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Sayı :2012 / 12.03.2012-01556 
Konu :TÜRMOB Eğitim Programı, 
 
TEKİRDAĞ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞINA 

“TTK", "KOBİ-TFRS" ve "Denetim, Denetim Standartları ve Uygulamaları" alanlarında Odanızda yürütülecek 
eğitimlerden, "TTK" alanına ilişkin program aşağıda belirtilmiştir. Bu eğitim programı için eğitici bilgileri en kısa 
zamanda Odanıza bildirilecektir. 
 
Eğitimlerde Odanız tarafından kullanılacak malzeme (kart okuma ve kişi tanıma cihazı, eğitim seti çantası, eğitim 
süreçleri broşürü) ve meslek mensuplarımıza verilecek eğitim dokümanı (TTK eğitim seti, KOB-TFRS eğitim seti) 
kargo ile gönderilmektedir. Kart okuma ve kişi tanıma cihazının kurulum ve kullanım kılavuzu cihaz ile birlikte 

gönderilmiştir. Cihaz ve portala ilişkin olarak aşağıda belirtilen telefonlardan destek alınabilecektir. 
 
"KOBİ-TFRS" ve "Denetim, Denetim Standartları ve Uygulamaları" alanlarına ilişkin eğitim programı daha sonra 
Birliğimizce belirlenecek ve program, eğitimleri yürütecek olan eğitici bilgileri ile birlikte tarafınıza bildirilecektir. 
 
TÜRMOB'un büyük bir titizlikle yürüttüğü söz konusu eğitimlerin, 5786 sayılı Yasa ile getirilen "Mesleki 
Geliştirme Eğitimi" kapsamında değerlendirilmesi ve TÜRMOB Eğitim Kütüğünün oluşturulmasına esas teşkil 
etmesi planlanmıştır. Birliğimiz tarafından düzenlenen bu eğitimlerin dışında yapılacak olan herhangi bir 
eğitim kesinlikle bu kapsamda değerlendirilmeyecek olup, meslek mensuplarımızın kendi menfaatleri 
açışından bu eğitimleri ciddiyetle takip etmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca, bu dönemde eğitim başvurusu 
yapmamış meslek mensuplarımız için yeni başvuru dönemine ve uygulama şekline ilişkin olarak daha sonra bilgi 
verilecektir. 
 
"Denetim, Denetim Standartları ve Uygulamaları" alanında yürütülecek eğitimlere katılarak, "Eğitime Katılım ve 
Başarı Belgesi" almak isteyen meslek mensuplarımızın; yazı ekinde yer alan süreci yerine getirmeleri gerekli 
olduğundan, meslek mensuplarımızın bu süreç hakkında bilgilendirilmeleri yararlı olacaktır. 
 
"Denetim, Denetim Standartları ve Uygulamaları" alanında yürütülecek eğitimlere katılmayacak olan meslek 
mensuplarımızın uzaktan eğitim uygulamasına ve eğitim değerlendirmelerine katılımı gerekli değildir. 
 
Eğitime kayıt yaptırdığı halde eğitime katılmayan yada katılamayan meslek mensuplarımızın durumları daha 
sonra Birliğimizce ayrıca değerlendirilecektir. 
 
Bilgilerinizi rica ederim. 
 
Saygılarımla, 

 

Ymm. Nail SANLI  
Genel Başkan 
 
 

Eğitim Tarihi / Tarihleri Eğitim Alanı Eğitim Süresi 

16 Mart 2012 Cuma 
17 Mart 2012 Cumartesi 

Türk Ticaret Kanunu 7 Saat 

 
 
Ek   : Eğitim Süreçleri 
 
 


