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Bilgisayarlı Muhasebe ( Netsis + Mikro)
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NEDEN EĞİTİM:
Günümüzde teknoloji, hayatımızın her
alanına girmiştir. Hızla gelişen
teknolojik yeniliklere ayak uydurmak
ve
mesleki
gelişimimizde
geri
kalmamak
için
eğitim
bir
zorunluluktur.
Kişisel
gelişimin
yanı
sıra
bilgilerimizi sürekli güncellemek ve
yeni
teknolojinin
getirilerini
projelerimize yansıtmak zorlu piyasa
şartlarında işletmenizin ve kariyer
hayatımızın birkaç adım öne çıkmasını
sağlayacaktır.

EĞİTİMİN AMACI
Bu eğitimin amacı ön muhasebe, genel muhasebe, Netsis ve Mikro programlarında cari,
fatura, stok, çek-senet, bordro ve sabit kıymet ile ilgili fonksiyonları öğrenmektir. Eğitimin
sonunda başarılı olanlar MEB Sınavına girip Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika, Mikro
Sertifikası, Netsis Sertifikasını alıp sunulan staj ve iş olanaklarından yararlanabilir
KİMLER KATILABİLİR ?
Bu programımıza Bilgisayar kullanabilen , konuyla ilgili ve istekli olan, muhasebe alanında
kariyer, yönetici asistanlığı, ön büro personeli gibi konularda meslek sahibi olmak isteyen
herkes katılabilir

ÇALIŞMA ALANLARI
Netsis ve Mikro kullanan tüm kurumların yanısıra, ön muhasebe mantığının standart

NEDEN İ-AKADEMİ:
İ-Akademi, kurulduğu 2003 yılından bu
yana,
yıllara
dayanan
eğitim
tecrübesini kendi alanında dünya lideri
olan kuruluşlarla kurduğu iş ortaklıkları
ile perçinlemiş güçlü ve sağlam bir
yapı oluşturmuştur.
Microsoft Yetkili Eğitim Merkezi,
Oracle’ın bölgedeki eğitim noktası,
Netsis ERP ve Netsis destek Uzmanlığı
eğitimlerinin tek merkezi, VUE ve
TOEFL sınav merkezi olarak bireysel ve
kurumsal çalışmalarıyla, İzmir’de bir
çok başarılı projeye imza atmıştır. İAkademi’nin eğitime yaklaşımı, ticari
kaygılardan
ziyade
eğitimin
başarısına
ve
kazanımlarına
endekslenmiştir.
İ-Akademi’nin
tüm
öğrencilerine
sunduğu en önemli katkı Öğrenme
Garantisi ve Eğitim ve Kariyer
Danışmanlığı hizmetidir.
Başarıya giden yolda İ-Akademi
katılımcılarının yanındadır.
Telefon:
(0232) 464 09 24
Kurumsal Hizmetler (0544) 464 09 24
Bireysel Hizmetler (0543) 464 09 24

info@iakademi.com
www.iakademi.com

olduğu tüm kurumlarda çalışma imkanı bulunur.

UNVANLAR
▪ Ön Muhasebeci,
▪ Muhasebe Uzmanı
▪ Ön Büro Personeli
▪ Yönetici Asistanı

SERTİFİKALAR
▪ Milli Eğitim Bakanlığı Sertifikası
▪ Mikro Kurs Katılım Belgesi
▪ Netsis Kursu Katılım Belgesi
▪ İ-Akademi Kurs Katılım Belgesi

Genel Muhasebe

Eğitimin bu kısmında katılımcılar Ön Muhasebe ve Genel Muhasebenin temel

* Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe
Mantığı
* Fatura, Tahsilat Makbuzu
düzenleme,Stok işlemlerinin
yapılması (Aralıklı ve Sürekli Envanter
Yöntemi ile stok takibi)
* VUK, Yeni TTK, SGK ve diğer
kanunlar yönünden işlemlerin
incelenmesi yasal defterlere kayıt
edilmesi.
* Finansal tabloların analizi ve
yorumlanması, (bilanço ve işletme
hesabı özeti)
* Kar – Zarar Hesaplama ve Maliyet
Muhasebesi mantığı
* Ücret Bordrosu hazırlanması ve
Muhasebe kayıtları
* Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı
İşlemleri

kavramlarını, mantığını, tek düzen muhasebe sisteminin usul ve esasları ile
çalışma hayatınızda sıkça karşılaşacağınız KDV Hesaplamaları, fatura ve tahsilat
öğretilir.
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Mikro muhasebe programıyla çalışma hayatınızda günlük işlemlerinizde

Mikro Muhasebe

kullanacağınız bütün modüllerin öğrenilmesi amaçlanır. Eğitimin sonunda ön

* Stok ve Cari Kartı Açma,
* Gerçek evraklarla fatura, irsaliye
düzenlenmesi
* Tahsilat ve Tediye Makbuzlarının
düzenlenmesi
* Banka, Kasa, Çek-Senet ve Cari
Hesap işlemlerinin yapılması
* Cari Hesap ve Stok takiplerinin
yapılması

muhasebeci olarak bilmeniz gereken bütün işlemleri örneklerle pekiştirerek
öğrenmiş olacaksınız.
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saat

Netsis Muhasebe

programıyla ön muhasebe işlemlerinin (Fatura ve İrsaliye Düzenleme, Cari

* Bilgisayar ortamında genel
muhasebeye Entegre olarak;
* Stok ve Cari Kartı Açma,
* Gerçek evraklarla fatura, irsaliye
düzenlenmesi
* Tahsilat ve Tediye Makbuzlarının
düzenlenmesi
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Hesap İşlemleri, Stok İşlemleri) yanı sıra bütün işlemlerin genel muhasebeye
entegre bir şekilde işlenmesi ve takip edilmesi öğretilir.
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Milli Eğitim Bakanlığı
Sınavına Hazırlık
* Tüm konuların tekrarı
* Geçmiş dönem sınav sorularının
çözümü.
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Birçok işyerinin muhasebe işlemlerinde kullanmak için seçtiği Netsis muhasebe

saat

Bu kısımda geçmiş dönem MEB sınav sorularının çözümleriyle ilgili çalışılacak.
İ-Akademi eğitim katılımcılarının MEB sınavındaki başarı oranı %100’dür.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE EĞİTİM İÇERİĞİ

30

makbuzları gibi kıymetli evrakların düzenlemesi ve muhasebeleştirilmesi

