yEMiNLi MALi nrii$.q.vinr-ir srNavr-ARTNA il,i griru DUvURU
5786 saytlt Yasa ile de[iqik 3568 sayrh Yasa ve 19 Afustos 2014 tarrhve29093 sayrh Resmi Gazetede
yaytmlanarak yiiriirliife giren "Yeminli Mali Miigavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik Srnav

Ycinetmelifiinde Defigiklik Yaprlmastna Dair Yonetmelik" ile de[iqen l6 Ocak 2005 tarih ve 25702
sayrlt Resmi Gazetede yayrmlanmrg "Yeminli Mali Mtiqavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik

Yonetmelifi" hiikiimlerine gore, diizenlenen Yeminli Mali Miigavirlik Srnavlan agafrda belirlilen
tarihlerde Ankara' da yaprlacaktrr.
Stnav

202212. Diinem

YMM Srnav Tarihleri

x

ilk kez slnava katrlacaklar igin baqwru tarihleri
* Tekrar slnava katrlacaklar igin bagwru tarihleri

:
:
:

20 - 29 Afustos 2022
13

Hazirat - 4 Temmuz 2022

27 Haziran- 18 Temmuz2022

ilk kez stnav

bagvurusunda bulunacak adaylartn,4 Temmuz 2022 tarihi itibariyle srnava
katrlrm igin gerekli olan hizmet srirelerini fiilen tamamlamrg olmalan gereklidir.

' Smai

'

basvurulart dn basvuru Seklinde TESMER Otomasyon Sistend(TEOS) ilzerinden almacaktu.

ilk

kez smava knfilacak adaylann, TEOS iizerinden cin basvuru yaptrktan sonra bu belgenin

yanu

Etkhsm4 smav basvuru dosyast
gc) nderm el eri ger eknt e kt e di r.

ile birlikte PTT veya kargo yolu ile

Bagkanltfmuza

'

Smav si)resi devatn eden adaylardan telvar sulayt katilacak adaylarun ise TEOS ilzerinden
b asvuru y apmal an y et er lidir.

ilk kez slnava girmek isteyen adaylarrn, smav bagvuru dosyalannr yukanda belirtilen son bagvuru grinii
mesai saati bitimine kadar kargo veya PTT yolu ile "Tiirkiye Serbest Muhasebeci Mali Miiqavirler ve
Yeminli Mali Mriqavirler Odalan Birlifi (TURMOB)-Temel Efiitim ve Staj Merkezi (TESMER) incek
Ktalcagar Mah.2669. Sok. No: l9 Golbaqr - Ankara" adresine gondermeleri gerekmektedir.
Tekrar smava girecek adaylann ise son bagvuru giinti saat 23.59'a kadar TEOS iizerinden smav
bagvurusunu yapml$ olmalart yeterlidir. Siiresi igerisinde bagvuru yapmayanlar slnava alnmayacaktrr.

STNAVLARA

ili$rii.l

ESASLAR

Yeminli Mali Mtigavirlik Srnavrna girebilmek igin:
Smavlara girecek adaylarda; Kanunun 4'iincii maddesindeki genel ve 9' uncu maddedeki ozel gartlarr
tagtmalart yanrnda 45' inci madde ve 48' inci maddenin ikinci fikrasrnrn ("), (d), (e) bentleri ile 49 uncu
maddesinde belirtilen durumlann bulunmamasr serekir.

Yeminli Mali Mtisavirlik Srnavr:

.

Ileri Drizeyde Finansal Muhasebe,

I

Finansal Ycinetim,

I

Yonetim Muhasebesi,

I

Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

I

Revizyon,

Bu belge, gtivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr.

.
.
'
.
r

Vergi Teknifi,
Gelir Uzerinden Alnan Vergiler,
Harcama ve Servet Uzerinden Alman Vergiler,
Dr$ Ticaret ve Kambiyo Mevzuatl,
Sermave Pivasasr Mevzuatr.

Konulanndan yaprlrr.

BA$VURU

icin CrnnKLi

BELGELER

Srnava kahlabilmek igin gerekli koqullan tagryan adaylarn;

1)
2)
3)

Stnav Ba;vuru Dosyasr (SMMM -

YMM Odalanndan ahnabilir.)

Nrifus Kayrt Ornefi (e-Devlet kaprsr iizerinden ahnabilir.)
Mezun Belgesi (e-Devlet kaprsr iizerinden ahnabilir.)

Mezun belgesi e-Devlet kaprsrnda bulunmayan adaylar aqa[rdaki belgelerden herhangi birisini
sunabilirler:

'

Noter onayh diploma veya noter onayh geEici mezuniyet belgesi (Arka sayfasrnda kimlik
bilgileri bulunmasr halinde arka sayfa da onaylatrlacaktrr.)

'

Yabanct Yriksek Olretim Kurumlarrndan ahnmrg diplomalar

igin Yiiksek Ofiretim

Kurumu'ndan ahnacak deriklik belgesi,

4)

Adli Sicil Belgesi (e-Devlet kaptst iizerinden ahnabilir.) Adli sicil kaydr olanlardan mahkeme kararr
fotokopisi,

5)
6)
7)
8)
9)

1

Adet Biyometrik fotofiraf (50mmx60mm)

Serbest Muhasebeci

Mali Miigavirlik Ruhsat Fotokopisi

Bafirmh gahganlardan Oda Kayrt Belgesi, serbest galrqanlardan Faaliyet Belgesi, (Kayrth oldufiu
SMMM Odasrndan ahnabilir.)
Taahhiitname,

Ozel sektorde bafrmh olarak gahganlardan "Oda Girig Ucreti ve Maktu Aidatrn Tam Odendifine
Dair Belge" (Kayrth olunan SMMM Odasrndan ahnabilir.)

10) Kanunda belirtilen 10 yrllk gahqma siiresini giisterir agafirdaki belgeler:

a-l)

Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik faaliyetini serbest olarak siirdiirenlerden,
miikellefiyeti siiresince baflr oldulu vergi dairelerinin tiimrinden ahnacak; miikellefiyetin
konusunu, baglangrg ve bitig tarihlerini gclsteren (Devam edenler igin devam ettifiine dair)
belge ile affa ufiramrg olsalar dahi kagakgrhk suglarrndan dolayr hiikiim giymig
olunmadrfrnr gcisterir bel ge,

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik ortakhfr (A.$, Ltd.) biQiminde
siirdiirenlerden; yukandaki (a-l) maddedeki belgeye ek olarak girket ortapr, girket miidiirti
ya da yonetim kurulu iiyesi oldufunu gosterir ticaret sicil gazetesi ve girket genel imza
sirkiileri ornefi,
b-1) SerbestMuhasebeciMaliMtigavirlikfaaliyetini, SerbestMuhasebeciMaliMiigavirlikveya
Yeminli Mali Miigavirlik biirolannda bafrmlt gahqarak siirdijrenlerden; ige giriq bildirgesi
ve sigortah htzmet dokiimti (SGK onayh veya barkodlu), biiro sahibinin ruhsat fotokopisi,

Bu belge, guvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr.

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Milgavirlik veya Yeminli Mali Mtiqavirlik
orlakh[r (A$, Ltd.) bigimindeki ig yerlerindc bafrmh gahqarak siirdiirenlerden, girketin
ticaret sicil gazetesi (ilgili donemi kapsayan), iqe girig bildirgesi ve sigortah hizmetdokiimii
(SGK onayh veya barkodlu),

b-3) Ticari igletmelerde balrmh gahganlardan; ige girig bildirgesi, sigortah hizmet drjkiimii
(SGK onaylt veya barkodlu), gahgma si.iresini kapsayan girketin ticaret sicil gazetesi
(A.$'lerde genel kurul gazeteleri) ve gorev tanrm yazrsr (ilgili firmadan ahnabilir.)
c) Kanunun g.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak gahganlardan
kurumlarrndan ahnan hizmetbelgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukanda yer alan 6,7
ve 9'ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)

d)
e)

Kanunda belirtilen bilim dallannda ci[retim iiyelili veya grirevlilifi yapmrg olanlardan
kurumlanndan alman hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarrda yer alan6,7
ve 9'ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)

TURMOB tarafindan gerekli gonilen difer belgeler,

Stnava girecek adaylann, stnav giderleri kargrh[r olarak bagvurduklan her srnav igin ders baqrna
275,00 b <jdemeleri, ilk defa srnava katrlacaklarrn ise toplam 2.750,00 b iidemeleri gerekir. Srnav

bedelleri, TURMOB Temel Egitim

ve Staj Merkezi'nin (TESMER)

agafirda

yer

alan banka

hesaplarrndan birisine odenebilecegi gibi kredi kartr ile smav baqvurusu srrasrnda TESMER Otomasyon

Sistemi iizerinden de odenebilir.

Banka bilgileri;

.

iS Bankast Ankara-Dihnen $ubesi 487 269

Halk Bankasr Ankara / Yenisehir gubesi 16000 140

DAHA ONCB SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25102 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak yiiriirliife giren Smav
Yonetmelili'nin "Tekrar Stnava Girebilme " baghkh 2l.maddesinin (DegiqikMadde 19.08.20I4 /29093
Resmi Gazete) l.frkrasrna gore, Yeminli Mali Miiqavirlik srnavrnda baganh olamayanlar, ilk srnav
tarihinden itibaren 2 yrl igerisinde yrlda 3 kez aEiacak trim srnavlara girebilirler. Slnav siiresi higbir
nedenle uzatrlamaz.
Smavda bagarth olamayanlann, tekrar slnava girebilmek igin srnav giderleri kargrhfr olarak <ingorrilen
bedeli odedikten sonra TESMER Otomasyon Sistemi iizerinden smav bagvurulannr yapmalarr gerekir.

BELGELENIN CONNERiLMESi VE KABUL EDILMESi

l)

Yasada ongortlen genel ve ozel gartlan taqryanlardan Yeminli Mali Mrigavirlik Srnavrna katrlnak
isteyenlerin yukarrda belirtilen belgeleri son bagvuru tarihi mesai saati bitimine kadar "Tiirkiye
Serbest Muhasebeci Mali Miigavirler ve Yeminli Mali Miigavirler Odalarr Birligi (TURMOB)-

Temel

Efitim ve Staj Merkezi (TESMER) incek Krzrlcagar Mah. 2669. Sok. No: 19 Golbagr -

Ankara" adresine elden veya posta ile gondermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek
gecikmeler dikkate aitnmayacakhr). GerEe[e aykrn beyanda bulunduklan anlagrlanlarrn, slnavl
kazanmrg dahi olsalar, izin Belgeleri (Ruhsatlarr) iptal edilecektir.

Bu belge, guvenli elektronik imza ile imzalanmrstrr

2)

Bagvuru formundaki sorularn bir veya birkagrnr yarutsrz brakanlar ile belgelcri eksik olanlaln
bagvurulan dikkate almmayacaktrr.

3)

Smavtn yaprlacafr yerler ve slnav progralnl Serbest Muhasebeci Mali Miigavirler Odalamnln ve
TURMOB - TESMER'in intemet sitelerinde duyurulacaktrr.

4)
5)

Srnav Giriq belgeleri, li@://belge.tesmer.org.tr adresinden yazrcr grktrsr olarak allnabilecektir.

6)
1)

Smav suasmda, Smav Girig Belgesi ve gegerli

kimlik belge si (T.C Niifus Ciizilam, T.C Kimtik Karfi,
Geqici Kimlik Betgesi, Silresi gegerli pasaport) yamndabulunmayanlar smava almmayacaktrr.

Srnav listelerinde yer almayanlar slnava almmayacaktr.

Srnav giderleri kargrhfit olarak ongoriilen bedeli ridemeyenler ile bagvurusu olmayanlar smava
ahnmayacaktrr.

8)
9)

Srnav Baqvuru belgeleri geri verilmeyecektir.
Srnava bagvurup, katrlmayanlann srnav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

ilan Olunur.

Bu belge, guvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr

