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SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARI’NA
Sınav takvimi ile 2021/1. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'nın 3–4 Nisan 2021
tarihlerinde, Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı ve C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi'nin ise 4
Nisan 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş olup bu sınavlar ve değerlendirme anılan tarihlerde yapılacaktır.
T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 30/11/2020
tarihli ve 20076 sayılı Genelgenin 3.1 maddesinde "Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar" belirtilmiş ve bu durumlar
arasında "ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri" sayılmıştır. Ayrıca
Genelgeye ekli "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi"nin 32 nci sırasında "ÖSYM
tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş,
kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri," cümlesine yer verilmiştir.
Bakanlık internet sitesinde, 30/03/2021 tarihinde duyurulan Genelgede de yukarıda anılan muafiyetlerin
uygulanmasına aynen devam edileceği belirtilmiştir.
Bu kapsamda, sınavlara katılacak olan adaylar (eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi dahil) TEOS
üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgeleri ile sınav yerlerine gelebileceklerdir.
Sınavlar ve değerlendirmeye katılacak olan adaylar Sınav Giriş Belgelerini, 31 Mart 2021 Çarşamba günü
TEOS üzerinden, HES Kodu sorgulamasına ilişkin aşağıdaki uyarı metnini okuyarak alabileceklerdir.


Sınav başvurusu sırasında katılımcılar tarafından bildirilmiş olan HES kodu sorgu sonucu
"RİSKLİ" olanlar sınava alınmayacaktır. Bu durumda olanların sınav mahalline gelmeyerek
kendilerini ve çevrelerini riskten uzak tutmaları beklenmektedir.30.03.2021 tarihi itibari ile
HES kodu sorgu sonucunda "RİSKLİ" olduğu tespit edilenlerin Sınav Giriş Belgeleri
görüntülenmeyecektir.



02.04.2021 tarihinde yeniden HES kodu sorgulaması yapılacak olup, durumları olumlu yönde
değişen adayların Sınav Giriş Belgeleri görüntülenerek, sınava katılım sağlamaları için ilgililere
bilgi verilecektir. RİSKLİ bulunanlar ise sınava alınmayacaktır.



RİSKLİ durumda olmaları nedeniyle sınava katılamayan adayların sınav hakları ve sınav
ücretleri saklı tutulacaktır. Bunların, durumlarını sağlık raporu ve dilekçe ile TESMER'e
bildirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.
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