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Sınavlara

SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVI
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) sınavlarının genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli,
yönetici, türev araçlar personeli, değerleme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı ve kurumsal yönetim
derecelendirme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin
verilmesidir.
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansını ve Konut Değerleme Lisansını alabilmek için en az 2
yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim
alınmış olması gerekmektedir. Sınavlara lisansta okurken girilebilmektedir.
Lisans belgeleri faaliyet alanı ve ihtisas konusuna göre farklılık göstermektedir. Bir lisans belgesini
alabilmek için lisans belgesi ile aynı adı taşıyan sınavda başarılı olmak ve sınav sonrası koşulları yerine getirmek
gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
1.
2.
3.
4.

Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
Sermaye piyasası araçları 1
Yatırım kuruluşları
Takas, saklama ve operasyon işlemleri
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları
Sermaye Piyasası Araçları 1
Sermaye Piyasası Araçları 2
Yatırım Kuruluşları
Finansal Piyasalar
Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri
Finansal Yönetim ve Mali Analiz
Ticaret Hukuku
Muhasebe ve Finansal Raporlama
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
Sermaye piyasası araçları 1
Sermaye piyasası araçları 2
Yatırım kuruluşları
Finansal piyasalar
Takas, saklama ve operasyon işlemleri
Finansal yönetim ve mali analiz
Ticaret hukuku
Muhasebe ve finansal raporlama
Genel ekonomi
Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri
Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme
Sınav konularının her biri, 25 soruluk modül olarak yapılandırılmıştır.
Her bir lisanslama sınavından başarılı sayılmak için ilgili lisanslama sınavına ait sınav konularının her
birinden 100 üzerinde en az 50 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az
60 olması gerekmektedir.
Yılda iki kez ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde düzenlenmektedir.
Ayrıntılı bilgi için http://www.spl.com.tr ziyaret edebilirsiniz.
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AKTÜERLİK SINAVLARI
Aktüerlik sınavına yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere
devam edenler veya bu yükseköğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilir.
Sınavlar Ankara ve İstanbul il merkezlerinde düzenlenmekte; sınav yeri adresleri, sınavdan önce
SEGEM internet sitesinden ilan edilmektedir.
Aktüerler Yönetmeliği’nin altıncı maddesi uyarınca, Birinci Seviye Sınavları başarıyla tamamlanmadan
İkinci Seviye Sınavlarına, İkinci Seviye Sınavları başarıyla tamamlanmadan Üçüncü Seviye Sınavlarına
girilemez. Sınavlar Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı olarak yapılmaktadır.
Birinci Seviye Sınavları
Finansal Matematik
İstatistik ve Olasılık
Matematik
Temel Sigortacılık ve Ekonomi
İkinci Seviye Sınavları
Muhasebe ve Finansal Raporlama
Sigorta Matematiği(Hayat ve Hayat dışı)
Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme
Finans Teorisi ve Uygulamaları
Üçüncü Seviye Sınavları
Hayat Sigortaları
Finans Yatırım ve Risk Yönetimi
Emeklilik Sistemleri
Sağlık Sigortaları
Hayat-Dışı Sigortalar
Dördüncü Seviye Sınavı
Türk Sigortacılık Uygulamaları ve Yasal Çerçeve
Dördüncü seviye sınavında, uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alan
adayların ülkemiz sigortacılık uygulamalarına ve ulusal mevzuata ilişkin yeterlilikleri sınanmaktadır.
İkinci seviye sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar yardımcı aktüer unvanını almaya hak
kazanmaktadırlar.
Sınavlara lisansta okurken girilebilmektedir.
Ayrıntılı bilgi için http://www.segem.org.tr ziyaret edebilirsiniz.
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EKSPERLİK
Eksper, sigorta kapsamında olan rizikonun gerçekleşmesi halinde, hasarın nedeni, niteliği ve boyutlarını tespit eden gerçek ya da
tüzel kişidir.
Sigorta eksperliği gerçek kişilerde aranan nitelikler;
Türkiye’de yerleşik olması,
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya
ceza almamış olması,
İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
Kara araçları eksperlik dalında en az iki yıllık, diğer eksperlik dallarında dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
Eksper ihtiyacına ilişkin olarak iller veya bölgeler ve eksperlik dalları itibariyle yapılacak çalışmalar sonucunda Müsteşarlıkça
eksper ihtiyacı oluştuğuna kanaat getirilmesi halinde, yurt çapında veya il ya da bölge bazında eksperlik kursları açılır. Açılacak bu kursların
sonunda sınav yapılır. Eksperlik kursları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Müsteşarlıkça uygun görülecek kurumlarca
SEGEM eşgüdümünde veya SEGEM tarafından yapılır.
SEGEM, kursları tamamlayarak sınavları kazananları sınav sonuçlarına göre Müsteşarlığa ve İcra Komitesine bildirir.
Müsteşarlıkça onaylanan adaylar, stajyer eksper listesine alınmak üzere İcra Komitesine bildirilir.
Eksperlik kurs ve sınavını başarı ile tamamlayan adaylar, sınav sonuçlarının SEGEM tarafından duyurulduğu tarihten itibaren üç yıl
içinde İcra Komitesine staj başvurusunda bulunur. İcra Komitesi başvuran adaylara en geç üç ay içinde staj planı ile ilgili bilgi verir.
Kurs bitirme sınavını başarıyla tamamlayamayanlara iki sınava daha katılma hakkı tanınır. Sınavların hiçbirine katılmayan veya bu
sınavlarda başarılı olamayan adaylar söz konusu eksperlik alımı çerçevesinde haklarını kaybeder.
Birinci fıkrada belirtilen süre içinde staja başlamak için başvurmayanların, ön eleme sınavına girmeden eksperlik kursuna tekrar
katılmaları gereklidir.
Eksperlik stajı, başvurulan branşla aynı eksperlik dalında ruhsatname sahibi ve en az beş yıl fiilen eksperlik yapmış olup talepte
bulunan ve İcra Komitesince seçilecek eksperlerin yanında altı ay süreyle yaptırılır.
Dördüncü fıkrada belirtilen eksperlerin yanında ekspertiz işlemlerinde yardımcı eleman şeklinde kadrolu olarak en az staj süresi
kadar çalıştığını kanıtlayanlar için staj şartı aranmaz. Stajyer eksperler, kendi başlarına ekspertiz yapamaz.
Stajın ardından gerekli tüm belgeler tamamlanarak TOBB tarafından Müsteşarlığa bildirilen eksperlere Müsteşarlıkça
ruhsatnameleri verilir. Bundan sonra en az beş yılda bir eğitime katılarak ruhsatları yenilenir.
o

Birinci Ön Alıma kimler başvurabilir?

Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla (22 Haziran 2008) kara araçları eksperlik dalında en az lise veya
dengi okul, diğer eksperlik dallarında dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olup;
Sigorta ve reasürans şirketlerinin hasar birimlerinde memur, şef yardımcısı, şef, uzman yardımcısı, uzman, sorumlu yardımcısı,
sorumlu, müdür yardımcısı, müdür, departman yöneticisi yardımcısı, departman yöneticisi gibi ünvanlarla birinci ya da ikinci derece imza
yetkisi ile beş yıl veya daha fazla süre görev yapanlar,
Risk mühendisliği birimlerinde risk mühendisi olarak birinci ya da ikinci derece imza yetkisi ile beş yıl veya daha fazla süre ile
görev yapanlar,
Sigortacılıkta Yurt İçi Reasürans Havuzu Sistemini işleten reasürans şirketinin hasar birimlerinde beş yıl ve daha fazla asistan
olarak çalışanlar,
Türk Loydunda beş yıl ve daha fazla süre sörveyör olarak çalışanlar,
Gerçek veya tüzel kişi eksperler nezdinde eksperlik mesleğine ilişkin teknik konularda beş yıl ve daha fazla süre çalışanlar birinci
Ön Alıma katılabilir.
o

İkinci Ön Alıma kimler katılabilir?

İkinci Ön Alıma ise kara araçları branşı için en az iki yıllık yükseköğretim kurumlarından, diğer branşlar için dört yıllık
yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilecektir.
o

4 yıllık sigortacılık / aktüerya mezunuyum / eksperim. Ön eleme sınavından muaf olabilir miyim?
Ön eleme sınavında muafiyet bulunmamaktadır. Ön eleme sınavı, kontenjandan fazla müracaat olması halinde yapılacaktır.

o

Mezun değilim. Eksperlik Ön Alımına başvurabilir miyim?

Eğitim için aranan asgari şartları taşıdığınıza ilişkin diplomanın bulunması gerekmektedir. Bu şart taşınmıyorsa, eğitimin devam
ediyor olması nedeniyle Ön Alıma başvuru yapamazsınız.
o

İki yıllık / dört yıllık sigortacılık mezunuyum. Bu sınavlarda bir avantajım/muafiyetim olmayacak mı?

Sigorta eksperliği için yapılacak başvuruda sigortacılık bölümünden mezun olmanın diğer bölümlerden mezun olmuş olmaya karşı
herhangi bir avantajı bulunmamaktadır. Ancak, ön eleme sınavlarının yapılması halinde, sınav içeriğinde belli oranda temel sigortacılık
bilgileri ile ilgili sorular bulunacağından söz konusu bölüm öğrencileri için bu durum bir avantaj oluşturacaktır.
o

Ön eleme sınavlarında ne gibi sorular sorulacaktır?

Birinci Ön Alıma ilişkin ön eleme sınavı %70 Sigortacılık, %30 Genel Yetenek, İkinci Ön Alıma ilişkin ön eleme sınavı ise % 40
Sigortacılık, %60 Genel Yetenek konularından oluşacaktır.
Ayrıntılı bilgi için http://www.segem.org.tr/eksper.asp ziyaret edebilirsiniz.
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SEGEM TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI
5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta
ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için “Teknik
Personel Yeterlilik Sınavı’’ düzenlenecektir. İlgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel
olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olması asli şartlardan biri olarak belirlenmiştir.
Sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca Teknik Personel
tarafından yapılması esas olup; Teknik Personel Yeterlilik Sınavına, aşağıda belirtilen şartları taşıyan kişiler
katılabileceklerdir;
1.Teknik Personel Yeterlilik Sertifikası olmayıp acentelerde (bankalar ve özel kanunla kurulmuş ve
kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar/kuruluşlar dahil) sigorta hizmetleri hakkında
bilgilendirme, pazarlama ve satış işlemlerini yapmaya yetkili olacak teknik personelin,
2.Gerçek kişi acente ve tüzel kişi acente yöneticileri ile müdürü veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu
görevi yerine getireceklerin,
3.Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta
Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde sigortacılık
kapsamına alınan faaliyet kollarında, sigorta ürünü tanıtımı ve satışı yapacak kişilerin, Teknik Personel Yeterlilik
Sınavına katılımı gereklidir.
Bu şartları taşımayan ancak sınava katılarak Yeterlilik Belgesini almak isteyen kişilerin de (herhangi bir
yerde çalışmayanlar, üniversite öğrencileri, çağrı merkezi çalışanları vb.) ilgili sınava başvuru yapmaları
mümkündür.
Sınav İlleri: Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon
Sınavda 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacak olup 100 üzerinden en az 60 alan aday başarılı
sayılacaktır. Sınav süresi 60 dakikadır. Sınavda, 100 üzerinden en az 60 alan her aday, sertifika almaya hak
kazanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için http://www.segem.org.tr/ ziyaret edebilirsiniz.
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BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI
Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı( e-BEAS), bireysel emeklilik aracısı olmak isteyen kişilerin başvurduğu mesleki bilgi ve
becerileri ölçmek amacı ile düzenlenen ve elektronik ortamda gerçekleştirilen çoktan seçmeli bir sınavdır.
e-BEAS başvuruları internet üzerinden yapılmaktadır. Yeterli başvuru sayısına ulaşıldığında sınav yapılacak tarih belirlenir.
Başvurusu kabul edilen adaylara başvuruların ulaşma önceliğine göre sınav ataması yapılır.
Sınavlar; İstanbul’da Emeklilik Gözetim Merkezi Sınav Salonu, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi, İzmir’de Ege Üniversitesi
bilgisayar salonlarında gerçekleştirilir. Sınava girmesi uygun bulunanlar için sınav yeri ve tarihi sınavın yapılacağı tarihten en az yedi gün
önce internet üzerinden duyurulur. Bu tarihten itibaren adaylar internet üzerinden giriş belgelerini alırlar.
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında aranan şartları taşıyanlara mesleki
bilginin yeterliliğini göstermek üzere lisans belgesi verilir.
e-BEAS’a girecek olan kişilerde aşağıdaki şartlara uygunluk aranır:
Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin (ç) bendi dışındaki “Bireysel Emeklilik Aracılarında Aranan Nitelikler” e sahip olmak,
1. En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun veya bu kurumlarda öğrenci olmak; iki yıllık bankacılık, sigortacılık,
borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış
yönetimi ön lisans programlarından veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzer eğitim içeriğine sahip programlardan mezun olmak;
Yönetmelik’in 4 üncü maddesi 3 üncü fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2. Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini
engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,
3. Meslek şeref ve haysiyetine aykırı davranışlarda bulunmamış olmak
En az lise veya dengi okul mezunu olan kişiler aşağıda belirtilen kurumların bünyelerinde şirket personeli olarak sınava başvuru
yaptıkları tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olmaları veya Müsteşarlıkça uygun görülen kamu istihdam
programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs ve stajı başarıyla tamamlamış olmaları halinde bireysel emeklilik
aracıları sınavına girmeye hak kazanırlar.
Sınava girmek isteyenler istedikleri tarihte başvuruda bulunabilirler. Yapılacak sınavların sayısı ve sıklığı, sınav yapma kapasitesi
ve başvuru sayısına paralel olarak belirlenir. Emeklilik Gözetim Merkezi(EGM) tarafından, başvuranların yeterli sayıya ulaşması halinde sık
aralıklarla, ulaşmaması halinde yılda en az iki kez olmak kaydıyla sınav açılır.
Sınav süresi ve şekli e-BEAS elektronik ortamda yapılır ve sorular çoktan seçmelidir. Sınav süresi 90 dakikadır.
Sınavda başarılı sayılmak için alınan notun 100 üzerinden en az 65 olması gerekmektedir.
Yanlış cevaplanan sorular doğru cevapları etkilemez.
Tüm sorular eşit ağırlıklıdır.
Her bölümün içerdiği soru sayısı aşağıdaki gibidir;
Modül
Temel İşletme ve İktisat
Finans ve Yatırım Araçları
Sigortacılık
Satış Yönetimi ve Pazarlama
Emeklilik Sistemleri, Bireysel Emeklilik Sistemiyle İlgili Mevzuat ve İlgili
Diğer Mevzuat
Toplam

o

Soru sayısı
5
20
5
15
55
100

Öğrenciler sınava katılabilir mi?

Dört yıllık yükseköğretim kurumları ile iki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul
kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi ön lisans programlarında veya
Müsteşarlıkça uygun görülen benzer eğitim içeriğine sahip programlarda öğrenci olanlar sınava katılabilir. Bununla birlikte, bu kişilerin
sınavlarının geçerlilik süresi bir yıldır.
o

Bireysel emeklilik aracılığı yapmak isteyen herkesin sınava katılımı zorunlu mu?

Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunmak isteyen herkesin, ilgili Yönetmelik uyarınca sınava katılması ve sınavda başarı
göstermiş olması gerekmektedir.
o

Öğrenciyken sınava girdim ve başarılı oldum ancak lisans belgesi gönderilmedi. Neden?

Dört yıllık yükseköğretim kurumları ile iki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve
sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi ön lisans programlarında veya Müsteşarlıkça uygun
görülen benzer eğitim içeriğine sahip programlarda öğrenci olarak sınava katılan ve başarılı olan kişilerin, lisans belgesi alabilmeleri için
sınava girdikleri tarihten itibaren bir yıl içinde mezun olmaları ve mezuniyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Bu süre içinde mezun
olamayan veya mezuniyet durumunu belgeleyemeyenlerin başarılı oldukları sınav geçersiz sayılır ve bu kişilere lisans belgesi verilmez.

Ayrıntılı bilgi için http://www.egm.org.tr ziyaret edebilirsiniz.
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BANKA MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI
Her banka personel ihtiyacına göre kontenjan belirlemekte ve internet sitelerinde duyurmaktadır.
Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
Yüksekokulumuzun dört bölümünden mezun olan öğrenciler de başvuru yapabilmektedir.
Yazılı sınavın ilk aşaması genel kültür-genel yetenek ve yabancı dil; ikinci aşaması hukuk, ekonomi, maliye,
muhasebe ve işletme, bankacılık finans ve istatistik alan bilgisini ölçmektedir.
Başarılı olarak değerlendirilen not derecesi bankaların sınav ilanlarında belirtilmektedir.

TCMB UZMAN YARDIMCILIĞI
TCMB Teşkilat ve Görevleri Esas Yönetmeliği ve Uzmanlık Yönetmeliği çerçevesinde Banka hizmetlerinin
gerektirdiği konularda sistematik olarak bilgi toplama, inceleme, araştırma, geliştirme, analiz ve değerlendirme yapmak, bu
ileri süresinde, doğru, mevzuata uygun, etkin ve eksiksiz olarak yerine getirmekle görevli olan kişidir.
Türkiye’de en az dört yıllık eğitim veren veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış
yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, çalışma ekonomisi, işletme, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği,
bankacılık, maliye, muhasebe, sigortacılık, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, matematik veya matematik
mühendisliği programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış olmak,
- (Son açılan kadroya göre)2012 veya 2013 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 85 ve üzerinde KPSS P1
puanı almış olmak,
- İyi derecede İngilizce bilmek [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 veya (IELTS)’den en az 5 puan
almış veya Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS)’ndan en az 42 yabancı dil sorusunu doğru olarak cevaplamış olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak,
Adaylar KPSSP1 puanlarına göre sıralanmakta ve her bir gruptan sitede belirtilen sayıda aday Merkez Bankası Uzman
Yardımcılığı Meslek Sınavına çağrılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için http://www.tcmb.gov.tr/ ziyaret edebilirsiniz.

KAMU PERSONELİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI
Adaylar Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile
Başbakanlık Uzman Yardımcılığı,
Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı,
Tapu Kadastro Denetmen Yardımcısı,
Bağ-kur Denetmen Yardımcılığı,
İş Müfettiş Yardımcısı(Sosyal),
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcısı,
Dış İşleri Bakanlığı Aday Meslek/İdari Memuru gibi istediği mesleklerden yeterli puanı aldığı takdirde tercih
yapabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için http://www.osym.gov.tr/ ve http://www.yok.gov.tr/ ziyaret edebilirsiniz.

6

SERBEST MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK
Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik meslek unvanı alabilmek için girilen sınavdır. Adaylar ilk olarak staja başlama sınavına
girmekte bunda başarılı olduktan sonra uygun bulunan yerlerde üç yıllık staj sürelerinin ardından SMMM yeterlilik sınavına girmektedir.
Staja giriş sınavına 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, İstanbul ve İzmir’de yapılmaktadır.
o

Staja Başlama Sınavı Konu Başlıkları
Muhasebe Denetimi
Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku
Vergi Mevzuatı ve Uygulaması
Hukuk
Finansal Muhasebe
Finansal Tablolar ve Analizi
Maliyet Muhasebesi
Sermaye Piyasası Mevzuatı
Gerekli belgeler tamamlandıktan ve ücretler yatırıldıktan sonra adaylar staja başlama sınavına girebilmektedir.

o

Staja başvuru için hangi okul mezunu olmam gerekli?

3568 sayılı Yasanın 5/A/a maddesinde tarif edilen, iktisadi ve idari bilimler fakültesine bağlı bölümler ile denkliği YÖK
tarafından verilmiş bilim dallarından mezun olmak. Başvuru için, mutlaka geçici mezuniyet belgesi veya diploma sunulmak zorundadır.
Okuldan alınan yazı v.b. kabul edilmemektedir.

o

Staja başvuru ne zaman yapılır?

o

Yılda 3 dönem staj başvuru dönemidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında (1-30 arası)
Lisans mezunları için staj süresi ne kadardır?
Yeni kanun gereği staj süresi 3 yıldır.

o

Staj ne zaman başlar?

Staj, staja başlama sınavını kazandıktan sonra ilgili dönemde başlatılır. Örneğin, Aralık 2013 döneminde başvurdunuz sınavı
kazandınız staj 01.05.2015, Nisan 2014 döneminde başvurdunuz sınavı kazandınız staj 01.09.2014, Ağustos 2014 döneminde başvurdunuz
sınavı kazandınız staj 01.01.2015 tarihinde başlar.
o

Staja başlama sınavını kazandım, çalışmıyorum stajımı ne zaman başlatmam gerekir?

Staj başlama sınavını kazandıktan sonra 3 yıl içerisinde staj yeri bulup, stajın başlatılması zorunludur. Aksi takdirde dosya iptal
edilmektedir.
o

Staja başlama sınavında haklarım ne kadardır?

Staj için başvurduğunuz dönemden itibaren 3 yıl içinde sınavı kazanma zorunluluğu vardır. 3 yılın sonunda başarısız olmanız halinde,
dosyanız iptal edilmektedir. Yeniden başvuru için yeni dosya açtırmanız gerekmektedir. Staj yönetmeliği gereği stajın kesintisiz yapılması
zorunludur. Odaya zamanında bilgi verilmesi halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile staja bütün staj süresi boyunca yalnız 1 yıl ara verilebilir.
o

SMMM sınav hakları nasıl düzenlenmiştir?
Yönetmelik gereği stajınız bittikten sonra açılacak ilk mesleki yeterlilik sınavına katılmak zorundasınız.
Sınava katılmadığınız takdirde dahi sınav haklarınız başlatılmaktadır.
Sınav hakkı, ilk sınav dahil her dersten toplam 5’tir.
Ders geçme notu 50, toplam not ortalamasının 60 olması gerekmektedir.
Sınav haklarınızı, ilk sınavın açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl içinde kullanmak zorundasınız.

Sınav haklarınızın tamamını kullanmanız ve başarısız olmanız halinde veya süresi içinde kullanmamanız durumunda, iki yıllık bekleme
dönemi sonunda yeniden sınav dosyası alarak sınavlara bütün derslerden katılabilirsiniz. ( Yeniden staj yapılmasına gerek yok.)

Ayrıntılı bilgi için http://www.tesmer.org.tr/ ziyaret edebilirsiniz.
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SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ
Sayıştay Denetçisi, anayasa ve kanunlarla Sayıştay’a verilen inceleme, denetleme ve raporlama görevlerini yerine
getirmekle görevlendirilmiştir. Kontenjan Sayış Bakanlığı tarafından belirlenip duyurulmaktadır. http://www.sayistay.gov.tr
Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulmaktadır.
Sınava katılacakların:
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen genel nitelikleri taşımaları,
b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini
bitirmiş olmaları,
c) Eleme sınavının yapılacağı 13 Kasım 2011 tarihinde 35 (Otuz beş) yaşını bitirmemiş olmaları, (14 Kasım 1976 ve
daha sonraki doğumlular)
d) Sağlıkla ilgili, Denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumunun olmaması,
Şarttır.
Eleme Sınavında aday adaylarına Alan Bilgisi, Genel Kültür ve Genel Yetenek Testi uygulanmaktadır. Alan bilgisi;
İktisat, Maliye ve Hukuk sorularını kapsar.
Eleme sınavı değerlendirmesinde; Hukuk % 25, Maliye % 25, İktisat % 20, Genel Yetenek % 20 ve Genel Kültür
Testi % 10 oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanır.
Ağırlıklı puan toplamı en fazla olan adaydan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla Hukuk, Maliye, İktisat,
Genel Yetenek ve Genel Kültür puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur.
Bunlardan en yüksek puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen kadronun beş katına kadar aday eleme sınavını kazanmış
sayılır.
Yazılı sınav klasik usule göre ;
Hukuk,
Maliye,
İktisat,
Kompozisyon,
Ticaret Hukuku ve Muhasebe alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla Hukuk,
Maliye, İktisat ve Seçimlik ders grubu puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına
konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının üç katına kadar aday yazılı
sınavı kazanmış sayılır.
Yazılı Sınavı kazananlar mülakat sınavına katılma hakkını elde ederler.
Ayrıntılı bilgi için http://www.sayistay.gov.tr ve http://www.osym.gov.tr/ ziyaret edebilirsiniz.
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