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KAYIT KABUL ŞARTLARI 

Eskişehir SMMM Odasınca 11 Ekim 2021 – 21 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak Online ve Yüz Yüze (Karma 

Eğitim) SMMM Mesleki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu 183 ders saati kurs ücreti olan toplam 1.500,00 (Binbeşyüz) 

TL. tutarı Nakit veya 9 taksit halinde kredi kartı ile ödemeyi kabul ediyorum. 

 
 

1. Kursa kayıtta yapılan ödeme peşin veya 9 taksit şeklinde olacaktır.  

2. Eğitim başlama tarihi dahil kayıt sildirme ve ödeme iadesi işlemi mücbir sebepler haricinde yapılmayacaktır.  

3. Mücbir sebeple kayıt silme ve kurs ücretinin iadesi Eskişehir SMMM Odası kararına istinaden yapılacaktır. 

4. Belirtilmeyen konulardaki tüm yetki Eskişehir SMMM Odası’ na aittir. 

5. Eğitimler; Yüz yüze ve canlı derslerle uzaktan, sanal sınıflarda önceden belirlenmiş gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir. 

6. Sanal sınıflar Zoom platformu üzerinden yürütülecektir. E-TÜRMOB entegrasyonuyla eğitimlerin takibi sağlanacaktır.  

7. Eğitimin tamamına katılım zorunludur. Eğitimin tamamına katılım sağlanması halinde 4 ay staj süresinden sayılacaktır. 

Eğitim programının %25’nden fazla devamsızlık yapılması halinde kurs geçersiz sayılacaktır. Katılım durumları günlük 

rapor alınarak dosyalanacak ve talep edilmesi durumunda TESMER Başkanlığına teslim edilecektir. 

8. Eğitim sistemi derse aynı anda farklı iki cihaz üzerinden katılmaya izin vermektedir. Aynı anda iki farklı cihazdan derse 

katılım sağlamanız halinde Örneğin; derse cep telefonu, tablet vb. cihazlar üzerinden katılım sağladıktan sonra ders devam 

ederken bilgisayar üzerinden eğitime devam etmek isterseniz. Öncelikle cep telefonu üzerinden dersi sonlandırıp, daha sonra 

bilgisayar üzerinden derse giriş yapmanız gerekmektedir. İlk bağlantı sağladığınız cihaz üzerinden dersi sonlandırmadan 

diğer cihazla derse devam etmeniz halinde derse katılımınız geçersiz kalacaktır. 

 
 

Yukarıda dönemi, birimi ve zamanı belirtilen programa katılmak istediğimi, işbu kayıt kabul şartlarını okuduğumu, Eskişehir 

SMMM Odasınca belirtilen kurallara uyacağımı, uymadığım taktirde kurumdan hiçbir talepte bulunmadan kaydımın silinerek ödemiş 

olduğum ücretin iadesi talebinde bulunmayacağımı ve kaydımın silindiğinde borcum kaldıysa ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt 

ederim. 
 

Kursiyerin Adı, Soyadı:                                               İmzası:                                                                     Tarih: ....../……/ 2021 


