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‹SMMMO AKADEM‹

Mesleki gelişim, kurumsallaşma ve küresel standartlara uyum için bir rüyayı gerçekleştiren istanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO),
Türkiye genelindeki muhasebeci mali müşavirlere hizmet verecek İSMMMO Akademi’yi büyük bir törenle
05.12.2009 günü açmış bulunmaktadır.
Dedeman iş Merkezi’nde 704 metrekarelik bir
alanda 8 derslikten oluşan İSMMMO Akademi’nin açılış
törenine, DSP ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı
Masum Türker, istanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan, istanbul Vergi Dairesi Başkanı Mehmet
Koç, istanbul Vali Yardımcısı Celalettin Yüksel, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mustafa Kuruca ve çok sayıda davetli katılmış bulunmaktadır.
İSMMMO Akademi, iSMMMO bünyesinde faaliyet gösteren bilimsel, idari ve mali özerkliği olan bir kuruluştur. iSMMMO
Akademi olarak amacımız, Bağımsız Adli Muhasebe, İç Denetim, ﬁirket ve Marka Değer Tespiti, Stratejik Yönetim Muhasebesi ve
Yabancı ﬁirketlerde Muhasebe Uzmanlığı gibi çeşitli alanlarda eğitim programlarını sunarak meslek mensuplarının bu alanlarda
uzmanlaşmasını sağlayabilmektir. Bu programların temel amaç ve hedeflerine bakacak olursak 3 madde halinde sınıflandırabilmemiz mümkündür;
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1. 3568 Sayılı Yasaya göre unvan almış; Serbest
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirlerin, meslek öncesi ve meslek içi eğitimi ve
gelişmesi için; belli alanlarda uzmanlık programları,
seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; sertifika ile değerlendirilecek eğitim
ve öğretim programlarını uygulamak; muhasebe ve
mali işler alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurulların
hazırlayacakları eğitim planlarının ve araştırma projelerinin yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı
olmak,
2. Muhasebe ve mali işler ile
mesleki konular hakkında ulusal ve
uluslar arası düzenleyici, denetleyici, standart yapıcı kurum, kuruluş
ve kurullara danışmanlık hizmeti
vermek ve görüş bildirmek,
3. Toplum ihtiyaçlarına uygun
olarak mevzuatın gelişmesi ve bu
yönde çalışmaların yürütülmesi
bakımından araştırmalar yapmak,
araştırmalara dayanan önerilerde
bulunmak, yayınlar yapmak, gerekirse taslaklar hazırlamak ve de Uluslar arası kurum ve kuruluşların muhasebe ve mali işler
alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamaktır.
Uzmanlık programlarımızdan her yıl 300 kişiye uzmanlık belgesi vermeyi planlamaktayız. Uzmanlık programlarımızdan ilki
olan Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanlığı programının ilk sınıfı 45 kişi ile 31 Ekim, ikinci sınıfı ise 29 kişi ile 5 Aralık tarihi itibariyle eğitimlerine başlamış olup toplam eğitim süreci 360 saattir.
Diğer Uzmanlık programlarımız olan Yabancı Sermayeli ﬁirketlerde Muhasebe Uzmanlığı programımız 30 Ocak 2010, ﬁirket
ve Marka Değerleme Programımız 6 ﬁubat 2010, Stratejik Yönetim Muhasebesi Uzmanlığı Programımız 14 ﬁubat 2010 tarihlerinde başlayacaktır. Eğitimlerimiz Cumartesi ve Pazar günleri 6 şar saatten olmak üzere Dedeman iş Hanının 3.katında iSMMMO
Akademi eğitim biriminde verilmektedir. Her bir uzmanlık programımız birbirinden farklı eğitim süreçlerinden meydana gelmektedir. Eğitimlerimiz sonunda katılımcıların sınavlarında ve proje ödevlerinde başarılı olmaları durumunda Uzmanlık programlarına katılım sertifikası verilecektir.
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BAĞIMSIZ ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI
Katılımcılara ‘’Bağımsız Adli Muhasebe‘’
Uzmanlığını kazandıracak eğitimi vermek.

KATILIMCILARA BU EĞİTİM
NE KAZANDIRACAK?
•
•
•
•

İşletmelere Yönelik Hile Denetçiliği
Hile Araştırmacılığı
Mahkemelere Yönelik Uzman Şahitlik
Mahkemelere Yönelik Dava Destek
Danışmanlığı
• İşletmelerde Hile Riskini Ölçme ve
Değerlendirme
• Taraflara Arasında Oluşan Anlaşmazlıkları
Çözümleme
• Diğer Kazanımlar

NEDEN ADLİ MUHASEBEYE GEREK DUYULMAKTADIR?
Böyle bir uzmanlık mesleğine gerek duyulma nedenlerini şöyle özetleyebiliriz:
•Toplumda bireyler ve kurumlar artan oranda mahkemelere başvurmaya başlamıştır,
•Ticari işlemler giderek karmaşıklaşmıştır,
•Toplumda, bireyler ve kurumlarla devletin ilişkileri giderek sorun doğurmaya başlamıştır,
•İşletmelerde çalışanların yaptıkları hile ve yolsuzluklar giderek artmakta ve ortaya çıkartılması ve de önlenmesi
zorlaşmaktadır,
•Artan sayıda ve büyük tutarlarda işletme başarısızlıkları ve mali skandallar yaşanmaktadır,
•Avukatlar ve mahkemeler karşılaştıkları olaylarda daha fazla uzman desteğine gerek duymaktadırlar.

PROGRAM SÜRESİ
360 Saat (7 ay) Cumartesi ve Pazar
Ayrıntılı Bilgilere www.ismmmoakademi.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ VE VERİ ANALİZİ
İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI
• İlk aşamada veri analizinin ne olduğu
öğretilecektir,
• Sonraki aşamada ACL Programının kullanımı
ayrıntılı biçimde öğrenilecektir,
• Son aşamada elektronik ortamda oluşturulan
sanal şirket ve içindeki veriler, 300 ün üzerinde
senaryo ile yoğun biçimde analiz edilecek
ve denetlenecektir.
• Katılımcıların bilgisayarlarına ACL programı
kurulacak, şirket verileri yüklenecek ve
dersler bu ortamda yapılacaktır,
• Her katılımcıya uzmanlık sertifikası verilecek,
bunun yanında da uluslar arası ACL kullanım
uzmanlık belgesi de verilecektir.

PROGRAM KİMLER İÇİN GEREKLİ
• Muhasebe kontrolü yapma konumunda olan muhasebe meslek mensuplarına,
• Bağımsız denetçilere,
• İç denetçilere,
• Hile inceleme elemanlarına,
• Adli muhasebecilere.

PROGRAM SÜRESİ
198 Saat Cumartesi ve Pazar
Ayrıntılı Bilgilere www.ismmmoakademi.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.
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MALİ İÇ DENETİM UZMANLIĞI

PROGRAMIN AMACI
Bu eğitimin temel amacı, Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir ya da Yeminli Mali Müşavir
Belgesine sahip meslek mensuplarına modern
iç denetim esaslarını, standartlarını uygulama
örnekleri ve vaka metotlarıyla açıklamak, bu
hizmeti v ermek isteyen meslek mensuplarına
ihtiyaç duyacakları temel mesleki bilgiyi sağlamak, sürekli mesleki gelişim gereğini göz
önüne alarak bu alanda yetkilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

KATILIMCILARA BU EĞİTİM NE KAZANDIRACAK?
•
•
•
•
•

İç Denetim uygulama sürecini anlamak ve pratiğini yapmak,
Riskleri ve risklerin denetimde oynadığı rolü anlamayı ve kavramayı öğrenmek,
İç kontrollerin nasıl tanımlanabileceğini, değerlendirilebileceğini ve belgelendirebileceğini anlamak ve öğrenmek,
Neyi ve nasıl denetleyeceğinizi belirlemek amacıyla ön araştırma yapmak,
İç denetim kanıtlarını toplamak ve çalışma kâğıtlarını hazırlamak için kullanabileceğimiz en iyi teknikleri keşfetmek
ve öğrenmek,
• İç denetim sürecinde iletişim becerilerini geliştirmek ve pratiğini yapmak,
• İç denetim iletişim sürecinin önemini anlamak ve kavramak,

PROGRAM SÜRESİ
108 Saat Cumartesi ve Pazar
Ayrıntılı Bilgilere www.ismmmoakademi.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.
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STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UZMANLIĞI PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI
Meslek mensuplarına; müşavirliklerini yaptıkları ya da mali işler yöneticisi olarak çalıştıkları işletmelerdeki üst düzey yöneticilerin
karar alma süreçlerinde kullanabilecekleri
stratejik muhasebe bilgilerini elde edebilme
ve yorumlayabilme yeteneğini kazandırmak.

KATILIMCILARA BU EĞİTİM
NE KAZANDIRACAK?
• Mesleki vizyon
• Ekonomideki lider şirketlerin ihtiyaç
duydukları muhasebe bilgisini üretebilecek
bir altyapı ve yaklaşım
• Müşteri Portföyünün ve gelir kaynağının
çeşitlendirilmesi

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
• Günümüzde, işletmelerin başarısı yöneticilerinin alacakları kararlara göre şekillenmektedir.
• Yöneticilerin alacakları kararların başarılı olabilmesi için işletmenin muhasebe sisteminin ürettiği bilgilerin, bilgi kullanıcılarına anlaşılabilir ve yorumlanabilir biçimde ulaştırılması gerekir.
• Muhasebe sisteminin ürettiği bilgilerin karar alma, planlama ve kontrol süreçlerinde kullanılmak üzere işlenmesi;
diğer bir deyişle bilginin bilgi kullanıcılarına fayda sağlayacak şekilde raporlanması gerekir.
• İşletme faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere ilişkin maliyetlerin değerlendirilmesi, işletmenin katma değer yaratmayan
faaliyetlerini elimine etmesini ve katma değer yaratan faaliyetlerde yoğunlaşmasını gerektirir.
• Yapılan araştırmalar, stratejik yönetim muhasebesi uygulayan ve sürekli faaliyetlerini gözden geçiren işletmelerin,
diğerlerine göre daha başarılı ve daha kârlı olduklarını göstermiştir.
• Maliyet bilgilerinin kontrolü yanında işletme yönetiminin gösterdiği performansın da sürekli biçimde takip edilmesi
gerekir.
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YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE MUHASEBE UZMANLIĞI
PROGRAMIN AMACI
Eğitimin amacı, katılımcıların yabancı sermayeli şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda bu şirketlere kaliteli ve katma değeri yüksek bir hizmet sunmasını sağlamaktır.
Eğitim, meslek mensuplarının yabancı sermayeli şirketlere hizmet verme noktasındaki gereksinimlerini
göz önünde bulundurarak “muhasebe ve raporlama”
odağında yapılandırılmış, “vergi”, “mevzuat” ve
“danışmanlık” konularında da ihtiyaç duyulacak seviyelerde geniş uygulama ve bilgi aktarımına yer verilmiştir. Eğitimin amacı katılımcıları genel anlamda
muhasebe, vergi, mevzuat ve danışmanlık alanlarında(ele alınacak konuların içeriği ve süreleri de dikkate
alındığında) katılımcıların yabancı sermayeli şirketlerin
gereksinim duyduğu konularda müşterilerine veya
çalıştıkları firmalara kaliteli hizmet sunabilecek bilgi ve
uygulama donanımına sahip olmasını sağlamaktır.

KATILIMCILARA BU EĞİTİM NE KAZANDIRACAK?
• Yabancı sermayeli şirketlerin ihtiyaç duyduğu muhasebe, vergi, mevzuat ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin
kompakt bir yaklaşım
• Mesleki vizyon
• Müşteri portföyünün, gelir kaynağının ve kariyer olanaklarının çeşitlenmesi

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE MUHASEBE UZMANLIĞI NEDEN ÖNEMLİDİR?
• Yabancı sermayeli şirketlerin özellikle bağlı oldukları grup şirketine yaptıkları konsolidasyon amaçlı grup
Raporlamasının hazırlanmasında kaliteli hizmet veren donanımlı muhasebecilere olan ihtiyacı,
• Değişen ve karmaşıklaşan düzenlemeler yabancı sermayeli şirketler için finansman sağlamak, iç süreçlerin yapılandırılması, mevzuata uyum gibi konularda riskler ve fırsatlar doğurmaktadır. Bu risk ve fırsatlar ortaya çıktığında zamanlı ve proaktif bir şekilde bu konulara cevap verebilecek ve bu konularda gerekli donanıma sahip danışman ve bağımlı olarak çalışan meslek mensubu ihtiyacı,
• Dünya’da artık tek muhasebe dili olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın meslek mensupları tarafından uygulamalarla sindirilmesi gerekliliği,
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• Yabancı sermayeli şirketlerin “vergi amaçlı hazırlanan finansal bilgilerin” ötesinde “doğruyu ve gerçeği gösteren,
zamanlı hazırlanan ve yöneticilerin karar verme mekanizmalarında kullanabildiği” finansal bilgilere olan ihtiyacını karşılayabilecek meslek mensuplarının eğitilmesi,
• Meslek mensuplarının sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık elde etmesini sağlayacak sağlıklı bir mali alt yapı kurma
ihtiyacı.

PROGRAM SÜRESİ
192 Saat Cumartesi ve Pazar
Ayrıntılı Bilgilere www.ismmmoakademi.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.
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ŞİRKET VE MARKA DEĞERLEME MUHASEBE UZMANLIĞI

PROGRAMIN AMACI
Bu sertifika programı, katılımcıların şirket,
finansal varlık, gayrimenkul, marka ve diğer
maddi olmayan duran varlıkların değerlerini
belirleyebilme bilgisine ve becerisine sahip
olmalarını amaçlamaktadır. Katılımcıların
programı başarıyla tamamlamaları halinde
geliştirmiş oldukları uzmanlık bilgi ve becerisiyle, şirket değerlemesi ve marka değerlemesi yapabiliyor olmaları hedeflenmektedir.

ŞİRKET VE MARKA DEĞERLEME UZMANLIĞI NEDEN ÖNEMLİDİR?
• Günümüz küresel ekonomilerinde hangi ölçekte olursa olsun büyük ya da küçük firma sahipleri ve bu firmalarda
görev yapan yöneticiler, firma itibarını (kredibilitesini) belirlemek üzere varlıklarının değerlerini saptayabilmek amacıyla
aslında her birinde performans değerlemesi yaklaşımlarından yola çıkarak klasik ya da modern yöntemlerle firma başarısını yansıtan üç aşağı beş yukarı herkesin fikir birliğine vardığı “bir firma değeri” ne ulaşmaya çalışırlar.
• Firma sahip ve yöneticileri, şirketlerinin değerini bir bütün olarak belirleme ihtiyacı içinde hareket etseler bile kayıtlarında görünsün veya görünmesin firmanın yararlandığı çeşitli varlıkların değerini ayrı ayrı belirleme ihtiyacını da duyabilmektedir. Son yıllarda, değerlerini belirlemek için hassas teknik ölçme yöntemleri gerektiren marka, patent, lisans ve
know-how gibi teknolojik hakları içeren maddi olmayan duran varlıkların değerleri firmalar için büyük önem kazanmıştır.
Bu tür varlıklar genellikle şirketlerin muhasebe kayıtlarında görünmemekte, ancak firmaların kazançlarını önemli ölçüde
etkileyebilmektedir.
• Şirket, varlık ve yükümlülük değerlemesi teknik bir konu olup; zaman içinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bundan
da anlaşıldığı gibi şirket, varlık ve yükümlülük değerlemesi çok geniş, teknik ve hassas bir konu olup, günümüz ekonomisinde uzmanlaşma gerektiren bir dal olarak karşımıza çıkmaktadır.
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• “Şirket ve Marka Değerleme”,profesyonel anlamda “değerleme uzmanları” nın yürütmesi gereken bir süreç olmasında karşın; aynı zamanda şirketlerin eğitimli/yetkin muhasebe/finans uzmanları ve yöneticileri ile bağımsız çalışan mali
müşavir ve danışmanların da her zaman katkı sağladığı uzmanlıkları bu faaliyet alanından bağımsız olmayan önemli bir
mesleki faaliyet alanıdır.

PROGRAM SÜRESİ
98 Saat Cumartesi ve Pazar
Ayrıntılı Bilgilere www.ismmmoakademi.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

93

03

İSMMMO AKADEMİ

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE İNŞAAT/
TAAHHÜT İŞLETMELERİ MUHASEBE EĞİTİMİ PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI
Meslek mensuplarına; müşavirliklerini
yaptıkları ya da mali işler yöneticisi veya
denetçisi olarak çalıştıkları inşaat/taahhüt
işletmelerindeki karar alma süreçlerinde
kullanabilecekleri Uluslararası standartlarda
(Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun)
muhasebe yönetim ve denetim uzmanlığı
bilgilerini yüksek standartlarda elde edebilme
ve yorumlayabilme yeteneğini kazandırmak.

KATILIMCILARA BU EĞİTİM NE KAZANDIRACAK?
• Mesleki vizyon ve inşaat/ taahhüt sektörü muhasebe uzmanlığı
• Taahhüt sektörünün orta ve büyük ölçekli işletmelerinin ihtiyaç duydukları uluslararası muhasebe standartlarına
uygun muhasebe ve denetim uzmanlığını sağlayacak altyapı ve uygulama bilgisi
• Hizmet sundukları ulusal ve uluslararası kuruluş portföyünün ve gelir kaynağının çeşitlendirilmesi.

PROGRAM SÜRESİ
40 Saat Cumartesi ve Pazar
Ayrıntılı Bilgilere www.ismmmoakademi.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.
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UYGULAMALI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR EĞİTİMİ

PROGRAMIN AMACI
Meslek mensuplarına; Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları kapsamında
Konsolide Finansal Tabloları hazırlama becerisini kazandırmak.

KATILIMCILARA BU EĞİTİM NE KAZANDIRACAK?
• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında Grup Raporlaması yapabilme yetkinliği
• Konsolide Finansal Tabloları yorumlayabilme yeteneği

PROGRAM SÜRESİ
24 Saat Cumartesi ve Pazar
Ayrıntılı Bilgilere www.ismmmoakademi.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.
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