Staja Giriş Sınavı İlk Başvuru İşlemleri
Sınav bedelini yatırdıktan sonra, mutlaka TEOS Sistemi ne girerek sınav başvurunuzu
yapınız.
Bu sınava Kanunun 4. maddesindeki genel şartlar ile 5/A-a maddesindeki öğrenim şartlarına haiz Lisans/Yüksek lisans
mezunları başvuru yapabileceklerdir. Sınav test usulü ile aynı gün ve saatte merkezi olarak Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır.
TEOS Sistemine ilk kez girecek adayın, kullanıcı adı ve şifresi TC Kimlik numarasıdır.
1.

Staja Giriş sınavına ilk kez başvuru yapmak isteyen aday, bulunduğu ilin ya da bölgenin bağlı olduğu Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odasına gitmeden önce başvuru bedellerini öder ve aşağıda yer alan evrakları hazırlar.

Staja Giriş Sınav Tarihi 07 Temmuz 2018
Staja Giriş Sınavı Başvuru Bedelleri ve Banka Bilgileri
Banka şubelerinden yapılacak ödemeler için başlangıç ve bitiş
tarihleri
TEOS üzerinden yapılacak ödemeler için başlangıç ve bitiş
tarihleri

1 – 27 Nisan 2018

1 – 30 Nisan 2018

Sınav başvurusunun başlangıç ve bitiş tarihi

1 – 30 Nisan 2018

Başvuru dosyasının Odamıza tesliminin son günü

30 Nisan 2018

Staj Dosya ve Başvuru Bedeli
Banka Bilgisi

Staja Giriş Sınav Bedeli
Banka Bilgisi

1.200,00 TL
İş Bankası Ankara / Dikmen Şubesi 487 239
Halkbank Yenişehir / Ankara Şubesi 16000 140
185,00 TL
İş Bankası Ankara / Dikmen Şubesi 487 286
Halkbank Yenişehir / Ankara Şubesi 16000 140

Staj Müracaatı Hizmet Bedeli
(Dosya tesliminde Oda veznesine yatırılacaktır)

15,00 TL

Staj Başlatma Hizmet Bedeli
(Sınavı Kazandıktan Sonra Staj Başlatılırken Oda veznesine

670,00 TL

yatırılacaktır)

Bankaya yatırılan ücretler bir iş günü sonra saat 15:00 ‘da TEOS ’a yansıtılmaktadır. Ödemelerini banka
şubesinden yapacak olan adaylar mağdur olmamak için işlemlerini son güne bırakmamaları gerekir.
2.

Aday, TEOS Sisteminde kayıtlı değilse, http://giris.tesmer.org.tr/ adresine girerek sayfanın en alt kısmından Tesmer Kayıt
Formu' nu tıklayarak istenilen bilgileri doldurup kullanıcı şifresi alır ve vesikalık fotoğrafını TEOS sistemine yükler.

3.

Aday, başvuru bedellerini; KREDİ KARTI ile TEOS sistemi üzerinden veya banka şubelerinden yatırır.

4.

a)

Aday, KREDİ KARTI ile işlem yapmak istiyorsa; http://giris.tesmer.org.tr/ adresinden TEOS sisteminde, “Para Yönetimi
ve Yükleme” menüsüne tıklar. Açılan sayfada KREDİ Kartı ile işlem yapabilmek için yatırması gereken ücret türünü
seçer ve KREDİ KARTI bilgilerini İŞ BANKASI’nın ekranlarında doldurur.

b)

Aday, Banka Şubesine giderek işlem yapmak istiyorsa; T.C. Kimlik Numarasını belirterek başvuru ve sınav bedelini
yatırır. Adayın başvuru aşamasında sıkıntı yaşamaması için mutlaka ücret yatırırken banka yetkilisine kendi T.C.
Kimlik Numarasını vermek zorundadır. Sınav bedelini, Banka şubesine ödeyen adayın, ödeme bilgileri 1 iş günü sonra
saat 15:00 ‘de TEOS sistemine aktarılır.

Aday, http://giris.tesmer.org.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifresini kullanarak sisteme giriş yapar. “Kişisel işlemler”
menüsünden eğitim, adres, telefon ( en az 2 Adet ) ve e-posta bilgilerini eksiksiz doldurur.

5.

4. maddede TEOS Sistemine girilen bilgilerde eksiklik olması veya T.C. Kimlik numarasında hata olması halinde; “Kayıt
Durumu” ekranında işleminin hatalı olduğuna dair mesaj çıkar ve 4. maddenin tekrarlanması sistem tarafından istenir.

6.

4. maddede girilen bilgilerin doğru olması durumunda (T.C. Kimlik Nüfus Vatandaşlık İşlerinden kontrol edilir.) ilgili adayın
kimlik, kütük ve ev adresi bilgilerinin siteme eklendiğine dair “Kayıt Durumu” ekranında bilgilendirme mesajı çıkar.

7.

Adayın, eksik ücret yatırması durumunda “Bakiye Bilgisi” ekranın en alt satırında “Bakiyenizde Yeterince Para Miktarı
Bulunmamaktadır. Lütfen gerekli para yatırma işlemlerini yapınız” uyarısı gösterilir.

8.

Aday, tüm işlemlerini eksiksiz yaptıktan sonra ön başvuru kaydı gerçekleşmiş olur. “Staja Giriş Sınavı Ön Başvuru
Formu” menüsünü tıklayarak Ön Başvuru Formu’nun renkli ve fotoğraflı olarak yazıcı çıktısını alır.(Ön başvuru formunu
alabilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Reader programının yüklü olması gerekir.) imzalar ve aşağıda bulunan evraklar ile
birlikte ikamet ettiği ilin ya da bölgenin bağlı olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına başvuruda bulunur.

9.

Evraklar:
a)

Staja Giriş Sınavı Başvuru Formu (http://giris.tesmer.org.tr/ adresinden doldurulacak)

b)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

c)

Resmi kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi. Adli sicil
kaydı olanların ayrıca mahkeme kararı fotokopisini de sunmaları gerekmektedir.

d)

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi

e)

e-Devlet ‘ten barkodlu Mezun Belgesi (Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama ‘dan Belge Oluştur) çıktısı.
(Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki diplomaları veya
geçici mezuniyet belgeleri fotokopileri ile e-Devlet ‘ten (Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama ‘dan Belge Oluştur))
Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezun belgesi e-Devlet kapısında mevcut olmayan adaylar aşağıdaki
belgelerden herhangi birisini sunabilirler.


Diploma aslı veya noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da
onaylatılacaktır.)



Geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik
bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

f) 3 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, adayın kolaylıkla tanınmasına yardımcı olacak nitelikte olması gerekmektedir.)
g) Staj Dosya ve Başvuru Bedeli ile Sınav Bedeli dekontu. (Banka dekontu aslı / Ödeme kredi kartı ile yapılmış ise
TEOS'dan alınan ödeme belgesi)

