
TÜRMOB 
Etik Eğitim

Yardım Kılavuzu

Muhasebe Meslek Mensuplarımızda, etik öğrenme yönünde 
isteklilik yaratarak "Etik Eğitimi" ve Etik Davranış Gelişimini 
sağlamak üzere Birliğimiz tarafından "ETİK EĞİTİM" 
uygulaması başlatılmıştır. Odanız ile "Muhasebe Mesleği Etik 
Sözleşmesi" yapabilmek üzere TÜRMOB Etik Eğitim 
Uygulaması'na katılım için portala giriş yapabilirsiniz.

TÜRMOB Etik Eğitim Uygulaması teorik ve pratik eğitim 
süreçlerini içermektedir. Teorik eğitim süreci bu portal 
üzerinden uzaktan eğitim yöntemi ile pratik eğitim süreci ise 
odalarımızda yüz yüze eğitim yöntemi ile yürütülecektir.

Teorik Eğitim Süreci : Bu portaldaki kitap, sunu ve 
videolardan oluşan eğitim materyalleri ile yürütülecektir. 
Süreç eğitim kaydının yapılmasından sonra 2 hafta 
içerisinde en az 20 saatlik bir süreyi kapsamaktadır. Teorik 
eğitimin son aşamasında teorik eğitim bilgisinin 
sınanabileceği "Etik Bilgi Değerlendirme'si" portal üzerinden 
yapılacaktır.

Pratik Eğitim Süreci : Üyesi olduğunuz oda da Etik 
Vak'a uygulamaları ile sınıflarda yürütülecektir. 2 gün 
içerisinde 6 saatlik bir süreyi kapsayacak eğitime katılım için 
portaldan alınacak "Teorik Eğitim Tamamlama Belgesi"nin 
odaya verilmesi ve pratik eğitim programının odadan 
alınması gerekmektedir.



TÜRMOB 
Etik Eğitim

Ödeme (www.turmob.org.tr on-line işlemler)

Etik Eğitime başvuru bedeli 50 TL dir.
Eğitim bedeli www.turmob.org.tr sitesinden on-line işlemler 
menüsünden yatırılabilir.
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Etik Eğitim bedelini banka hesabına yatırmak isteyen meslek 
mensuplarımız ödemelerini
İş Bankası Küçükevler Şubesi
Şube kodu: 4211 Hesap no:723472
İBAN: TR15 0006 4000 0014 2110 7234 72
hesaba masrafsız olarak yapabileceklerdir. (Banka aracılığı 
ile yapılan ödemeler 1 iş günü sonra hesaba geçmektedir.)

http://www.turmob.org.tr/
http://www.turmob.org.tr/
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E-Posta Sistemi Ziyaretçi Defteri Site Haritası İletişim English

Üye Girişi | Yeni Üye Kayıt

L  □  TÜRMOB TESMER ODALAR RAPORLAR HABERLER ETKİNLİKLER DUYURULAR

^  Bilgi Ed in m e ||| Üye İsta tistik leri t f j M a tb u  Form lar Basın  O dası

TÜRMOB
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*
Üye Kayıt (l.Adım) Meslek Mensubu

E-Posta

Şifre

Şifre
Tekrarı

Güvenlik
Resmi

Şifre En Az 6 Karakterden Oluşmalıdır. 

Şifre En Az 6 Karakterden Oluşmalıdır.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1-Tarafima bu siteye erişim için verilmiş şifrenin kullanımından sorumlu olduğumu, bu şifreyi herhangi bir üçüncü kişiye ağ lam ayacağım ı ve şifrenin üçüncü kişilerce 
kullanımına izin vermeyeceğimi, tarafıma verilmiş şifre ile başkalarının işlem yaptığını öğrendiğim anda durumu derhal TÜRMOB a bildireceğimi, bu bildirim anına kadar 
yapılan işlemlerden ve şifrenin kullanımından sorumlu olacağımı,

2-Tarafima verilen şifre marifetiyle yapacağım güncelleme ve değişiklikler ile sisteme ekleyeceğim bilgilerin doğru olduğunu, sistemde yazılı adresime gönderilen 
tebligatların b izzat tarafıma yapılmış tebligat hükmünde olacağını,

3-TÜRMOBün güncellediğim ya da eklediğim verilerin doğruluğunu tevsik edici bilgi ve  belgeleri tarafımdan talep edebileceğini ve  bu takdirde isterden bilgi ve belgeleri 
TÜRMOB a göndereceğimi,

4-Sitedeki her türlü görsel, logo, arayüz, vb. yazılımlann lisans hakkının TÜRMOB a a it olduğunu, bunları TÜRMOB ün izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanmayacağımı, 
kopyalamayacağımı ve çoğaltmayacağımı,

5-TÜRMOBün sitenin içeriğinde, verdiği hizmetlerde ve siteyi kullanma koşullarında önceden bir ihtar ya da bilgilendirmeye gerek duymaksızın her zaman değişiklik yapma 
ve hizmete son verme hakkına sahip olduğunu, siteye giriş yapmam ya da siteyi kullanmam ile birlikte bu değişikliklerin tarafımı da bağladığını

kabul ve  taahhüt ederim.

Sözleşmeyi Okudum. Kabul Ediyorum

^  BECUREO B»W GeoTrust-
I dick lo verify
I 10-Apr-12 12:26 GMT

TÜRMOB - Türkiye S erbest M uhasebeci Mali M üşavirler ve  Yeminli Mali M üşavirler Odaları Birliği

Gençlik Cad. No: 107 Anıttepe/ANKARA Tel: O 312 232 50 60 [10 Hat] Faks: (0312) 232 50 73 E-posta: turmob@turmob.org.tr

Online İşlemler bö lüm üne kayıt yaptırmak için;

1. E-Posta: Kullanmakta o lduğunuz herhangi bir e-posta adresini girin

2. Şifre: En az 6 karakterden oluşan kompleks bir şifre belirleyin

S  Kullanmakta o lduğunuz e-posta adresiniz in şifresini g irmenize 

gerek yoktur.

3. Güvelik Resmi: Güvenlik  resm inde ki kodunu ilgili alana girin

4. Sözleşmeyi okuduktan sonra kutucuğu işaretleyin.
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