Bugüne kadar her zaman üye
ve stajyerinin yanında olan
Odamız bundan sonra da
daha interaktif, daha dinamik
projelerle yanınızda olmaya
devam edecektir.
Deneme sınavlarına 2020 yılı
sınav takviminde yapılacak olan
Staja Giriş Sınavlarına başvuru
yapan tüm İstanbul SMMM
Odası stajyer adaylarımız
ücretsiz olarak katılabilecektir.
Bu deneme sınavının amacı;
stajyer adaylarımızın sınava
yönelik eksikliklerini tespit
etmesine fayda sağlamaktır.
Ön başvurularımız
13 Şubat 2020 itibariyle
Odamızın web sitesinde
açılacak olup; başvurular
24 Şubat 2020 saat 23:59’a
kadar devam edecektir.
Staja Giriş Deneme Sınavı iki
seans olarak düzenlenecektir.
1. seans 27 Şubat 2020
Perşembe saat 11:00,

2. seans 29 Şubat 2020
Cumartesi saat 11:00 şeklinde
planlanmış olup; başvuru
sayısına göre deneme sınav
tarihinde değişiklik olabilir.
Değişiklik durumunda sınav
tarihi ayrıca bildirilecektir.
Yapılacak deneme sınavındaki
verdiğiniz doğru ve yanlış
cevap sayınızı 02 Mart
2020 Pazartesi günü
https://sinav.ismmmo.org.tr
adresinden giriş yaparak
öğrenebilirsiniz.
Deneme sınavı sonuçları,
yalnızca verdiğiniz doğru ve
yanlış cevap sayısına göre
değerlendirilecek olup çan
eğrisi veya türevi herhangi
bir bağıl ölçüt hesaplaması
yapılmayacaktır. 130 adet soru
için toplam cevaplama süresi
165 dakika olacaktır. Her adayın
bir deneme sınavı hakkı vardır.
Başarılar dilerim, sevgilerimle.
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BAŞVURU VE SINAV: https://sinav.ismmmo.org.tr

DENEME SINAVINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA
NOTLAR;

Deneme sınavındaki testler şunlardır:
Sınav Konusu
Türkçe
Matematik
Tarih
İngilizce
Finansal Muhasebe
TFRS
Muh. Bilgi Sistemleri
Maliyet
Analiz
Denetim
Eko Maliye
Meslek Hukuku
İş Hukuku
Vergi Hukuku
Ticaret Hukuku
Borçlar Hukuku

Soru Sayısı
7
8
5
10
18
6
2
8
8
16
12
6
6
6
6
6

 Deneme sınavında yer alan 130 adet soru
için toplam cevaplama süresi 165 dakikadır.
 Cevaplamaya istediğiniz sorudan
başlayabilirsiniz.
 Bu sınavda her sorunun sadece bir doğru
cevabı vardır.
 Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza
bir etkisi olmayacaktır. Bu nedenle size
en doğru görünen seçeneği işaretlemeniz
yararınıza olabilir.
 Deneme sınavımız mobil görünüm için
uygun değildir.
 Bilgisayar veya tabletten deneme sınavına
giriş yapabilirsiniz.
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