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YMM VE SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARINA 

İlgi : 18/01/2021 tarih ve 406 sayılı yazımız. 

İlgi yazımızda özetle; SÜRGEM E-Eğitici (Formatör) Eğitimi Yönergesi (Yönerge) gereği 
e-eğitici adaylık başvurularının Odalarımızca alınarak, Yönergede belirlenen esaslar kapsamında
değerlendirilmesi ve kriterleri sağlayan e-eğitici aday adaylarının surgem@turmob.org.tr adresine
gönderilmesi talep edilmektedir.

Aday adaylarının Odalara başvuru süreci, başvuru dosyasında Odalarımızca talep edilecek 
bilgi ve belgeler ile Odaların aday adaylarını değerlendirme kriterleriyle ilgili aşağıdaki ilave 
açıklamaların yapılması gereği doğmuştur. 

I. Yönergenin 8'inci maddesi uyarınca e-eğitici adaylığı için başvuru yapmak
isteyenlerde aranacak temel nitelikler şunlardır:

a. TÜRMOB ve/veya Odaların kurumsal itibarına yönelik olumsuz bir davranışta
bulunmamış; beyanat, mesaj, vb. vermemiş olmak,

b. Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da ürıiversite öğretim üyesi
veya doktora unvanı almış öğretim elemanı olmak.

c. Eğitim ve sunum tekniklerinde teknolojinin unsurlarını en iyi şekilde kullanmak ve bunu
eğitimlere adapte edebilecek düzeyde teknoloji okur-yazarlığına sahip olmak.

d. Dijital ortam eğitim tekniklerinin öğrenilmesi, eğitim öncesi, eğitim esnasında ve eğitim
sonrasında kullanılacak eğitim materyallerinin tasarlanması, bilgi ve görselliğin bir arada
olduğu içeriklerin hazırlanması konusunda becerikli ve deneyimli olmak.

e. Sanal sınıfta etkin bir etkileşim oluşturulması, izlenirliği ve ilgiyi artıracak iletişim dilinirı
kullanılması, anlatılan konuları sanal oıtan1da etkin bir şekilde aktarabilecek beceri ve
yetkinlikte olmak.

il. Odaların e-eğitici adaylığı başvurularında değerlendirme esasları ve başvuru 
dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler aşağıda yer almaktadır: 

Başvurular odalara e ortamda yapılacaktır. E-eğitici adayı olmak üzere e ortamda başvuran 
adayların Yönergenin yukarıda belirtilen 8'inci maddesinde belirtilen koşulları sağlamış olmaları 
esastır. Oda Yönetimlerinirı, e ortamda başvuran aday adaylarını bu çerçevede değerlendirmeleri, 
sürecin objektif şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Bu çerçevede; değerlendirme ilkeleri ve 
başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şu şekilde olmalıdır: 
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A) Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanlı e-eğitici adayları:

• TÜRMOB ve Odaların aleyhine herhangi bir ortamda aleyhte bir demeç, beyanat, vb.
vermemiş olmalıdır.

• Başvurduğu eğitim alanı ile ilgili varsa almış olduğu sertifikalarını, o alanla ilgili
eğitmenlik yaptığını gösteren belgelerini başvuru dosyasına eklemelidir.

• Uzaktan eğitim teknolojisini kullanarak verdiği eğitimler varsa bunları belgelemelidir.
• Özgeçmişleri başvuru dosyasına eklenmelidir.

B) Üniversite öğretim üyesi veya doktora unvanı almış e-eğitici adayları:

• Başvurdukları alanda uzmanlıklarını, verdikleri lisans ve/veya lisansüstü dersleri gösteren
belgeleri sunmalıdırlar.

• Uzaktan eğitim teknolojisini kullanarak verdiği eğitimler varsa bunları belgelemelidir.
• YÖK Formatlı Özgeçmişleri ve Eserler Listesi başvuru dosyasına eklenmelidir.

e-Eğitici aday adayları SÜRGEM tarafından belirlenen e-eğitici uzmanlık konularından en
fazla ikisi için başvurabileceklerdir. 2021 yılı e-farkındalık eğitimleri 6 temel alanda ve 15 farklı 
konuda belirlenmiş olup, e-eğitici uzmanlık konuları ilgi yazımız ekinde Odalarımıza 
gönderilmiştir. 

Bu kapsamda; belirlenmiş uzmanlık konuları için; 
1 .Odanızın üyesi ya da ilinizde bulunan üniversitelerde öğretim üyesi veya doktora unvanı 

almış öğretim elemanlarının Odanızca başvurularının alınmasını terninen Odanızca gerekli 
duyuruların yapılması, 

2. Odanız yönetimi tarafından; Odanıza başvuruda bulunan e-eğitici aday adaylarının
Yönergede belirtilen ve yukarıda açıklanan değerlendirme esasları kapsamında değerlendirilmesi, 

3. Odanız görüşlerinin de belirterek aday adaylarının başvuru dosyalarının elektronik
ortamda SÜRGEM'e sunulması,

4. Değerlendirmenizde; e-Eğitici aday adaylarının e-eğitici uzmanlık konularından en fazla
ikisi için başvurabilecekleri hususunun özellikle dikkate alınması 

gerekn1ektedir. 

Bu çerçevede; Odanızca yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda belirlenen aday 
adaylarının başvurdukları eğitim konuları itibariyle ad soyad, T.C. no, iletişim bilgileri, 
özgeçmişleri ve yukarıda beliıtilen diğer bilgi ve belgelerini içeren başvuru dosyalarının, 
elektronik ortamda en geç 26 Şubat 2021 tarihine kadar SÜRGEM'in surgem@turmob.org.tr 
adresine iletilmesi hususundan bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 


