
ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI
TEMEL EĞĐTĐM VE STAJ MERKEZĐ  

ANTALYA
ŞUBESĐ ÇALIŞMA RAPORU

Meslek mensuplarımız ve  meslek mensubu adaylarımızın  eğitimi  amacını taşıyan 
Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) örgütlenmesinin Antalya Şubesi 11 Temmuz 
1996 tarihinde kurulmuştur. Üyelerimiz ve aday meslek mensuplarımıza bu geçen süre 
zarfında Odamızın ikisi bilgisayarlı olmak üzere altı sınıfında mesleki eğitim ve 
sınavlara hazırlık programları ile destek verilmiştir. Ayrıca Alanya’ da  iki, 
Manavgat’ da da bir derslik ile hizmet verilmektedir.

TESMER ANTALYA ŞUBESĐ OLARAK :

MĐSYONUMUZ,
MESLEK MENSUPLARIMIZIN SÜREKLĐ EĞĐTĐMĐ, ADAY MESLEK MENSUPLARIMIZIN 
MESLEĞĐN GEREKTĐRDĐĞĐ YETENEKTE AHLAKLI, ĐLKELĐ, BU MESLEĞĐ ĐLERĐ 
GÖTÜRECEK,  MESLEKĐ SAYGINLIĞI GELĐŞTĐRECEK,  ÇAĞDAŞ,  DEMOKRATĐK, 
LAĐK, TEKNOLOJĐYE HAKĐM, MESLEKĐ UZMANLAŞMAYI KAZANMIŞ NĐTELĐKTE BĐR  
MESLEK MENSUBU OLMALARI ĐÇĐN GEREKLĐ ÇALIŞMALARI YAPMAKTIR.

VĐZYONUMUZ,
MESLEKTAŞLARIMIZIN, DÜNYADAKĐ EKONOMĐK VE TEKNOLOJĐK GELĐŞMELERE 
PARALEL OLARAK, UZMANLAŞMIŞ, SÜREKLĐ EĞĐTĐME VE GELĐŞĐME AÇIK, MESLEKĐ 
SAYGINLIĞI VE KAMUSAL GÜVENĐLĐRLĐĞĐ KAZANMIŞ MESLEK MENSUPLARI OLMALARINI 
SAĞLAMAKTIR. 



MESLEK ĐÇĐ EĞĐTĐM ÇALIŞMALARI 

Dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmelerle birlikte muhasebe mesleğinde bilgi ve 
bilginin güncel olması önem taşımaktadır. Mesleğimiz kayıt tutma boyutundan finansal 
danışmanlık ve denetim boyutuna geçmiştir. Meslektaşlarımızın uluslararası 
standartlarda hizmet verebilecek uzmanlaşmış, teknolojik birikimi ve gelişimi sağlamış 
birer meslek mensubu olabilmesinde sürekli eğitimin rolü büyüktür.
Meslek mensuplarımız ve meslek mensubu adaylarımıza mesleki uzmanlaşmada belirli 
bir katkı sağlamak amacıyla eğitim seminerleri düzenlenmiştir.  
Bu eğitim seminerleri hem Antalya Merkez hemde bazı ilçelerimizde düzenlenmiştir.
Düzenlenen eğitim seminerleri :

5510 Sayılı Yasa ve Genel Sağlık Sigortası Eğitimi (Finike ve Batı Đlçeleri), 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Eğitimi (Antalya – Manavgat – Alanya -
Kumluca) ,

5811 Sayılı Yasa Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması (Antalya – Manavgat –
Alanya),

Dönem Sonu Đşlemleri ve Turizm Sektöründeki Özellikli Durumlar,

Dönem Sonu Đşlemleri, Transfer Fiyatlandırılması, Örtülü Sermaye (Manavgat – Alanya),

Asıl Đşveren – Alt Đşveren Đlişkisinde Özellikli Durumlar,
Gelir Vergisi Semineri,



Ar-Ge Harcamaları – Teknokent – Dış Ticaret Đşlemleri – KDV Đadelerinde Özellikli 
Durumlar,

Kurumlar Vergisi Semineri,

Vergi ve Cezalarında Meslek Mensuplarının Sorunları ve Sorumlulukları - 6183 Sayılı 
Kanun,

KDV Đadeleri – ÖTV Özellikli Durumlar (Antalya – Manavgat – Alanya),

SGK Eğitimi,

Tek Düzen Hesap Planında Önem Arz Eden Konular – Dönem Sonu Đşlemleri,Tek Düzen Hesap Planında Önem Arz Eden Konular – Dönem Sonu Đşlemleri,
Kuyumculuk Sektörü Muhasebe Đşlemleri (Antalya – Manavgat – Alanya)

Tesmer Antalya Şubesi Yönetimi olarak  gerek meslektaşlarımızın, gerekse aday meslek 
mensuplarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak temel hedefimizdir. Sürekli hale 
getirdiğimiz meslek içi eğitimi kalitesini dahada arttırarak, sektörel bazda,  Denetim 
ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları konularında, Sosyal Güvenlik 
Mevzuatında ve  diğer özellikli konularda düzenlemeye devam edeceğiz.



MESLEK MENSUBU ADAYLARININ STAJ ĐŞLEMLERĐ 

Adayların staj başvuru dosyası açtırması, staja başlama sınavını kazanması ile birlikte 
stajı başlatmak üzere  evraklarını sunması ve stajın bitip sınav evraklarının Merkez 
Tesmer’e gönderilmesine kadar ki üç yıl içindeki tüm aşamalar Tesmer Antalya 
Şubemizce  sürdürülmektedir.

Staj başvuru dönemleri her yıl Nisan, Ağustos ve Aralık aylarıdır. Đlk başvuru dosyaları 
Tesmer Şubemiz nezdinde alınarak tasnif edilmekte, sonra kontrol edilmekte, kontrol 
sonucunda eksiklikler tespit edilmekte, sonrasında ise eksikliklerin giderilmesi 
sağlanmaktadır.

Bu aşamadan sonra adaylar staja başlama sınavını kazanmaları halinde iki yıl içerisinde Bu aşamadan sonra adaylar staja başlama sınavını kazanmaları halinde iki yıl içerisinde 
stajlarına başlamaları gerekir. Adayların staj başlatma dönemleri her yıl Ocak, Mayıs 
ve Eylül aylarıdır. Bu dönemlerde başvuran adayların staj başlatması için evrakları 
şubemizce alınır. Evrakları kontrol edilir ve staj yerinin uygunluğunun denetiminin 
yapılması için stajyer izleme denetim komisyonuna gönderilir.
Bu komisyonumuz adayın staj yerinin uygunluğunun denetimini yapar. Eğer staj yeri 
uygun değilse adayın stajı kabul edilmez. Ayrıca stajı devam eden adayların işyeri 
değişikliği veya nakillerde de bu komisyonumuz staj yerinin uygunluk denetimini yapar.

Stajını başlatan tüm adaylarımız Tesmer Şubemizin hazırlamış olduğu program 
çerçevesinde zorunlu eğitime alınır. Bu eğitim her yıl ayrı bir program ile yeniden 
verilir.



10 Mart 2009 tarihinde Ocak 2009 döneminde stajı başlayan aday meslek 
mensuplarına,
18 Haziran 2009 tarihinde Mayıs 2009 döneminde stajı başlayan aday meslek 
mensuplarına,
29 Eylül 2009 tarihinde Eylül 2009 döneminde stajı başlayan aday meslek 
mensuplarına,
Muhasebe Mesleğinin Gelişimi, Staj ve Sınav Yönetmeliği, Disiplin ve Etik Kurallar, 
Muhasebe Mesleğinde Yeni Bir Boyut Denetim  konularında eğitim verilmiştir. Seminer 
sonunda aday meslek mensuplarına katılım belgesi ve plaket verilmiştir.

Ocak 2008 döneminde staja başlayan aday meslek mensuplarına 28 Eylül 2009 
tarihinde,
Mayıs 2008 döneminde staja başlayan aday meslek mensuplarına 29 Eylül 2009 
tarihinde,tarihinde,
Eylül 2008 döneminde staja başlayan aday meslek mensuplarına 28 Eylül 2009 
tarihinde,
Mecburi Meslek Kararları, Disiplin Yönetmeliği, Meslekte Uzmanlaşma, Etik Kurallar 
konularında eğitim verilmiştir.

Aday meslek mensuplarımızın staj sürelerince staj dosyalarında olması gereken 
evrakların alınması ve bu evrakların kontrolü Tesmer Şubemizce yapılır. Bu evrakların 
kontrolünde eksikliklerin çıkması durumunda eksikliklerin giderilmesi sağlanır. 

Adayların staj ve sınav yönetmeliğine uygun olarak stajlarını yapmalarını sağlamak 
amacıyla Şubemizce, “stajyer denetim ve mesleki eğitim komisyonu” ile işbirliği 
yapılmıştır.



Stajyer izleme denetim komisyonumuz ile birlikte genel denetim yapılır.
Bu denetimde hem aday meslek mensuplarına, hem de meslektaşlarımıza ulaşılır.
Bu denetimlerle aday meslek mensuplarının kontrolünün yanısıra aday meslek 
mensuplarının sorunları, Meslektaşlarımızın sorunlarıda tesbit edilir.
Bu denetimlerde staj yerinin uygun olmadığı tesbit edilen aday meslek mensubunun 
gerekli uyarılar yapılarak staj yerinin değiştirilmesi sağlanır.

01 Nisan 2009 tarihinde eş zamanlı olarak tüm ilçeler dahil stajyer izleme ve 
denetleme komisyonu ile birlikte aday meslek mensuplarının denetimi yapılmıştır.

Stajını bitiren aday meslek mensuplarına staj bitirme sertifikası düzenlenir. 
Üstbirliğimizin yıllık olarak belirlediği sınav dönemlerinde sınava başvuru yapan aday 
meslek mensubunun dosyası Merkez Tesmer’e gönderilir.

KURSLAR

Odamız dersliklerinde stajyerlerimize ve stajyer adaylarına,  sınavlara hazırlık kursları 
düzenlenmektedir. 
Stajyer adaylarına staja başlama hazırlık kursu 180 saatlik bir eğitim programı ile 
sunulmuştur. Üç dönem iki grup olarak açılmıştır.
Aday meslek mensuplarımıza S.M.M.M yeterlilik kursu 148 saatlik bir eğitim programı 
ile verilmektedir. Üç dönem iki grup olarak açılmıştır.
Alanya’ da  iki dönem S.M.M.M yeterlilik kursu açılmıştır.
Meslek mensuplarına yönelik bilgisayar kursu bilgisayar sınıfımızda düzenlenmiştir.
Meslektaşlarımızın bürolarında istihdam etmesi amacıyla yardımcı eleman kursu 
bilgisayarlı sınıflarımızda düzenlenmiştir. Bu eğitim 128 saatlik bir eğitim programıdır.
Alanya’ da  iki dönem yardımcı eleman kursu açılmıştır.



01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında yapılan üç dönem SMMM Mesleki Yeterlik 
sınavlarına hazırlık kurslarımıza  toplam 235 kişi,  Staja Başlama Sınavı hazırlık 
kurslarına 202 kişi, Yardımcı eleman kurslarına Antalya’ da 20 kişi, Alanya Đlçesinde de 
53 kişi, Bilgisayar kursuna 18 kişi katılmıştır.  Tüm kurslara toplam 528 kişi katılmıştır.

Antalya Tesmer Şubesi Yönetimi olarak 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında 30 
adet toplantı yapılmıştır. Bu toplantılarda,  aday meslek mensuplarının dosyaları 
incelenerek, bu dosyalar 136 iş yeri değişikliği, 47 süre talebi, 24 askerlik, 17 staj 
iptali, 36 diğer konularla ilgilidir. 
Bu dönemde stajını tamamlayan Meslek Mensubu adaylarından 172 SMMM, 18 SM 
adaylarının özlük dosyaları incelenerek, SM adaylarının C grubu staj bitirme 
değerlendirmesi, SMMM adaylarının ise Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki 
Yeterlilik sınavlarına katılmak üzere  Merkez TESMER’e gönderilmiştir.
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TESMER ATALYA ŞUBESĐ YÖNETĐM KURULU

Mustafa ERDEM
Başkan

Yasemin ÜNSÜR Halil Đbrahim BAKAL Đsmet GÜL
Başkan Yrd. Sekreter Muhasip Üye

Şerife KURT                     Osman Ali ÖZKAN      Kemal YĐĞĐT
Üye                          Üye                           Üye








