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6. Staja Giriş Sınavı  

Staja Giriş Sınavı için başvurular,  her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır. Staja 

Giriş Sınavına, 3568 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddesi ile 5/A-a maddesindeki 

öğrenim şartlarını taşıyan ve TÜRMOB tarafından belirlenen staj giderlerini yatırmış olan 

adaylar katılır.  Bu sınavdan 60 puan ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına sahip olur.  

Staja Giriş Sınavı, TÜRMOB - TESMER tarafından yapılır veya TÜRMOB -TESMER 

tarafından tayin edilen (Üniversite veya ÖSYM v.b) kurumlara yaptırılır. Mesleğe giriş için 

gerekli temel bilgi ve formasyonun ölçüleceği bu sınavın değerlendirme esasları  TÜRMOB - 

TESMER tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilebilir. (Belirlenmiş ve uygulanmakta 

olan Staja Giriş Sınavı değerlendirme ölçütleri bu Yönergenin 6.3 numaralı başlığında 

açıklanmıştır.)  

 

6.1- Staja Giriş Sınavı Usul ve Esasları 

1) Sınav soruları, sınavı yapan kurum tarafından oluşturulan komisyonca hazırlanır. 

2) Sınav organizasyonu tamamen sınav için tayin edilen kurumun sorumluluğundadır.  

3) Sınav test yöntemi ile yapılır.  

4) Adaylar tarafından sorulara verilen cevaplar optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına 

işaretlenir. Cevap kağıtları sınavı yapan kurum veya kuruluş tarafından optik okuyucu 

ile okunur ve bilgisayarla değerlendirilir. Soruların cevaplarını, soru kitapçığına 

işaretleyen adayların cevapları dikkate alınmaz. Değerlendirme, doğru cevap sayısı 

üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz.  

5) Sınavda uyulacak esaslar ve sınav kuralları bu Yönergede belirtilen esaslar 

çerçevesinde sınav için tayin edilen kurum tarafından belirlenir ve sınav öncesinde 

katılımcılara duyurulur.  

6) Staja Giriş Sınavının yapılmasından sonra ortaya çıkması muhtemel soru aksaklıkları 

için alınacak önlem ve politikalar sınavı yapan kurum tarafından belirlenir ve 

katılımcılara duyurulur.  

7) Sınav sonuçlarının belirlenmesi, sonuçlara itirazların değerlendirilmesi, sınavı yapan 

kurumun sorumluluğundadır. 
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8) Sınavda, adaylara Genel Kültür ve Yetenek ile Alan Bilgisi Testleri uygulanır.  Staja 

Giriş Sınavı sınav konuları ve yüzdelik dağılımlarına ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıda 

belirtilmiştir.  

 

6.2- Staja Giriş Sınavı Konuları ve Konulara Göre Soru Sayıları  

2016 yılında yapılacak ilk Staja Giriş Sınavı’ndan itibaren (bu sınav dahil)  , 

1. Sınavda 30 adet “Genel Kültür ve Yetenek”, 100 adet “Alan Bilgisi” olmak üzere 

toplam 130 adet soru yer alacaktır.  

2. Sınavın değerlendirilmesinde, “Genel Kültür ve Yetenek” soruları % 20, “Alan 

Bilgisi” soruları % 80 oranları ile dikkate alınacaktır. 

3. Sınavın “Genel Kültür ve Yetenek” bölümünde yer alan sınav konularına “Yabancı 

Dil” eklenmiştir.  

4. Yabancı dil konusu, “Almanca, Fransızca ya da İngilizce” dillerini kapsayacaktır. 

5. Sınava katılacak adaylar, sınav başvurularında “Almanca, Fransızca ya da İngilizce” 

dillerinden hangisini tercih ettiklerini belirteceklerdir. 

6. 2016 yılından önce, dosya açtırarak sınav başvurusunda bulunmuş ve sınavlarda 

başarılı olamamış adaylar; bu dosyalarına bağlı sınav hakları çerçevesinde yabancı 

dil konusundan sorumlu olmaksızın mevcut düzenlemelere göre, sınava katılmaya 

devam edebileceklerdir. 

7. 2016 yılından önce, dosya açtırarak sınav başvurusunda bulunmuş ve sınavlarda 

başarılı olamamış adaylar; diledikleri takdirde 01.01.2016 tarihinden itibaren 

uygulanacak olan yabancı dili de kapsayan sınava katılabileceklerdir. Adaylar bu 

tercihlerini sınav başvurularında belirteceklerdir. 

8. Sınavlarda başarılı olamama nedeniyle, 2015 yılının son sınavını takiben yeniden 

dosya açtıracak olan adaylar “Yabancı Dil” konusunu da kapsayan yeni 

düzenlemelere göre sınava katılacaklardır. 
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6.3- Staja Giriş Sınavı Değerlendirme Ölçütleri 

Staja Giriş Sınavı, test biçiminde yapılır ve  değerlendirme ölçütü TESMER tarafından 

belirlenir. 

Staja Giriş Sınavında değerlendirme, sınavın yapısı itibariyle; mutlak değerlendirme ya da 

bağıl değerlendirme sistemi ile yapılabilir. Mevcut uygulamada Staja Giriş Sınavı bağıl 

değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. Bu sisteme ilişkin açıklamalara aşağıda yer 

verilmiştir.  

Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer adayların başarı 

düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava giren adayları 100 üzerinden 

aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o sınava giren grup içinde gösterdiği 

performansa göre bağıl nota dönüştürerek değerlendiren bir sistemdir.  
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Bağıl değerlendirme sisteminde, sonuçları toplandıktan ve değerlendirmede 

kullanılacak bir ölçüt belirlendikten sonra, değerlendirme işlemi yapılır. Bağıl 

değerlendirmede bir adayın başarısı sınavdaki öteki adayların puanlarına ve başarısına yani 

grubun tümünün başarısına bağlı olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının 

ortalamasının temel alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın 

altında ya da üstünde olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız 

olduğunu gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinde 

adayın başarı durumu da değişir. Bu nedenle özellikle test tipi sınavlarda bağıl 

değerlendirme sistemi en adil ve en nesnel olan değerlendirme biçimidir. 

Bu değerlendirme biçiminde, ham notların ortalaması, her notun ortalamadan ne kadar sapma 

gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne oranda olduğu bulunarak, değerlendirmeye 

esas notlar,  bir notun, ortalamanın kaç standart sapma altında ya da üstünde olduğunun 

ifadesi olan bir standart not biçimiyle ifade edilir. Bu suretle, adaylar ortalama performansları 

ölçütüyle birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir not sistemi ile değerlendirilmiş olurlar. Gerek 

mesleki kalitenin yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav 

sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik arz etmesi sebebiyle, sınava katılan adayların en 

başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bu sistem uygulanmaktadır.  

Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları (Genel 

Kültür ve Alan Bilgisi) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde 

normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan 

ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Ağırlıklı başarı puanına Genel Kültür ve Alan Bilgisi 

soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme sonucu 

adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi doğrusallık da göstermemektedir. Bu 

nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın alınması beklenemez. Geçmiş 

sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine bağlı olarak, soruların %55’ini doğru 

cevaplayan adayların başarılı sayıldığı sınavlar olduğu gibi soruların %63’ünü doğru 

cevaplayan adayların başarısız bulunduğu sınavlar da olmuştur. Hesaplama sonucu elde 

edilen Sınav Başarı Puanları tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu değerlendirme sisteminde 

ortalamanın 50 alınmasının nedeni dağılımın orta noktasını bulmak ve normal dağılımın tepe 

noktasını burada oluşturmaktır. Bu dağılımı oluşturduktan sonra staj yönetmeliğinin 

7.maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja kabul edilmektedir.   
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6.4- Staja Giriş Sınavında Uygulanacak Genel Kurallar  

1. Sınavda 5 seçenekli test soruları bulunmaktadır. Yanlış cevapların doğru cevaplara bir 

etkisi yoktur.   

2. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava 

alınmaz, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine 

izin verilmez. Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) 

terk eden aday, tekrar sınav salonuna alınmaz.  

3. Aday, optik cevap kâğıdının adına düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder. TC Kimlik 

Numarasını cevap kâğıdına ilgili yere doğru bir şekilde kodlar. Herhangi bir yanlışlık 

olması durumunda Salon Başkanına mutlaka bildirir. Optik cevap kâğıdının üzerinde yer 

alan kitapçık türü ile ilgili kutucuğu kodlamayı ve ilgili kısma ad ve soyadı yazarak 

imzalar. Optik cevap kağıdına kodlanması gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık 

olan adayın sınavı değerlendirilmez.  

4. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması gerekmektedir. Soru kitapçığına 

işaretlenen cevaplar geçerli değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş cevapların optik cevap 

kâğıdına geçirilmesi için ek süre kesinlikle verilmez. Optik cevap kâğıdında her türlü 

kodlama siyah kurşun kalemle yapılır. Her alanın cevabı o alanın adının yazılı olduğu 

sütunda ve/veya sütunlarda kodlanır.  

5. Aday, soru kitapçığını alır almaz, kapakta yer alan kitapçık türü ile her sayfada yer alan 

kitapçık türünün aynı olup olmadığını, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım 

hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol eder. Soru kitapçığının sayfası eksik veya 

basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon Görevlilerine başvurur. 

6. Aday, soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri yazar. Soru kitapçığı 

üzerindeki uyarıları mutlaka okumalıdır. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri 

müsvedde için kullanabilir. Bunun dışında müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav sonunda 

soru kitapçıkları toplanır ve incelenir. Adayın, soru kitapçığının veya sayfalarının eksik 

çıkması durumunda sınavı geçersiz sayılır. 

7. Adayların, soruları ve cevapları dışarı çıkarması, Sınav Giriş Belgelerine cevap anahtarını 

yazıp salon dışına çıkarmaları yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz 

sayılır.  

8. Adayların, CEP TELEFONU, HESAP MAKİNESİ, bilgisayar, databank benzeri özel 

elektronik donanımlar ile kulaklık, telsiz, çağrı cihazı v.b. iletişim araçları, görüntü 

kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçlar ve silah vb. teçhizatlar ile 
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SINAV BİNASINA GİRMELERİ KESİNLİKLE YASAKTIR. Emniyet Görevlileri 

tarafından yapılacak aramalarda belirtilen araç veya cihazları yanında bulundurduğu tespit 

edilen adaylar binaya ve sınav salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina girişinde veya 

salonlarda emanet ALINMAZ. 

9. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç veya cihazları bulundurduğu tespit edilen 

adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.  

10. Adayların, sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, 

kitap, defter vb. kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran adayların durumu Sınav 

İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.  

11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak ve tartışmaya girmek; başka 

adayın/adayların kâğıdına bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. 

şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi birini yapan adayların durumu Sınav 

İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.  

12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine 

yardım edenlerin durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz 

sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, 

bu konuda sorumluluk adaya aittir. Aday, soru kitapçığını ve Optik cevap kâğıdını 

başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutması gerekmektedir.  

13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde 

oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Adayın, sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce 

sınav kurallarına uymasına  bağlıdır. 

14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında TC Kimlik No yazılı güncel 

fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya Süresi Geçerli Pasaporttan birini bina ve salon girişinde 

ibraz etmek zorundadır. Adayların, Sürücüsü Belgesi ile sınav binasına girmeleri yasaktır. 

15. Aday, sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik cevap kâğıdını eksiksiz 

teslim etmelidir. Aksi takdirde sınavı geçersiz sayılır ve hakkında hukuki yollara 

başvurulabilir.  

16. Adaylar, yukarıda yer alan açıklamaları okumadan ve sınav görevlileri tarafından 

“SINAV BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava başlamamalıdır.   
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6.5- Staja Giriş Sınavına İlişkin Genel Hususlar 

Staja Giriş Sınavında, ilk girişinde başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden 

itibaren 3 yıl içerisinde açılacak 9 sınava daha girebilirler. Sınav süresi hiçbir nedenle  

uzatılamaz. 

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlardan dileyenler 

yeniden staj dosyası açtırarak sınavlara katılabilirler.  

Staja Giriş Sınavında başarılı olanlar sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja 

başlama döneminden itibaren 3 yıl içerisinde staja başlayabilirler. Bu süre içerisinde staja 

başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılarak, dosyası işlemden kaldırılır.  

Sınav tarihlerini gösteren sınav takvimi, staj ve sınav başvuru bedellerine ilişkin bilgiler, her 

yılın Aralık ayında belirlenir ve internet sitesinde (http://www.tesmer.org.tr) ilan edilir.  

Ayrıca, sınav takvimi ve ödeme bilgileri TEOS'da da yer alır.  

Sınav başvurusunda bulunup her hangi bir nedenle sınava katılmayanların sınav 

bedelleri iade ve mahsup edilmez.  

Staja Giriş Sınavına hazırlık amacıyla TESMER Şubeleri / Odalar tarafından devamı isteğe 

bağlı ve ücretli olan hazırlık kursları ve programları açılabilir. (Kurslara ilişkin ayrıntılı 

bilgiler bu Yönergenin 8.2.6 numaralı başlığında açıklanmıştır.)  

Adayların kayıtları, Staja Giriş Sınavına başvurduğu andan itibaren TEOS'a eklenir ve meslek 

mensubu olana kadar merkezi olarak staj ve sınav süreci TEOS üzerinden  takip edilir. 

Meslek mensubu olan adayların kütükleri TÜRMOB'un meslek kütüğüne aktarılır.  

Staj başvuru dosyası hazırlayarak TESMER Şubesine / Odaya başvuru yapmış ve Staja Giriş 

Sınav başvurusu kabul edilmiş adayların kayıtları TESMER Şubesi /  Odalar tarafından 

TESMER stajyer kütüğüne (TEOS) işlenir.  TEOS  Staj Kütüğünde kayıtlı olmayan adaylar 

sınavlara alınmaz. 

Staja Giriş Sınavına başvurusu kabul edilen adaylar Sınav Giriş Belgelerini, sınavdan önce 

TESMER tarafından bildirilecek olan  bağlantı adresinden yazıcı çıktısı olarak alabilirler. 

Giriş belgesi olmayanlar sınava alınmaz. 
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