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TAAHHÜTNAME  

 

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NA 
 

Staja Giriş Sınavını kazanmam halinde, 

1. 3568 sayılı Yasanın 5/A–a  maddesi kapsamında belirtilen bilim dallarından mezun olunması şartını bildiğimi, 

2. Stajımı mesleki (YMM-SMMM) bürolarında veya şirketlerinde yapmam halinde, şirketin ikamet ettiğim  
ildeki SMMM/ YMM Odasına tescil edilmiş olduğunu, irtibat bürosu veya aynı il içinde şubede staj 
yapmayacağımı bildiğimi, 

3. Gözetim/Denetim altında  staj  yapmam halinde  işletmenin ticaret  sicil  gazetesinde yayınlanan merkezinde 
(şube, temsilcilik, şantiye, bölge müdürlüğü vb olmadığını) yapılması gerektiğini bildiğimi, 

4. Staj yaptığım süre içerisinde stajıma onay veren meslek mensubunun gözetim veya denetiminde çalıştığım 
şirkette benden başka bir stajyerin staj yapmaması gerektiğini bildiğimi, 

5. Stajım süresince; staj yaptığım yerin dışında başka bir yerde çalışmamam gerektiğini bildiğimi, 

6. Askere  gitmem halinde askerlik ile  ilgili belgeleri kayıtlı olduğum TESMER Şubesi/Odaya sunacağımı ve  
askerdeyken sigortalı görünmemem gerektiğini bildiğimi, 

7. Staj sırasında işyeri değişikliği durumunda 30 gün içerisinde gerekli bildirimi yapmam gerektiğini bildiğimi, 

8. Stajıma mücbir sebepler dışında ara vermemem gerektiğini bildiğimi, 

9. Staj Yönetmeliğinin 10.maddesi gereğince hazırlanan Zorunlu Eğitim Programlarına (e-Stajyer Eğitimi) 
uymam gerektiğini bildiğimi,  

10. Staj  başvurusu  sırasında  verdiğim  adli  sicil  belgesinde  oluşabilecek  değişiklikleri  30  gün  içerisinde  
bildirmek gerektiğini bildiğimi, 

11. 3568 sayılı Yasa'nın 4. maddesinde belirtilen genel şartları yitirmem halinde meslekle ilişiğimin kesileceğini 
bildiğimi, 

12. Sınavlarda başarısız olmam veya sınavlara girmekten vazgeçmem halinde ödemiş olduğum staj bedellerinin 
iade edilmeyeceğini bildiğimi ve iade talebinde bulunmayacağımı, 

13. "Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi"nin bir örneğinin tarafıma 
verildiğini, 

 

3568 sayılı  Yasa, Staj Yönetmeliği ve Staja İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi 
gereğince belirlenmiş staj  şartlarına uygun  olarak staja  başlayacağıma ve  devam  edeceğimi beyan  ve  
taahhüt  ederim. Taahhüt ettiğim beyanların eksik ya da yanlış olması halinde stajımın iptal  edilmesi 
durumunda hiçbir hak talep etmeyeceğimi beyan ve kabul ederim. 
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