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SUNUŞ

Güçlerimizi Birleştirme,
Dayanışma ve Paylaşım
Değerli Meslektaşlarım;
Son iki yıldır yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen yaz mevsiminin
kendini göstermeye başlamasıyla, yılın yorgunluğunu biraz da olsa atma
fikri hepimizi memnun ediyor.
Öncelikle 13 Haziran 1989 tarihinde yayımlanan Meslek Yasamızın
hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Mesleğimiz; durmaksınız değişiyor ve gelişiyor. Bireysel ve mesleki gelişime uygun olarak, sektörde teknolojiye ayak uydurmayı kolaylaştırmak başlıca
görevlerimizden biri.
Ülkemizde ve dünyada yaşanan salgına, sağlık sorunlarına rağmen
üst düzey yönetici ve bilirkişilerin katılımlarıyla düzenlediğimiz seminerler, eğitimler; uygulayıcılarla, yürütme mekanizmalarını bir araya
getirme konusunda tampon görevi sağlıyor. Dolayısıyla mesleki anlamda yararlı bir gelişim sağlanmış oluyoruz. Her etkinlikte görüyoruz ki;
yürürlüğe koyduğumuz çalışmalarla kendimiz daha da denetlememiz,
gözden geçirmemiz gerekiyor. İş pratiğimizde onlarca konuyla ilgili
takibi sürdürürken, bürokrasiyi azaltacak her türlü düzenlemeyi hızlıca
kavradığımız ve sürdürdüğümüz ortaya çıkıyor. Güçlerimizi birleştirme, dayanışma ve paylaşma ile her zorluğu aşacağımızı biliyoruz. Ortak
kültür ve kurumsal yapılarımızı da oluşturarak mesleki geleceğimiz için
tarihsel bir adım atmış olacağız.
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Sevgili dostlar;
İSMMMO’nun değişmeyen en temel hedeflerinden birisi her
zaman doğru, gerçekçi ve güzellikleri meslek mensuplarına yansıtmak
olmuştur. Bundan kuşku duymak olanaklı değildir. Her gün daha da
güzeli, her meslek mensubu için anlamlı ve anlaşılır olanı arayarak yeni
yollar geliştirmiştir. Bu arayış, insana, meslek mensubuna, mesleğe saygıyı; mesleğin ve meslektaşlığın sınırlarının yasal olarak belirlenmesine,
göğsümüzü kabartarak dile getirdiğimiz mali müşavirliğe, muhasebeciliğe dönüştürmüştür.
Bu duyguları yaşatan siz meslek mensuplarına, yüklediğiniz sorumluluğu yerine getirmiş olmanın erinci içinde minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Durmadan büyüyen, güzele doğru evirilerek büyüyen bu
ailenin bir üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum.
En içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yücel AKDEMİR
Başkan
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SEMİNER

‘Geleceğimiz İçin
Muhasebe Yapmaya
Devam Edeceğiz’
ODAMIZIN online olarak düzenlediği “Finansman

Gider Kısıtlaması” seminerinde, yabancı kaynak
hesapları, kur farkları, örtülü sermaye ve birçok konu
hakkındaki önemli sorulara yanıtlar verildi.
Odamızın Yönetim Kurulu
Üyesi Halim Bursalı’nın moderatörlüğünü yaptığı seminerde,
İstanbul TESMER Eğitmeni
Serkan Sünmez bir sunum gerçekleştirirken, Oda Başkanımız
Yücel Akdemir’de açış konuşması gerçekleştirdi.
Zor bir süreçten geçildiğini
ve bir an önce maske, hijyen,
mesafe kurallarına uyularak sağlıklı günlere dönülmesi gerektiğini ifade eden Oda Başkanımız
Yücel Akdemir, “Hayat devam
ediyor. En önemli işimiz eğitim.
Sizlere çok teşekkür ediyoruz.
Sizler bu eğitimlere çok sahip
çıkıyorsunuz.
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Gönlümüzden geçen
kısıtlamadan önce vergi
kayıp ve kaçağının önlenmesi. Vergi tabana yayılması, belgeye dayanan
her türlü giderinde gider
olarak kabul edilmesi.
Nihai vadede kısıtlamalara gitmek beraberinde
vergi kayıp ve kaçağını da
gündeme getiriyor. Her
alınan ekonomik karar,
her uygulama bize yeni
işler doğuruyor.
Geçici vergilerimiz,
kurumlar vergilerimiz

vesilesiyle mali tabloları
inceleyeceğiz. Biraz daha
detaylı hale gelecek. Ama
bizim kalkamayacağımız
yük yok. Bugün değerli
hocalarımızda anlatacaklar.
Bizler yine de ülkemiz, geleceğiz, gençlerimiz için muhasebe
yapmaya devam edeceğiz.
Bu vesileyle de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve
Gençlik Spor Bayramını
kutluyorum. Her zaman
söylüyoruz; ülkemiz gele-

SEMİNER

ceği, gençlerimizle mümkün. Onlara inanıyoruz.
Genç meslektaşlarımızda
son derece donanımlılar.
Onlar bizlerden bu bayrağı devralacaklar. Cumhuriyet’e, demokrasiye,
ülkemize daha fazla sahip
çıkacaklar. Ülkemizi daha
ileriye götürecekler. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok
teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
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MEDYADA
BİZ

Oda Başkanımız
TGRT Haber’de
ODA Başkanımız Yücel Akdemir, TGRT Haber TV’ye katılarak,

“Ülkemiz ve ekonomi için canımız pahasına çalışıyoruz. Bu
ülkede, çarklar dönüyorsa, ekonomi devam edebiliyorsa burada
meslektaşlarımın çok ciddi katkısı var” diye konuştu.
Meclis’te görüşmeleri
süren kanun tasarısının
yasalaşması halinde, ilave
istihdam sağlayan işletmelere
finansman desteği verilecek.
İlave istihdam desteği, mart
ayında, Ekonomide Reform
Paketi ile açıklandı.
Konuyla ilgili TGRT
Haber TV’de yayınlanan
ve Yaprak Hırka Yıldız’ın
sunduğu ‘Gündem
Ekonomi’ programına
katılan Oda Başkanımız
Yücel Akdemir, teşvikten 50’nin altında
işçi çalıştıran işverenler yararlanacağını,
yeni teşvikin mikro ve küçük işletmelere
yönelik olacağını belirtti. İşletmelerin
ilave olarak istihdam ettikleri kişiler
için de ödeyecekleri sigorta primlerini,
kamu bankalarından kullanacakları kredi
faizden düşebileceklerini söyleyen Yücel
Akdemir, “Bu uygulamanın her aşamasında
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meslektaşlarımız işletmelerin ve ülkemizin
yanında oluyor. Üzerimize düşen her
türlü sorumluluğu yerine getiriyoruz.
Sağlıkçılardan sonra mecburi olarak
çalışanlar arasındayız. Ülkemiz ve ekonomi
için canımız pahasına çalışıyoruz. Bunun
beraberinde aşıyla ilgili taleplerimiz var.
Henüz bir yanıt alamadık. Bu ülkede, çarklar
dönüyorsa, ekonomi devam edebiliyorsa
burada meslektaşlarımın çok ciddi katkısı
var” diye konuştu.
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‘Çarkların Dönmesinde
Meslektaşların
Payı Büyük’
ODAMIZIN

online olarak
gerçekleştirdiği
“Başkanla
Mesleki
Gündem3” başlıklı
seminerinde,
Oda Başkanımız
Yücel Akdemir
meslektaşların
merak ettiği
sorulara
cevaplar
vererek,
gündem ile
ilgili konuları
değerlendirdi.
10

Moderatörlüğünü Oda
Yönetim Kurulu Üyemiz Halim
Bursalı’nın yaptığı, seminerde
Oda Başkanımız Yücel Akdemir
salgından meslek gündemine
kadar birçok konu hakkında
açıklamalarda bulundu.
Kötü bir yılı geride bırak-

tıklarını ifade eden Yücel Akdemir, “Diğer meslek alanları
gibi bizde meslek olarak pandeminden oldukça etkilendik.
Salgından dolayı vefat eden
arkadaşlarımız için medya da
ve sosyal medyada çok bir şey
okuyamadık ama bu arkadaş-

.
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larımız mesleklerini icra
etmek için ‘görev şehidi’
olduklarını düşünüyorum.
Hepsine Allahtan rahmet
diliyorum. Çok ciddi tedavi
gören arkadaşlarımız da
oldu. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden
arkadaşlarımızla gerekse de
bu hastalığı geçiren arkadaşlarımızla Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Başkanı
olarak ben, birebir ilgilendik, ilgileniyoruz. Hastalık
tehlikesi olan arkadaşlarımız için belediyelerle
iletişime geçerek dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
Odamızda tedbirler
aldık. Eğitim birimlerimizi kapattık. HES kodu
uygulamasına geçtik. Ça-

lışanlarımıza testler yaptırarak, hastalığın önüne
geçiyoruz. Mesleklerinizi
rahatlıkla icra edebilmeleri
için yaptığımız görüşmeler
sonucunda, meslektaşlarımıza kapanmada muafiyet
getirdik” dedi.
Aşılamada, Mali Müşavirlerin durumlarına
ilişkin bir düzenlemenin
de söz konusu olmadığını
söyleyen Akdemir, “Çarklar dönüyorsa, vergilerini
toplayabiliyorsa, kısa çalışmadan, nakdi ödemeye
kadar birçok kamu işlemi
yapılabiliyorsa Mali Müşavirlerin bunda payı oldukça büyük. Doktorlardan
sonra elini taşın altına
koyan en önemli meslek
alanlarından birisiyiz. Ama

RUHSAT
TÖRENİ

buna rağmen herhangi bir
sıralamada dikkate alınmadık. Buradan bir kez daha
Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuyorum, lütfen
bizi dikkate alın. İlk sırada
olmak gibi bir talebimiz
yok ama en azından ikinci
ve üçüncü grupta kapsama
alınmayız ve kendimiz için
değil ülkenin ekonomisinin
doğru şekilde ilerleyebilmesi için talep ediyoruz”
diye konuştu.
Her şeye rağmen İstanbul Odasının eğitimde
marka olduğunun altını
çizen Akdemir, koşullardan dolayı dijital ortamda
düzenlenen eğitimlerle
meslektaşların evlerine
konuk olduklarını söyledi.
Kurslarında dijital ortamda

.
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olacağını söyleyen Akdemir, Türkiye’de ilk defa
asenkron eğitimiyle meslekte başka bir dönemine
geçişi sağladıklarını belirtti.
Mali Rehber ve Takvimi dağıtımı ile ilgili Odanın mali olarak tedbirlerinden kaynaklı bir politika
izlediklerini söyleyen Yücel

Akdemir, dijitalleşme
olanaklarını sonuna kadar
kullanarak Odanın sitesinden ve diğer sayfalarından
meslektaşlara ulaştırdıklarını ifade etti. Sürekli
değişen mevzuatlara ve
kanunlara ilişkin interaktif
bir uygulama ile meslektaşlara anlık çözümler sunduklarını belirten Akdemir,

SEMİNER

“Uzun süreli çalışma, ilk
defa denedik. Bu konuda
emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Oda Başkanımız Yücel
Akdemir seminer boyunca;
Asgari Ücret tarifesinden
üye aidatlarına, nispi aidattan kısa vadede taleplere
ilişkin birçok konu hakkında görüşlerini açıkladı.

AKDEMIR ORDU ODASININ CANLI YAYININDA

Oda Başkanımız Yücel
Akdemir, Ordu SMMM
Odası’nın Youtube üzerinden gerçekleştirdiği
“Başkanlarla Mesleki Gündem” başlıklı canlı yayınına

katıldı. Ordu SMMM Odası
Başkanı Bahadır Baş’ın
moderatörlüğünde düzenlenen canlı yayında Oda
Başkanımız Yücel Akdemir,
pandeminin etkilerine,

aşı sürecine, muafiyetlere,
mücbir sebep uygulamasının mesleğin üzerindeki
etkilerine ve diğer birçok
soruna ilişkin görüşlerini
açıkladı.
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SOSYAL
ETKİNLİK

SMA Hastası Çocuklara
Umut Olalım…
ODAMIZ, SMA

hastası çocuklar
için sosyal medya
platformlarından
başlatılan destek
kampanyalarına
destek verdi.
SMA hastası çocuklar Muhammet Çınar ve
Sonalp Arel için başlatılan kampanyaya Odamız
büyük destek verirken,
meslek mensuplarımızda
sosyal medya platformlarından canlı yayınlarla
SMA hastası çocukların
ailelerine yardım toplamak amacıyla canlı yayınlar düzenledi.
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MUHAMMET ÇINAR
Spinal Müsküler
Atrofi Tip-1 (SMA Tip-1)
ile mücadele eden Çınar
bebeğin ailesi, çocuklarının yaşama tutunabilmesi
için umut bağladıkları gen
terapisi için hayırseverlerden uzanacak destek elini

bekliyor.
26 Ekim 2020 tarihinde
dünyaya gelen Çınar bebeğe henüz 2,5 aylıkken SMA
Tip-1 teşhisi konuldu. 4 aylık

Çınar bebeğin tedavi masraflarını karşılayacak miktar
ne kadar hızlı toplanırsa,
iyileşme olasılığı da o kadar
artıyor.

.
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SOSYAL
ETKİNLİK

SONALP AREL
Antalya’da bir tür kas
hastalığı olan Spinal Musküler
Atrofi (SMA Tip-1) ile mücadele eden 6.5 aylık Sonalp
Arel Özbey’in de yurt dışında
tedavi olabilmesi için destek
gerekiyor. Henüz 4.5 aylıkken
Antalya Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde hastalık teşhisi
konulan Arel bebek için sosyal
medyada bağış kampanyası
başlatıldı. Arel’e yurt dışında
yalnızca 2 yaş altındaki çocuklara uygulanan ve dünyada en
pahalı tedavisi olarak bilinen
gen tedavisinin uygulanması
gerekiyor. Hastalık hızla ilerlediği için Arel bebek şu anda 4
ayrı cihaza bağlı şekilde nefes
alıp yaşayabiliyor.
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SMA HASTALIĞI NEDIR?
Spiral Musküler Atrofi
olarak bilinen, kas kaybı ve zayıflığına sebep olan, bebeklerde
ölüm nedeni olarak karşımıza
çıkan SMA hastalığı sıklıkla
batı ülkelerinde görülmektedir.
Türkiye’de ise 6 bin ile 10 bin
doğumda bir bebekte görülen
genetik geçişli bir hastalıktır.
Dünya’da Amerika başta
olmak üzere birçok Avrupa
ülkesinde hastalığın tedavi
yöntemleri bulunmaktadır.
Tedavi masrafları için gerekli
olan maliyetin sadece belirli
bir kısmı karşılanmaktadır.
Tedavi ücretinin oldukça
yüksek olması sebebiyle hem

ülkemizde hem de diğer ülkelerde SMA hatası çocuklar
için aileleri bağış kampanyaları
düzenlemektedir. İlacın maddi
olarak karşılanması oldukça
zor olduğundan, tedaviyi alamayan çocuklarımızın hastalıkları hızla ilerleyerek hayatlarını kaybetmelerine neden
olmaktadır.
Tedavi sürecinin en büyük
önemi yaş aralığı ile ilişkilidir.
Dört tipi bulunan SMA hastalığının teşhis edilmesi ile birlikte

0-6 ay içinde bebeklerin ilacı
almalarının çok yüksek oranda etkili olduğu tıbbi olarak
kanıtlanmıştır. Diğer şartlarda
ise çocukların yaş, kilo gibi durumları göz önünde bulundurularak tedaviden yararlanma
koşulları belirlenmektedir. Bu
süreçte çocuklarımızın gelişimlerini tıbbı cihazlara bağlı
kalmadan devam ettirmesi
oldukça zordur ve bu da maddi,
manevi zorlukları beraberinde
getirmektedir.
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SGK’dan
Odamıza
Ziyaret
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ZİYARET

SGK İstanbul İl

Müdürü Murat Göktaş ve
beraberindeki SGK heyeti,
Sosyal Güvenlik Haftası
etkinlikleri kapsamında Oda
Başkanımız Yücel Akdemir’i
makamında ziyaret etti.

Ziyarette, toplumda sosyal güvenlik
bilinci oluşturulmasına yönelik yapılan
etkinliklere ve çalışmalara değinildi.
Bu yıl 15. si düzenlenen Sosyal
Güvenlik Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, zor günler geçirdiğimiz
pandemi sürecinde sosyal güvenliğin

önemine vurgu yapıldı. Yurttaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına dijital
ortamlara çabuk uyum sağlanmasından,
diğer sorun ve sıkıntılara değinildi.
Görüşme sonrasında Oda Başkanımız Yücel Akdemir’e mesleki katkılarından dolayı bir plaket verildi.
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‘İç Denetimin Önemini
Daha Çok Anlatmalıyız’

İÇ DENETİM

22

ile ilgili Odamızın
düzenlediği
“İç Denetimde
Farkındalık
Toplantıları III”
başlıklı online
semineri, finansal
riskler ve uygulamaya
ilişkin önemli
bilgiler verdi.

İç Denetim Komitesi
Başkanı Aysel Hatipoğlu’nun
moderatörlüğünü yaptığı ve İç
Denetim ve Risk Yönetim Danışmanı Filiz Yücesoy Eren’in
ve İç Denetim ve Risk Yönetim Danışmanı Alp Buluç’un
konuşmacı olduğu seminerde
Oda Sekreterimiz Erol Demirel bir açış konuşması gerçekleştirdi.
Erol Demirel yaptığı açış
konuşmasında şu ifadelere yer
verdi:
“İç denetimde farkın-

dalık yaratacak bir webinar
olacağını düşünüyorum. Zor
günlerden geçiyoruz. Pandemi
süreci daha ne kadar sürecek
bilemiyoruz. Hala çok fazla
can kaybediyoruz. Ben hayatını kaybedenlerin ailelerine
başsağlığı, hastalananla içinde
acil şifalar diliyorum. Umarım en kısa sürede bu süreci
geri bırakırız. Mesleğimizin
müthiş bir değişim yaşadığı
bir süreçten de geçiyoruz.
Tüm bunlar içinde sağlıklı bir
zemin olması gerekiyor.

.
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İç denetim, kurum olarak bizim
de önemsediğimiz bir uzmanlık alanı.
O yüzden sadece bu konuda çalışan bir
komitemiz var. Kurumların risk yönetimi, kontrol gibi süreçlerin etkinliğini
değerlendiren, geliştiren çok önemli bir
fonksiyona sahip.
İç denetime kurumların çok önem
vermediğini görüyoruz. Halbuki bir kere
şans verilse asla vazgeçilmeyecek bir
değer. Geçmişte uygulamaması nedeniyle

SEMİNER

çok kayıpların yaşandığı ama uygulamaya geçildiğinde kurumlara katma değer
yarattığını gördüğümüz bir gerçeklik bu.
Bir dileğimde, komitemiz iç denetim ile
ilgili sürekli çalışma üretiyor, iç denetimin öneminin anlaşılması için broşürler,
raporlar yayınlıyorlar. Ancak daha da
farkındalık yaratmamız gerektiği kanısındayım. Bu farkındalığı bir tık daha öteye
götürecek çalışmaları hayata geçirmeliyiz
diye düşünüyorum.”

.
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SEMINERI IZLEMEK IÇIN TIKLAYINIZ
https://www.kisa.link/OX13
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SEMİNER

TTK ve Ticaret Sicil
Uygulamaları Webinarı
ODAMIZIN

online olarak
gerçekleştirdiği
“Güncel TTK
ve Ticaret Sicil
Uygulamaları”
seminerinde,
alanında uzman
eğitimciler
yaptıkları
sunumlarla önemli
bilgiler verdiler.
TTK Komitesi Başkanı Ayfer Özbudak’ın
moderatörlüğünü yaptığı seminerde, Ticaret
Sicili Danışmanı Hür Yalçınkaya ve İSMMMO
Eğitmeni Hilmi Karaer birer sunum gerçekleştirirken, Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Halim
Bursalı’da bir açış konuşması yaptı.
Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Halim Bursalı
yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Genel
olarak bir taraftan vergi uygulamalarıyla uğraşırken diğer taraftan da şirketler hukukuyla yoğun
bir gündemimiz var. Kurumlar Beyannamesini

26

tamamladık. Yavaş yavaş Geçici Vergi Beyannamelerinin hazırlıklarına başlıyoruz.
6102 Sayılı Kanunun 409. Maddesi gereği
biten dönemin takip eden üç ay içerisinde genel
kurullarının yapılaması gerekiyor. Bu kanun
amir hükmü ama pratikte bu pek mümkün
olmuyor. Biz genelde genel kurullarımızı mayıs
ayından itibaren yapmaya başlıyoruz. İşte bu
uygulamalara rehber olmak, destek vermek amacıyla da TTK Komitemiz tarafından bu webinar
hazırlandı. 6102 Sayılı Kanun 56 yıl yürürlükte

.
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kaldı. İster istemez kendi kültürü, kendi alışkanlıklarını edindirdi bizlere.
Yeni kanunumuz çok önemli değişikliklere yer verdi. Ayak uydurmak,
geçişi sağlamak kolay olmadı. Gelinen
nokta sorunlar çözülmek üzere. Pandemi döneminde Ticaret Sicil uygulamalarında çok önemli yoğunluklar
oluştu. Randevu sisteminde sorunlar
oluştu. Bu sorunlardan dolayı bizlerde

SEMİNER

komitemizle birlikte İstanbul Ticaret
Odasına ziyaretler gerçekleştirdik. Görüşmemiz çok olumlu geçti. Sıkıntılara
dair önlemler alacaklarını ifade ettiler.
Odamız ve TÜRMOB olarak
sorun ve sıkıntılara dair yoğun bir
şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Ben webinarda emeği geçen bütün
arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum.

.
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. .
SEMINERI IZLEMEK IÇIN TIKLAYINIZ
https://www.kisa.link/OX1x
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TİM VE STAJ MERKEZİ
ŞUBESİ

İSTANBUL
SERBEST MUHASEBECİ İSTANBUL
MALİ MÜŞAVİRLER
ODASI
SERBEST
MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB
TEMEL EĞİTİM
VE STAJ MERKEZİ
TÜRMOB
İSTANBULTEMEL
ŞUBESİ
EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ
İSTANBUL ŞUBESİ

==> İŞLETME AĞIRLIKLI
İNGİLİZCE DİL KURSLARI

Gelir
Kurslarımızda

SAAT
18
12
21
24
24
24
33
24
30
12
6

ademi
İş Hanı Kat:3

EĞİTİMİN AMACI
İşletme Ağırlıklı İngilizce dil kurslarımızı diğerlerinden ayıran en
önemli özellik kursların kaliteden ödün vermeden, sorumlu ve
duyarlı eğitim anlayışıyla yürütülmesidir.
GENEL BİLGİLER
l Kursumuz, Şubat ve Eylül dönemlerinde yılda 2 dönem
olarak açılmaktadır.
l Mevcut İşletme veya İş İngilizcesi kurslarında katılımcılara
daha çok halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanlarının
ihtiyaç duyacağı, mail alma, mail cevaplama, telefonla
görüşme, yazışma kuralları, pazarlama, genel istatistiki
raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.
l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri
seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır.
l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş. günleri
saat 18:40-21:30 ile arasında yapılmakta, hafta sonları ise
Cumartesi günleri saat 13:00-18:00, Pazar günleri 09:30-15:30
arasında gerçekleşmektedir.
l İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil Kurslarımızda katılımcılara
Dinlediğini anlama (Listening Comprehension), Konuşma
(Speaking), Metin Okuma, inceleme (Reading Comprehension),
Yazma (Writing) becerileri kazandırılmaktadır.
Devam zorunluluğu olan program , kursiyerlerini ingilizce
seviye belirleme ve çeşitli test-sınavlara da hazırlamaktadır.
l Katılımcıların, en çok 17’şer kişilik sınıflarda, eşit seviyede
olması eğitim açısından büyük önem taşımaktadır.

YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK
SINAVLARI
HAZIRLIK
KURSLARI

l Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

Telefon: (212) 315 84 00 Faks:(212)
m www.istanbulsmmmodasi.org.tr
m 343 47 80

İSTANBUL
İSTANBUL
SERBESTMUHASEBECİ
MUHASEBECİ
SERBEST
MALİMÜŞAVİRLER
MÜŞAVİRLERODASI
ODASI
MALİ

TÜRMOB
TÜRMOB
TEMELEĞİTİM
EĞİTİMVEVESTAJ
STAJMERKEZİ
MERKEZİ
TEMEL
İSTANBULŞUBESİ
ŞUBESİ
İSTANBUL

STAJ SÜRESİNDEN
SAYILMASI
==> SMMM
STAJHAKKINDA
BAŞLATMA

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına
SINAVIsuretiHAZIRLIK
kayıt yaptırmak
ile, kursa devamKURSLARI
süresinin 150 saat ve
üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve
EĞİTİMİN
AMACI 2 ay staj süresinden sayılabilecektir.
üzerinde
olması durumunda
Staja
Başlama
Sınavı
Hazırlık
Kurslarımızın
amacı, Stajyer
İki kur devam eden kursiyerlerimiz, kurs süresini 6temel
aya kadar
Adaylarınısaydırabilir.
sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim
staj süresinden
içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik
İÇERİKolarak hazırlanmıştır.
l Temel
muhasebe
terimleri,
GENEL
BİLGİLER
l Hafta
İçi Kursları:
HaftaBilanço,
içi her gün
saatleri
l Finansal
Tablolar
(Gelir Tablosu,
Nakit18.30-21.30
Akış Tablosu)
arası vebilgi
tümsistemi,
program
süresince
genellikle
l Muhasebe
muhasebe
kayıt
tekniği 5 Cumartesi günü
14.00-18.00
arasında,
Kadıköy,
Şişli, Şirinevler eğitim
l Hizmet
ve ticaretsaatleri
işletmelerinde
dönem
içi işlemlerin
birimlerinde
devam
etmektedir.
muhasebeleştirilmesi
l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar
l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar,
günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün
l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi,
19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim
l Finansal
tabloların
analizi,
oranlar ve nakit akış tablosu
birimlerinde
devam
etmektedir.
yardımı ile analiz,
l Maliyet
muhasebesi
terimleri, maliyet muhasebesi problemleri,
EĞİTİM
KİTAPLARI
SMMMmuhasebesi
Staj Başlatma
Sınavları
Hazırlık
Kurslarımızda, verilen
l Yönetim
terimleri,
karar
problemleri
eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları
ve BİRİMLERİMİZ
Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler
EĞİTİM
içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize
TESMER Kadıköy Eğitim Birimi
ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde
Hasanpaşa
Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul verilmektedir.
Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52
TESMER
Eğitim Birimi
/ İSMMMO
Akademi
STAJŞişli
SÜRESİNDEN
SAYILMASI
HAKKINDA
Gayrettepe
Cad.başlama
No:48 Dedeman
İş Hanı
Kat:3devam
ToplamMah.
233Yıldızposta
saat olan staja
sınavı hazırlık
kursuna
süresinin
saat 274
ve üzerinde
Beşiktaş
Telefon:200
(212)
42 22 olması durumunda 5 ay, 166 saat
l Kurtuluş
l www.istanbulsmmmodasi.org.tr
Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul
Telefon:
l egitim@ismmmo.org.tr
(212) 315 84 00 Faks:(212) 343 47 80

İSTANBUL
İSTANBUL
SERBEST
SERBESTMUHASEBECİ
MUHASEBECİ
MALİ
MALİMÜŞAVİRLER
MÜŞAVİRLERODASI
ODASI

TÜRMOB
TÜRMOB
TEMEL
TEMELEĞİTİM
EĞİTİMVEVESTAJ
STAJMERKEZİ
MERKEZİ
İSTANBUL
İSTANBULŞUBESİ
ŞUBESİ

İSTANBUL
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB
TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ
İSTANBUL ŞUBESİ

ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir.
Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa
katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı
dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları
gerekmektedir.
İÇERİK
DERS
SAAT DERS
Finansal Muhasebe
27 Vergi Mevzuatı
İş Hukuku SGK Mevzuatı
9 Matematik
Maliyet Muhasebesi
18 Ekonomi-Maliye
Ticaret Hukuku
9 İnkılap Tarihi
Borçlar Hukuku
Finansal Raporlama
Standartları
8 Türkçe
Muhasebe Denetimi
21 İngilizce
Finansal Tablolar Analizi
15 ETÜD DERSLERİ
Meslek Hukuku
15

SAAT
18
7
21
7
9
6
7
36

İŞLETME
AĞIRLIKLI
İNGİLİZCE DİL
KURSLARI

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ
TESMER Kadıköy Eğitim Birimi
Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52
TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi
Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3
Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22
TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi
Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler
Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64
l www.istanbulsmmmodasi.org.tr

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr
m
l egitim@ismmmo.org.tr

SMMM
STAJ
BAŞLATMA
SINAVI
HAZIRLIK
KURSLARI

m www.istanbulsmmmodasi.org.tr m
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YARIŞTA BİR ADIM
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BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

MUHEL

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr
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