabileceklerdir.

• Sınav dosyası kapanmış olanların intibak işlemlerinin 
19/08/2015 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

İntibak işlemlerinin adaylar 
tarafından yapılmaması halinde, 
TÜRMOB tarafından 19/08/2015 
tarihi itibarıyla re’sen yapılacak olup 
sınav haklarını kullanma süresi fiilen 
başlatılacaktır.



Halen Sınava Girmekte Olan Adaylardan Daha 
Önceden Sınav Dosyası Bulunanların Durumu

•Daha önceden sınavlara girmiş başarılı olamamış 
adaylardan bekleme süresini tamamlayıp yeniden sınav 
dosyası açtırıp sınavlara girmeye başlamış olanlar 
istedikleri sınav dosyasından sınava girebileceklerdir.

•Halen sınava giren adayların önceki sınav dosyasından 
sınava girebilmeleri mümkündür. 

• Bu durumda olan adaylar mevcut sınav dosyasını 
kapattırıp eski sınav dosyası hakkında intibak işlemi 
yaptırması gerekmektedir.

• Kapanmış birden fazla sınav dosyası bulunan adaylar ancak 
bir tane dosyası için intibak işlemi yaptırabilecektir.



Sınav 

Yönetmeliğinde 

Yapılan 

Değişiklikler

• Diğer Değişiklikler



Sınav Gün ve Yerlerinin İlanı

• Sınav gün ve yeri, sınav gününden en az 1 ay önce Resmi 
Gazetede ve Birlik ve Odaların İnternet Sitelerinde 
yayımlanmak suretiyle ilan edilecektir.

Sınav Sonuçlarının İlanı

• Sınav Sonuçları, sınavın bitiminden itibaren 2 ay içinde 
Birlik ve Odaların internet sitelerinde 15 gün süreyle 
ilan edilecektir. 

•Sınav Sonuçlarının açıklanma süresi 20 güne kadar 
uzatılabilecektir. 



Sınav Başvurularında Adli Sicil Belgesi

• Sınava girecek adaylar, sınav dosyası ile sunacakları 
belgelere ek olarak kanunun 4/d maddesinde belirtilen 
suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek 
şekilde adli sicil belgesi ibraz edeceklerdir.

• Resmi Kuruma verilmek üzere alınmamış adli sicil belgeleri 
kabul edilmeyecektir. 

• Alınan Adli sicil belgelerinde kanunda belirtilen 
suçlardan mahkumiyet kaydı bulunanların sınav 
başvuruları kabul edilmeyecektir. 



Sınav Dosyaları Kapanmış Olanların 
Sınav Başvurularına Eklenecek Belgeler 

• Başvurular aşağıdaki belgeler ile TÜRMOB/TESMER’e
yapılacaktır;

•Dilekçe (Hangi sınav dosyası için intibak başvurusunda 
bulunduğu belirtilecektir)

• Kanunun 4. maddesinde belirtilen genel şartlara ve 5. veya 
9. maddesindeki özel şartlara haiz olduklarını gösterir 
taahhütname  

•Adli Sicil Arşiv Bilgilerini de içerecek şekilde alınmış adli sicil 
belgesi

• Sınav bedellerinin ödenmiş olduğuna dair banka dekontu.




