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Olan SMMM Sınavı,

SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARINA

03-04 Nisan 2021 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak SMMM Sınavı ile 
ilgili hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve pandemi dolayısıyla gerekli tüm önlemler alınmış 
olup sınav süresince izleme ve kontroller sürdürülecektir. 

 
Adaylarla ekte örneği yer alan duyuru, sınava giriş belgesi eki olarak paylaşılmıştır. Bu 

çerçevede yerleşke girişlerinde ve yerleşkelerde sosyal mesafeyi korumak, gruplanmayı 
önlemek amacıyla Oda yöneticilerimizin bulunmamasını ve önlemlere katkı vermelerini 
diliyoruz. 

 
Sınav yapılacak yerleşkelerde ve binalarında maske, dezenfektanlı mendil ve 

dezenfektan ihtiyaçları karşılanacak olup, sosyal mesafe görevlileri ile adayların, aralarında da 
bu konuda dikkatli olmaları sağlanacaktır.

 
Zor bir dönemde gerçekleştireceğimiz bu sınavlarda Oda yöneticilerimizin gerekli 

titizliği göstereceklerine olan inancımızla gereğini bilgilerinize sunarız.

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
TESMER Sekreteri

Ek :Sınav giriş belgesi eki olarak adaylarla paylaşılan duyuru (1 sayfa)

 Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



Değerli Meslektaş Adayımız Adı SOYADI 

Öncelikle size ve tüm sevdiklerinize sağlık diliyoruz.

Olağanüstü bir dönemi yaşamakta olduğumuz bugünlerde kariyerinizdeki hedeflerinize ulaşmak üzere zor koşullarda 
çalıştığınızı ve başarmak için elinizden geleni yapmakta olduğunuzu biliyoruz.

Bu süreçte, sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için sınavlarla ilgili hijyen koşulları sağlamak üzere görev alan tüm 
arkadaşlarımız her türlü gayret içindeler ve sınav bitimine kadar bu gayretlerinin devam edeceğini bilmenizi 
istiyoruz.

Sizin ve sevdiklerinizin sağlığı her şeyden önce gelir. Bu ilke ışığında çabalarımıza sizin de yardımcı olmanızı, katkı 
vermenizi diliyoruz. Aşağıda belirttiğimiz kurallara uymak konusunda göstereceğiniz titizlik, sınav sürecini birlikte 
sorunsuz tamamlamamızı ve sağlıklı bir şekilde sevdiklerimize kavuşmamızı sağlayacaktır.

Bu kuralları dikkate alarak kendinize ve sevdiklerinize titizlik göstereceğinize olan inancımızla başarılar diliyoruz.

TÜRMOB – TESMER

Sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için aldığımız önlemler:

 Sınavların yapılacağı tüm binalar ve salonlar yerinde görülmüş, incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
 Sınav salonlarında sosyal mesafeyi koruyabilmek üzere sınavların yapılacağı bina ve salon sayıları 

artırılmıştır.
 Sınav öncesinde binalar ve salonlar her akşam dezenfekte edilecektir.
 Sınavın yapılacağı binalarda bulunan tuvalet ve lavabolar sıkça temizlenecek, tuvaletlerde dezenfektan 

bulundurulacaktır.  
 Her sınav oturumundan önce sıralar dezenfeksiyonu sağlayan sıvı ile temizlenecektir.
 Sınava gelirken; maske, dezenfektan, dezenfektanlı mendil ve yüz koruyucu siperlik getirebilirsiniz.
 Ayrıca, sınav salonlarında maske, mendil ve dezenfektan TÜRMOB - TESMER tarafından hazır 

bulundurulacaktır.
 Sınav binalarında ve bahçe alanlarında sosyal mesafeyi korumayı sağlayabilmek üzere görevliler 

bulunacaktır.
 Sınavın yapılacağı yerleşkelerde ambulans hazır bulundurulacaktır.
 Beraberinizde su getirebilirsiniz. Ayrıca bahçe alanlarında oluşturulan yerlerden içecek ve paketli yiyecek 

satın alabileceksiniz. Binaların içerisindeki kantinler kapalı olacaktır.
 Sınavın yapılacağı yerleşkeye ve binalara girişte sosyal mesafeyi koruyabilmek üzere güvenlik görevlisi 

sayısı artırılmıştır.
 Sosyal mesafeyi koruyabilmek üzere emanet alım yerleri ve emanet görevli sayıları artırılmıştır. 

Sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için uymanızı istediğimiz kurallar:

 Sosyal mesafeyi sağlamak üzere sınavın yapılacağı binaların bulunduğu yerleşkeye refakatçi 
alınmayacağından size eşlik eden sevenlerinizi yerleşke dışında da sıkıntı yaşamamaları için lütfen 
getirmeyin.

 Yerleşke alanlarına ve sınavın yapılacağı binalara sınav giriş belgeniz ile sadece siz gireceksiniz. Böylece 
sosyal mesafeyi korumuş olacağız.

 Yerleşke alanlarında bulunan otoparkları sosyal mesafeye uymak üzere zorunlu olmadıkça kullanmayınız. 
Otoparklardan yerleşke veya binalara geçişte sadece sizler sınav giriş belgeniz ile giriş yapabileceksiniz. 
Aynı şekilde otoparklarda da refakatçi bulunmaması ve kalabalığa neden olunmaması gerektiğini dikkate 
alarak sınava yalnız gelmenizi istiyoruz.

 Sosyal mesafeyi koruyarak, sınav salonlarına rahat giriş yapabilmeniz için sınavlardan en az 1 saat önce 
sınav yerinde hazır olmanızı istiyoruz.

 Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


