
A-B GRUBU STAJ ARA DÖNEM VE  C GRUBU STAJ BİTİRME 
DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU 

23 Ağustos 1997 tarih ve 23089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Staj 
Yönetmeliğinin 26. maddesi gereğince, yapılan A-B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmeleri ile C 
Grubu Staj Bitirme Değerlendirmeleri aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır. 
 

2017/3 Dönemi, A-B-C Grubu Staj Değerlendirmeleri Tarihi : 10 Aralık 2017 
* İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi : 18 Eylül 2017 
* SMMM Odaları tarafından TESMER'e dosya gönderiminin son tarihi : 9 Ekim 2017 
* Tekrar katılacaklar için son başvuru tarihi : 13 Kasım 2017 

 
 Test usulde yapılacak A-B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerine katılacak; e-stajyer 

eğitimine tabi aday meslek mensupları başvurularını http://teos.tesmer.org.tr adresi üzerinden, 
 Yazılı usulde yapılacak A-B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerine ilk kez başvuracak aday 

meslek mensupları, matbu sınav başvuru dilekçesi, sınav bedeli dekontu ve nüfus cüzdanı fotokopisi 
ile bağlı bulundukları odaya, 

 C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine ilk kez başvuracak aday meslek mensupları;  staja ilişkin 
evraklarını tamamlayarak yeni tarihli savcılık belgesi, matbu sınav başvuru dilekçesi ve sınav 
bedeli dekontunu ile bağlı bulundukları odaya, 

 C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine 6 aylık bekleme süresinden sonra ilk kez katılacak aday 
meslek mensupları; sınav başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, yeni tarihli savcılık belgesi ve 
 sınav bedeli dekontu ile bağlı bulundukları odaya, 

başvuru yapacaklardır. Faks ile yapılan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 
 
Sınav bedelleri; A Grubu 140,00-TL, B Grubu 210,00- TL, C Grubu 700,00- TL’dir. Bu 
bedeller TESMER’in; İş Bankası Ankara / Dikmen Şubesi 487 272 veya  Halk Bankası Ankara / 
Yenişehir Şubesi 16000 140 numaralı hesaplarından birisine ödenebileceği gibi  kredi kartı ile TEOS 
Sistemi üzerinden de ödenebilir. 

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 9 Ekim 2017 tarihi itibariyle sorumlu oldukları staj 
sürelerinin, ilgili bölümünü fiilen tamamlamış olmaları (C Grubu Değerlendirmelerine katılacak 
olanların   staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması)  gereklidir. 
  
Sınav başvuruları yukarıda açıklanan son başvuru günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 
Başvuru süresinin bitiminde sınav evraklarının TESMER Başkanlığı Dikmen Cad. No:562 Çankaya 
/ Ankara adresinde olması gerekmektedir.   
 
 

http://teosweb.tesmer.org.tr/

