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Değerli meslektaşlarım,
İSMMMO’nun değişimin ve gelişimin lideri olma misyonunu, sizler için hazırladığımız yeni bir proje ile devam
ettirmekten duyduğum heyecanı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum.
Bildiğimiz üzere meslektaşlarımız SMMM ruhsatları ile mevzuat dahilinde geniş bir aralıkta hizmet sunabilmektedir.
Mesleğimizde genellikle; kendi ofislerinde muhasebe hizmeti sunanlar, denetim yapanlar ve danışmanlık faaliyeti
icra edenleri serbest çalışanlar olarak tanımlarken, bunun yanı sıra şirketlerin içinde muhasebe, mali işler, iç
denetim ve iç kontrol departmanlarında çalışanları da bağımlı çalışanlar olarak ifade etmekteyiz. Bunun dışında
faaliyet gösteren meslektaşlarımız elbette var. Ama sayı ve oran olarak oldukça düşük düzeydedir.
Hepimizin zaman zaman dile getirdiği muhasebe mesleğindeki iş yoğunluğu ve değişen mevzuatın sebep olduğu
yoğunluk ile birçoğumuz muhasebe işleri yapmaktan zaman bulup mesleğimizde yapmak istediğimiz işlere
odaklanamamaktayız.
Heyecan duyduğumuz ve meslektaşlarımıza büyük değer katacağına inandığımız “İşletmelerde Finansal Yönetim”
eğitim projesinin amacı hem bağımlı hem de bağımsız çalışan meslek mensuplarımızı muhasebe, denetim ve klasik
danışmanlık işlerinin yanı sıra finans bilgileri ile donatarak; küçük ya da büyük fark etmeksizin tüm şirketlerin
finans danışmanı ve/veya finans yöneticisi olmalarını sağlamaktır.
Eğitimlerimize her üyemiz ücretsiz katılabilecektir. Bu kapsamda Haziran 2022 döneminde 3 ayrı sınıf rezervasyona
açılmıştır. Rezervasyona tabi ve devam zorunluluğu olan eğitimimiz sonunda katılan üyelerimiz devam ve
değerlendirme aşamalarını takiben sertifika almaya hak kazanacaktır. Her bir eğitim toplamda 12 saat olmak
üzere 3’er saatlik 4 modül olarak planlanmış olup e-türmob sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.
Eğitimler teorik bilginin yanı sıra bol örnekli ve uygulamalı gerçekleşecektir. Eğitim içeriğimiz katılımcılara,
temel ekonomik ve makro göstergeleri yorumlamadan işletmelerin finansal tablolarını analiz etmeye, sermaye
bütçelemesinden net işletme sermayesi yönetimine kadar finansın birçok alanında yetkinlikler kazandırmak
üzere alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmıştır.
Üyelerimizin mesleki faaliyetlerini gerçekleştirmelerinde, yeni faaliyet olanakları açacağına inandığımız
“İşletmelerde Finansal Yönetim” eğitimlerimizin tüm meslektaşlarımıza büyük faydalar sağlayacağına
inanmaktayız. İSMMMO olarak kurulduğumuzdan itibaren meslektaşımızın “eğitmenlerle eğitim” projelerimiz
kapsamında hep yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz.
Büyük titizlik ve emek ile hazırlanan “İşletmelerde Finansal Yönetim” eğitim projemizin
mesleğimizin ve meslektaşımızın değişim ve gelişimine fayda sağlamasını diler, tüm meslektaşlarımı bu
eğitimlerimize davet etmekten mutluluk duyarım.
Saygılarımla,

ISMMMO BAŞKANI
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EĞİTİMİN ADI

İŞLETMELERDE FİNANSAL YÖNETİM

KİMLER KATILABİLİR?

Yalnızca İSMMMO Üyeleri rezervasyon yaptırabilir.
Her ders 50 dakika / Toplam 12 ders saati.

EĞİTİM SÜRESİ
SANAL SINIF KATILIMCI SAYISI
EĞİTİMİN TARİHLERİ

30 Kişi
KARMA PROGRAM
• 10 Haziran 2022 10:00-17:00 / 6 ders saati
• 11 Haziran 2022 10:00-17:00 / 6 ders saati
HAFTA İÇİ PROGRAMI
• 13 Haziran 2022 19:00-22:00 / 3 ders saati
• 14 Haziran 2022 19:00-22:00 / 3 ders saati
• 15 Haziran 2022 19:00-22:00 / 3 ders saati
• 16 Haziran 2022 19:00-22:00/ 3 ders saati
KARMA PROGRAM
• 17 Haziran 2022 10:00-17:00 / 6 ders saati
• 18 Haziran 2022 10:00-17:00 / 6 ders saati

EĞİTİM YÖNTEMİ

Sanal sınıflar www.eturmob.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

EĞİTİM REZERVASYONU

http://mmo.ist/finep adresinden ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM

egitim@ismmmo.org.tr / 0 212 315 84 00
4 Eğitime, her ders saatinin %80 katılımını sağlayan
üyelerimiz için katılım belgesi düzenlenecektir.
4 Katılım yükümlülüğünü yerine getirmeyenler
katılım belgesi alma haklarını kaybederler.
4 Eğitim sonrasında Katılım Belgesi,
katılımcılarla dijital ortamlarda paylaşılacaktır.

GENEL BİLGİLENDİRME

4 Eğitimimiz 4 modülden oluşmaktadır.
4 Yeni eğitim grupları için rezervasyonlar ayrıca
web sitemizde duyurulacaktır.
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PROGRAM İÇERİĞİ
1. MODÜL Temel Ekonomi
Kavramları ve Finansal Tablolar
Analizi
l Temel makroekonomik göstergeler
l Parasal sistem ve döviz kurları
l Dikey analiz, yatay analiz, trend
analizi ve oran analizi

2. MODÜL Finans Matematiği
l Faiz oranlarına genel bakış
l Paranın Zaman Değeri: Bugünkü değer,
gelecekteki değer ve anüiteler
l Tahviller
l Hisse senetleri

3. MODÜL İşletme Sermayesi
Yönetimi ve Proje Değerleme
l Sermaye maliyeti ve bütçelemesi
l Net işletme sermayesi yönetimi
l Proje değerleme yöntemleri

4. MODÜL Finansal Risk Yönetimi
l Riske ilişkin genel kavramlar
l Finansal risk türleri, ölçümü ve
korunma yöntemleri
l Türev Finansal Araçlar

‘GELECEĞINIZI BIZIMLE ŞEKILLENDIREBILIRSINIZ’

