
K
ÜreSeLLeŞMe olgusu,
finansal bilgi sisteminde
‘evrensel finans dili’ ihtiyacı
oluşturdu. Bunu

karşılayabilmek için ise muhasebede,
Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları hazırlandı. Ülkelerin
bunları benimsemesi teşvik edilerek,
muhasebe tutulması ve finansal
raporların hazırlanmasında önemli
ölçüde uygulama birliği sağlandı.
Kurumsallaşmaya ve denetime önem
verildi, finansal tablolar için yüksek
kalitede Uluslararası Denetim
Standartları hazırlandı. Böylece
uluslararası düzeyde, güvenilir, şeffaf
ve karşılaştırılabilir finansal tablolara
ulaşabilme olanağı mümkün 
hale geldi.

TÜrKİYe De eNTeGre 
Dünyadaki bu gelişmeler

yaşanırken ülkemizde de, özellikle
yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte
şirketler kurumsallaştı, sahiplik ve
yöneticilik fonksiyonları ayrışma
sürecine girdi. Muhasebenin yasal
sorumluluklarını yerine getirmek
yanında pay sahiplerine, ilgi
gruplarına, muhtemel yatırımcılara 
ve borç verenlere bilgi sağlamak
işlevi öne çıktı.

çAĞDAŞ MÜFreDAT
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Muhasebe ve Denetim lisans
programının hedefi; muhasebe
alanında ulusal mevzuatı ve
uluslararası finansal raporlama
standartlarını bilen, bu alandaki
değişimi takip edebilen, bu
standartlara göre bilgisayar
ortamında muhasebe
organizasyonunu yapabilen,

muhasebe kayıtlarını tutabilen ve
standartlara uygun finansal tabloları
hazırlayabilen, yorumlayabilen,
yönetime finansal veri sağlayabilen,
uluslararası denetim standartlarını ve
disiplinlerarası yaklaşımı
uygulayabilen, çağdaş bilgi ve
becerilerle donatılmış yetkin
öğrenciler yetiştirmek.  

çALIŞMA ALANI GeNİŞ 
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Muhasebe ve Denetim Bölümü
mezunlarının çok geniş bir yelpazede
çalışma imkanları var. Her türlü
sanayi, ticaret, hizmet şirketlerinde ve
finans kurumlarında, bu şirketlerin
muhasebe ve mali işler
departmanlarında çeşitli kademelerde
görev alabiliyorlar. Görev aldıkları bu
şirketlerin muhasebe
organizasyonunu, bilgisayar destekli
muhasebe düzenini kurabilecek, iç
denetim ve iç kontrol alanlarında
çeşitli kademelerde çalışabilecek
yeterlilikte yetişiyorlar. Mezunlar
ayrıca Kamu Denetimi, Gözetimi ve
Muhasebe Standartları Kurulu’ndan
Bağımsız Denetçi yetki belgesi alarak,
yerli ve yabancı ortaklı büyük
şirketlerde, SPK’ya tabi şirketlerde,

BDDK ve EPDK kapsamındaki
şirketlerde, Uluslararası Denetim
Standartları ve Kalite Kontrol
Standartlarını uygulayarak
uluslararası düzeyde, güvenilir, şeffaf
ve karşılaştırılabilir finansal tabloların
bağımsız denetimini yapabiliyorlar.
Ya da dilerlerse ruhsatlı mali müşavir
olarak her türlü şirket ve kamu
kesiminde, yerel yönetimlerde çeşitli
kademelerde çalışabiliyorlar.

SerBeST çALIŞABİLİrLer
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Muhasebe ve Denetim Bölümü
mezunları serbest meslek erbabı
olarak muhasebe bürosu da
kurabiliyorlar. Yeminli mali müşavir
olarak özel sektörde, devlet adına
vergi denetimi, tam tasdik, vergi
danışmanlığı yapabiliyorlar. Vergi
ihtilaflarına aracılık edebiliyor ve
bilirkişi olabiliyorlar. Kamu sektörünü
tercih edenler ise vergi müfettişi,
SGK’da sigorta müfettişi, Sayıştay
denetçisi, yerel yönetimler denetçisi,
üst düzey bürokrat gibi görevler
yapabiliyorlar. İsteyenler özel ve
kamu bankalarında ve sigorta
şirketlerinde müfettiş olarak da
çalışabiliyor. 

WATER
GOVERNANCE IN
CITIES
OECD ülkeleri ve
gelişmekte olan
ülkelerin 48
şehrinde yapılan
araştırmada; bina
ve kentsel su

yönetimini etkileyen temel faktörler
analiz ediliyor. Su yönetimi ile ilgili
politika yapıcılarının görev ve
sorumlulukları tartışılırken, kentsel
su yönetimi konusundaki yönetişim
boşlukları değerlendiriliyor.

IMPROVING
ISSSTE’S PUBLIC
PROCUREMENT
FOR BETTER
RESULTS
OECD ülkeleri
giderek daha fazla
tasarruf elde
etmek için kamu

satın almalarını artırmaya çalışırlar.
OECD, özellikle sağlık sektöründe
2012 yılında Meksika’da hükümetin
Çalışanlara Sosyal Güvenlik ve
Sosyal Hizmetler Enstitüsü’nün
(ISSSTE) etkinliğini ve bütünlüğünü
gözden geçiriyor.

FINANCING
DEMOCRACY:
Funding of
Political Parties
and Election
Campaigns and
the Risk of Policy
Capture
Siyasi partilerin ve

seçim kampanyalarının finansmanı
ile ilgili riskler neler? Mevcut
düzenleyici modeller bu risklerin
üstesinden gelmek için hâlâ yeterli
mi? Rapor, siyasette paranın rolü
üzerine yapılan tartışmalara ve siyasi
finansman düzenlemelerinin
zorluklarının neler olduğuna 
ışık tutuyor.

YENİ
YAYINLAR...

BİLGİ MERKEZİMİZDEKİ 
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İlgilendiğiniz yayınları incelemek (fotokopi almak)
için Bilgi Merkezimize başvurmanız gerekmektedir. 

ÜNİVERSİTEMİZ

muhasebe öğreniyorlar 
KÜreSeL öLçeKTe 

İstanbul Ticaret Üniversitesi
Muhasebe ve Denetim Bölümü,
uluslararası standartlar
doğrultusunda eğitim veriyor.
Böylece yeni nesil muhasebe ve
denetim uzmanları, bölümün
çağdaş müfredatı sayesinde tam
donanımlı olarak yetişiyor.

İSTANBUL
Ticaret
Üniversitesi
Girişimcilik
Topluluğu ile
TOBB İstanbul
Genç
Girişimciler
Kurulu (GGK)
işbirliği
protokolü
imzaladı. İstanbul Sanayi
Odası (İSO) Odakule
Binası Meclis Toplantı
Salonu’nda “Üniversite
Kulüpleri Buluşması”
gerçekleşti. Buluşmada
15 farklı üniversiteden
girişimcilik toplulukları
bir araya geldi. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) İstanbul GGK
İcra Komitesi Başkanı
Abdulsamet Temel’in
açılış konuşmasından
sonra, üniversite

girişimcilik
topluluklarının
temsilcileri ile iyi niyet ve
işbirliği protokolü
imzalandı. Protokole
İstanbul Ticaret
Üniversitesi Girişimcilik
Topluluğu’nu temsilen
2015-2016 dönemi
yönetim kurulu üyesi ve
başkan yardımcısı
Fahrettin Can Ordu 
imza attı. Etkinliğe
yönetim kurulu üyeleri
Şüheda Baran ve Hayri
Şeker de katıldı. 

TOBB ile 
işbirliği 

Mezunlar buluştu 
İSTANBUL Ticaret

Üniversitesi Mezunlar ve
Mensuplar Derneği
(TİDER), çeşitli
organizasyonlarla
mezunlarla bir araya
geliyor. Bu amaçla
Cemile Sultan Korusu
Koru Restorant’da 
gerçekleşen kahvaltı
organizasyonuna; Fen
Edebiyat Fakültesi
Mezunları, TİDER
Yönetim Kurulu ile 
Prof. Dr. Münevver
Turanlı, Prof. Dr. İsmail
Kömbe ve Doç. Dr.
Necmettin 
Doğan katıldı.

Organizasyon
sayesinde mezunlar;

İstanbul Ticaret
Üniversitesi gibi büyük
bir ailenin parçası
olmanın ayrıcalığını
tekrar yaşadı.  

TİDER Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa
Kulcan, bütün mezunları
bu ailenin bir parçası
olmaya davet ederek,
şöyle konuştu: “İTO
Başkanımız İbrahim
Çağlar ve Rektörümüz
Prof. Dr. Nazım Ekren’in
desteğiyle daha da
büyüyen bu büyük aileyi
bir arada tutacak olan;
sayısı her geçen sene
daha da artan
mezunlarımız arasındaki 
gönül bağıdır.” 

Sosyal medya konuşuldu
İSTANBUL

Ticaret
Üniversitesi’ndeki
iki farklı etkinlikte
sosyal medya
konuşuldu.
Bankacılık ve
Finans Topluluğu,
‘Büyük
Fenomenler
Ticarette’ adlı
etkinlikte, sosyal medya fenomenleri Serhat
Osman Karagöz ve Halil Söyletmez’i konuk etti.
İletişim Topluluğu’nun konuğu olarak öğrencilerle
bir araya gelen Ceyhun Yılmaz ise sosyal medyayı
yanlış kullananları esprili bir dille eleştirdi.
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