
KSMMMO -TESMER  

BÜNYESİNDE DÜZENLENEN KURSLAR  

c SMMM YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI  

SMMM yeterlilik sınavlarına hazırlık kursu ders süreleri ve saatleri aşağıdaki 
gibidir. Kurs süresi toplam 178 saattir. Kursun tamamına kayıt yaptırmak 
sureti ile , kursa devam süresi en az %75 orandan (133 saatten) az olmamak 
koşuluyla 3 ay staj süresinden sayılacak, tamamına devam etmeniz halinde (178 
saat) 4 ay staj süresinden sayılacaktır. Ancak kursa devam oranınızın %75 ve 
(133 saat) ten az olması halinde staj süresinden sayılmayacak ve serti�ka 
düzenlenmeyecektir. 

DERS 
SÜRE / 
SAAT 

Finansal Muhasebe  27 
İş Hukuku SSK Bağ-Kur Mev.  12 
Vergi Mevzuatı  30 
Ticaret Hukuku  13 
Maliyet Muhasebesi  27 
İdari Yargı Hukuku  6 
Finansal Tablolar Analizi  15 
Muhasebe Denetimi  21 
Temel Hukuk ve Borçlar Hukuku  12 
Meslek Hukuku  15 

Toplam  178 
 

c STAJA BAŞLAMA SINAVI HAZIRLIK KURSLARI  

Staja başlama sınavlarına hazırlık kursu ders süreleri ve saatleri aşağıdaki 
gibidir. Kurs süresi toplam 213 saattir. Kursun tamamına kayıt yaptırmak 
sureti ile , kursa devam süresi en az %75 orandan (160 saatten) az olmamak 
koşuluyla 4 ay staj süresinden sayılacak, tamamına devam etmeniz halinde (213 
saat) 5 ay staj süresinden sayılacaktır. Ancak kursa devam oranınızın %75 ve 
(160 saat) ten az olması halinde staj süresinden sayılmayacak ve serti�ka 
düzenlenmeyecektir. 

 

 

 



 

 

DERS 
SÜRE / 
SAAT 

Finansal Muhasebe  24 
İş Hukuku SSK Bağ-Kur Mev.  9 
Maliyet Muhasebesi  18 
Ticaret Hukuku  9 
Türkiye Finansal R.Standartları  8 
Muhasebe Denetimi  21 
Finansal Tablolar Analizi  15 
Meslek Hukuku  15 
Vergi Mevzuatı  18 
Matematik  7 
Ekonomi – Maliye  21 
İnkılap Tarihi  6 
Borçlar Hukuku  6 
ETÜD DERSLERİ (Deneme sınavları 36 ve test 
çözümleri yapılmaktadır.) 36 

Toplam 213 
 

 İŞLETME AĞIRLIKLI İNGİLİZCE DİL KURSLARI  
 

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursu,  kur süreleri ve saatleri aşağıdaki gibidir. 
Bir kurun tamamına kayıt yaptırmak sureti ile, kursa devam süresi en az 
%75 orandan (113 saatten) az olmamak koşuluyla 2 ay staj süresinden sayılacak, 
tamamına devam etmeniz halinde (150 saat) 3 ay staj süresinden sayılacaktır. 
Ancak kursa devam oranınızın %75 ve (113 saat) ten az olması halinde staj 
süresinden sayılmayacak ve sertifika düzenlenmeyecektir. 

 

KUR 
SÜRE / 
SAAT 

Başlangıç  150 
Orta Öncesi  150 
Orta  150 
İleri  150 
 

 



 

 

KURSLARDA GEÇEN SÜRELER MAKSİMUM 6 AY STAJ 
SÜRESİNDEN SAYILMAKTADIR.!!! 

1-Bu GENELGE; ekte yer alan Uygulama Yönergesi’nde belirtilen usul ve Esaslar 
çerçevesinde yürütülmek üzere GENELGE tarihi itibariyle uygulanmaya 
başlayacaktır. (06.03.2013/442) 

2-Stajdan sayılan kursların toplamı 6 ayı geçmeyecektir. Örneğin 127 saatlik bir 
kursta 120 saat değerlendirmeye alınacak ve bu kurs 3 aylık staj süresinden 
sayılacaktır.) 

2-Staj Dosyası açılmadan önce katılmış olduğunuz kurslar staj süresinden 
sayılmaz. 

3-Staj Dosyasının açılmasından itibaren 3 yıl içersinde Staja Giriş Sınavında 
başarılı olamayan adayların tamamlamış oldukları kurslar staj süresinden 
sayılmaz. 

4-3568 Sayılı SMMM ve YMMM Kanunun Staj ve Staj süresinden sayılan hizmetler 
başlıklı 6. Maddesinin ikinci fıkrasının a,b,c,d,e,f,g,h,i bentlerindeki stajdan sayılan 
hizmetleri bulunanların tamamlamış oldukları kurslar staj süresinden sayılmaz. 

5-Staj Yönetmeliğinin 9/d-2 maddesi gereğince; yüksek lisans eğitiminin 1 yılı staj 
süresinden sayılan adayların tamamlamış oldukları kurslar, staj süresinden 
sayılmaz. 

6-Staj Yönetmeliğinin 9/d-3 maddesi gereğince; doktora eğitiminin 18 ayı staj 
süresinden sayılan adayların tamamlamış oldukları kurslar, staj süresinden 
sayılmaz. 

7-Kurs açmayan Odaların adayları, başka Odalar tarafından açılan kurslara 
katılabilirler. Başka illerden Odamız kurslarına katılmak isteyen adayların 
talepleri, adayların kursa gelişiyle ilgili durumuna bakılarak karar verilecektir. 
Örneğin Antalya Odasında stajyer olan bir adayın İstanbul’da bulunan bir 
kursa katılma talebi, hafta sonu düzenlenen bir kurs olmak kaydıyla İstanbul’a 
geliş koşullarını dilekçe ile bildirmek suretiyle İstanbul TESMER şubesi 
tarafından değerlendirilecektir.  

8-TESMER tarafından onaylanmış kursları tamamlamış olanlar, bağlı oldukları Oda 
ve TESMER şubelerine başvurarak Kurs Tamamlama Belgesi, Kurs Katılım Bedeli 
Ödeme Dekontu ile başvuruda bulunarak bu eğitim sürelerinin staj süresinden 
sayılmasını talep edebilirler. 

 

 


