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SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ
.

Sayı : 18.02.2021
Konu : Aday Meslek Mensuplarına Gönderilecek
Zorunlu Stajyer Eğitimi Katkı Payı
Ödeme Yazısı

SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARI’NA
17/12/2020 tarihli TESMER 8. Olağan Merkez Kurulu Toplantısında yapılan
görüşmeler ve uygulamada karşılaşılan hususlar çerçevesinde “Staj ve Sınavlara İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi”nde değişiklikler ve düzenlemeler yapılmış olup
Yönerge, 01/02/2021 tarihinde uygulamaya alınmıştır. www.tesmer.org.tr adresli TESMER
internet sitesinin “Mevzuat” bölümünde de yayınlanmakta olan Yönergenin 9 numaralı
bölümünde “Zorunlu Stajyer Eğitimi (e-Stajyer Eğitimi” düzenlenmiştir. Yönergenin anılan
bölümünde e-Stajyer Eğitiminde dönemlerin tamamlanmasına ilişkin olarak aşağıdaki
düzenleme yer almaktadır:
“e-Stajyer Eğitimine devam edebilmek için eğitime katılım bedelinin süresinde ödenmiş
olması gereklidir. Katılım bedeli ödemesi TEOS Sistemi üzerinden kredi kartıyla ya da banka
aracılığıyla yapılabilir. Banka üzerinden yapılan ödemeler adayın staj kartına işlenmekte,
“Para Yönetimi ve Yükleme” ekranında görünmektedir. Hesapta görünen katılım bedeli TEOS
“Stajyer Ekranındaki Ücret Ödeme” bölümüne girilerek “Taksit Ödemelerim” sayfasında
onaylanır. Bu bedelin süresinde ödenmemesi durumunda yeni eğitim bölümü açılmaz ve
eğitim bulunduğu seviyede durdurulur.”
Bu düzenlemeye göre, aday meslek mensuplarının e-Stajyer Eğitiminde stajda
geçirdikleri süre itibariyle ödemeleri gereken eğitim katkı payı bilgileri ve süresinde
ödenmeyen katkı payı için eğitimlerinin durdurulacağı ve tamamlanmayan her bir eğitim
dönemi için staj süresinin 4 ay uzatılacağı kendilerine yazı ekinde yer alan e-Posta ile
bildirilecektir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
Merkez Sekreteri

Ek

: Aday meslek mensuplarına gönderilecek Zorunlu Stajyer Eğitimi katkı
payı ödemesi konulu yazı.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
https://belgedogrulama.tesmer.org.tr/enVision.Sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BELM4YS3 (PIN:39061)
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Sayı : 18.02.2021
Konu : Zorunlu Stajyer Eğitimi
Katkı Payı Ödemesi

Sayın Aday Meslek Mensubu
17/12/2020 tarihli TESMER 8. Olağan Merkez Kurulu Toplantısında yapılan
görüşmeler ve uygulamada karşılaşılan hususlar çerçevesinde “Staj ve Sınavlara İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi”nde değişiklikler ve düzenlemeler yapılmış olup
Yönerge, 01/02/2021 tarihinde uygulamaya alınmıştır.
www.tesmer.org.tr adresli TESMER internet sitesinin “Mevzuat” bölümünde de
yayınlanmakta olan Yönergenin 9 numaralı bölümünde “Zorunlu Stajyer Eğitimi (e-Stajyer
Eğitimi)” düzenlenmiştir. Yönergenin anılan bölümünde e-Stajyer Eğitiminde dönemlerin
tamamlanmasına ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme yer almaktadır:
“e-Stajyer Eğitimine devam edebilmek için eğitime katılım bedelinin süresinde ödenmiş
olması gereklidir. Katılım bedeli ödemesi TEOS Sistemi üzerinden kredi kartıyla ya da banka
aracılığıyla yapılabilir. Banka üzerinden yapılan ödemeler adayın staj kartına işlenmekte,
“Para Yönetimi ve Yükleme” ekranında görünmektedir. Hesapta görünen katılım bedeli TEOS
“Stajyer Ekranındaki Ücret Ödeme” bölümüne girilerek “Taksit Ödemelerim” sayfasında
onaylanır. Bu bedelin süresinde ödenmemesi durumunda yeni eğitim bölümü açılmaz ve
eğitim bulunduğu seviyede durdurulur.”
Bu düzenlemeye göre, e-Stajyer Eğitiminde bulunduğunuz dönem ve stajda geçirdiğiniz
süre itibariyle ödemeniz gereken eğitim katkı payı bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Stajda
geçirdiğiniz dönem itibariyle ödemeniz gereken eğitim katkı paylarınızı 31 Mayıs 2021 tarihine
kadar ödemeniz gerekmektedir. Bu tarihten sonra süresinde ödemediğiniz katkı payı için
eğitiminiz durdurulacak ve tamamlanmayan her bir eğitim dönemi için staj süresi 4 ay
uzayacaktır.
e-Stajyer Eğitimi, TÜRMOB olarak üyesi bulunduğumuz Uluslararası Muhasebeciler
Federasyonu’nun (IFAC) hazırladığı ve dünyada tüm meslek örgütlerinin uyguladıkları
Uluslararası Eğitim Standartları (IES) çerçevesinde belirlenmiştir. Amaç, yükseköğreniminizde
aldığınız bilgileri güçlendirmek ve geliştirmektir. Staj süresince de uygulamada deneyim
kazanmanız öngörülmüştür.
Teknolojideki gelişmeler ve dijitalin iş hayatımızda ve mesleğimizde yarattığı değişimle
getirdiği dönüşümü dikkate aldığımızda, mali müşavirlik mesleği “kayıt, finansal raporlama ve
beyanname hazırlama”dan çıkıp hızla “danışmanlık ve denetim” çerçevesine oturmaktadır.
Bu bağlamda staj süreniz boyunca e-Stajyer Eğitimi konularını bir angarya değil,
yarınınıza değer katacak ve meslek hayatınızda sizi farklı kılacak yetkinlikler kazandıran,
eğitiminizin bir tamamlayıcısı olarak görmeniz büyük önem taşımaktadır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
https://belgedogrulama.tesmer.org.tr/enVision.Sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BELM4YS3 (PIN:39061)
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Bu vizyonunuz ile mesleğimiz, iş dünyasına ve ekonomiye değer sunan seçkin ve saygın
bir konum ile hak ettiği yerini alacaktır.
Başarı dileklerimle bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
Merkez Sekreteri

Staja Başlama Döneminiz

:

Ödemeniz gereken Eğitim Katkı Payı

:

Ödediğiniz Eğitim Katkı Payı

:

Eğitim Katkı Payı Ödeme Tarihleri ve Bedelleri
1. Taksit :

2. Taksit :

3. Taksit :

1. Taksit Tutarı: 0,00 TL

2. Taksit Tutarı: 0,00 TL

3. Taksit Tutarı: 0,00 TL

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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