
NEDEN EĞİTİM:

Günümüzde teknoloji, hayatımızın 

her alanına girmiştir. Hızla gelişen 

teknolojik yeniliklere ayak uydurmak 

ve mesleki gelişimimizde geri kalmam-

ak için eğitim bir zorunluluktur. Kişisel 

gelişimin yanısıra bilgilerimizi sürekli 

güncellemek ve yeni teknolojinin getir-

ilerini projelerimize yansıtmak zorlu pi-

yasa şartlarında işletmenizinde birkaç 

adım öne çıkmasını sağlayacaktır. 

NEDEN İ-AKADEMİ:

İ-Akademi, 10 yıllık eğitim tecrübesini

kendi alanında dünya lideri olan

kuruluşlarla kurduğu iş ortaklıkları

ile harmanlayıp güçlü ve sağlam

bir yapı oluşturmuştur. Microsoft
yetkili eğitim merkezi ve Oracle’ın

bölgedeki tek eğitim partneri, Netsis
ERP, Netsis destek uzmanı uzmanlık

eğitimlerinin tek merkezi, Prometric
ve TOEFL sınav merkezi olarak bireysel

ve kurumsal çalışmalarıyla, İzmir’de

bir çok başarılı projeye imza atmıştır.

İ-Akademi’nin eğitime yaklaşımı, ticari

kaygılardan ziyade eğitimin başarısına

endekslenmiştir. İ-Akademi’nin

öğrencilerine sağladığı en önemli katkı

eğitim ve kariyer danışmanlığı hizme-

tidir. Başarıya giden yolda İ-Akademi 

tüm katılımcıların yanındadır.

Telefon:   (0232) 464 09 24
Kurumsal Hiz.:  (0544) 464 09 24
Bireysel Hiz. : (0544) 464 09 24
info@iakademi.com 
www.iakademi.com

EĞİTİMİN AMACI
Dünyada ve özellikle Avrupa’da binlerce şirket finansal raporlamalarını UFRS’ye göre yapıyor. 
2006 yılında Türkçe’ye çevrilerek Türkiye Muhasebe Standartları olarak yayınlanan bu standart-
lar, geçtiğimiz yıllarda BDDK ve SPK tarafından kendilerine bağlı kurumlarda kullanılmak üzere 
kabul edildi. Ocak 2011’de yasalaşarak 1 Temmuz 2012’den itibaren yürürlüğe giren Yeni Türk 
Ticaret Kanunu uyarınca UFRS’nin kullanım alanı daha da genişliyor. Belli ölçekteki tüm anonim 
ve limited şirketlerin mali tablolarını 1 Ocak 2013’ten itibaren bu standartlara göre hazırlaması 
gerekiyor.

KİMLER KATILABİLİR
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal 
raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde raporlama yapan veya yapmayı planlayan,  
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yürürlüğe girecek Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) 
uyarınca muhasebe ve raporlama yapması olası olan işletmelerin, Mali İşler Departmanı 
Yöneticileri, Finans Direktörleri, Finansal Koordinatörler,  Bütçe Raporlama Müdür ve Müdür 
Yardımcıları, Muhasebe Müdürleri ve bu bölümlerin çalışanları ile bu konular hakkında bilgiye 
ihtiyaç duyan diğer yöneticiler ve çalışanlar. 

 EĞİTİMLER
Mali tablo hazırlayan, bu tabloları kullanıp yorumlayan veya bu tablolara göre karar alan, UFRS 
ile ilgili genel bir bilgiye sahip veya bu standartlarla yeni tanışacak olanlar  için hazırlanan iki 
günlük Kapsamlı UFRS Eğitimimizde standartların uygulaması ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra 
ekteki bölümlerle ilgili örnekler de verilecektir.

www.iakademi.com

Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları Eğitim (UFRS)
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• FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR

• Finansal tabloların sunumu

• Bilanço

• Gelir tablosu

• Nakit akım tablosu

• Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar

• Muhasebe Politikaları, Tahminler , Hatalar

• Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar ve faaliyetler

• Faaliyet bölümleri

• VARLIKLAR

• Stoklar

• Maddi duran varlıklar

• Maddi olmayan duran varlıklar

• Varlıklarda Değer Düşüklüğü

• YÜKÜMLÜLÜKLER

• Karşılıklar ve yükümlülükler

• Vergi muhasebesi

• Çalışanlara sağlanan faydalar

• KAR ZARAR ve ÖZSERMAYE

• Hasılat

• FİNANSAL ENSTRÜMANLAR (genel hatlarıyla)

• Türev Araçları

• Borçlanma maliyetleri

• Kiralama işlemleri

• UFRS’nin finansal tablolarda ilk uygulanışı

• UYGULAMALI VAKA ÇALIŞMASI

UFRS Eğitimi

• Finansal Tablolar ve Dipnotlar

• Varlıklar

• Yükümlülükler

• Kar - Zarar ve Özsermaye

• Finansal Enstrümanlar

• Uygulamalı Vaka Çalışması


