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Programın Tarihçesi
Yükseklisans programımız 2012 yılında Türkiye’de ilk olarak YÖK’ten onay almış
olup, 2013-2014 yılından itibaren öğretim hayatına başlamıştır.
Programın Kapsamı
Küreselleşme, finansal piyasaların bütünleşmesini, işletmelerin sermaye piyasasına
engelsiz girişini, muhasebenin küreselleşmesini ve dolayısıyla uluslararası anlamda kabul
görmüş ortak bir muhasebe standartlarının harmonizasyonunu ve zorunluluğunu ortaya
çıkarmıştır. Dünyadaki değişim süreci ve ticari faaliyetlerin uluslararası alana yayılması doğal
olarak muhasebe ve finansal raporlama alanında da pek çok düzenlemenin yapılmasını zorunlu
kılmıştır. Bu düzenlemelerin Türkiye içinde de yansımaları olmuş ve Türkiye uluslararası
faaliyetler için gerekli uyum çalışmalarını muhasebe alanında da hızla gerçekleştirmiştir.
Ayrıca, finansal tablo kullanıcılarının sadece ulusal ilgi grupları ile sınırlı olmadığı, aynı
zamanda uluslararası yatırımcıları da kapsadığı görülmektedir. Dolayısıyla, günümüzde
finansal raporlama, muhasebe standartları ve denetim farklı bir boyut kazanmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu (TTK) tüm işletmelerin Türkiye Muhasebe
Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS) uymalarını zorunlu
kıldığından, işletme sahipleri ile işletmeden finansal bilgi sunumu bekleyen paydaşların
işletmenin finansal durumunu, finansal performansını ve finansal analizini doğru bir şekilde
anlamasının uluslararası anlamda standartlaşmasını ortaya koymaktadır.
Finansal raporlama ve bağımsız denetim uzmanlığı dalında hazırlanan bu program
çerçevesinde, yüksek lisans öğrencilerine denetim ve uluslararası finansal raporlamaya ilişkin
hemen her konuda geniş bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır. Program sadece
muhasebe meslek mensubu yetiştirme amaçlı olmayıp, finansal tablo okuma ve raporlama
gereksinimi duyan daha geniş bir ilgi grubuna yönelik hazırlanmıştır. Bu program çerçevesinde,
muhasebe ve finansman yönetimi, denetim, muhasebe standartları ve finansal raporlama
konularında verilen kavramsal bilgilerin yanında uygulamaya yönelik bilgiler de sunulacaktır.
Ayrıca, uluslararası kuruluşlarda çalışma imkanı tanıması açısından gerekli donanımı
sağlayacak derslere de yer verilmiştir.
Günümüzde serbest piyasa anlayışı çerçevesinde ulusal ve uluslararası rekabet
alabildiğince gelişmiş ve işletmelerin pazarlarda var olma mücadelesi giderek artmıştır. Gerek
ulusal gerekse uluslararası piyasalarda varlıklarını sürdürmek isteyen işletmeler finansal
yapılarını güçlendirmek muhasebe kayıtlarını, finansal raporlama ve denetim sistemlerini
uluslararası normların öngördüğü finansal raporlama standartlara göre düzenlemek
zorundadırlar. Böylece, gerek işletme sahiplerine gerekse hissedarlarına işletmenin finansal
pozisyonları ve performansı hakkında daha güvenilir bilgiler sunulması söz konusu olmaktadır.
Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı,
katılımcıların muhasebe/finansal raporlama standartları ile finansal raporlama ve denetim
hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış bir programdır.

Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Programını;
•   Lisans eğitimlerini İşletme ve İktisat Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine bağlı bölümlerde yapmış olanlar,
•   Sözü edilen alanların dışında farklı lisans alanlarından mezun olmuş ve gerek
kamu gerekse özel sektörde çalışanlar ve bir mesleğe sahip olup da çalıştıkları
alanlarda kariyerlerini ilerletmek isteyen üniversite mezunları,
•   Yeminli Mali Müşavirler,Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Bağımsız
Denetçiler,
•   Bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli özel ve kamu
sektörü yöneticileri,
•   Teknik alanlarda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi çalışanlar,
meslek değişikliğine gitmek isteyenler, yeni iş başvurusu yapanlar veya daha
geniş anlamda yönetici kademelerine yükselmek isteyenler,
•   Akademik olarak kariyer yapmak isteyenler tercih edebilirler.
Programın Başvuru Şartları
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Yönetmeliğine uygun olarak,
Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek
için bir lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.
Program Gereklilikleri
Programdan başarıyla mezun olabilmek için, öğrencilerin zorunlu ve seçimlik
derslerden oluşan en az 10 adet ders ile dönem projesini geçerek, 30 krediyi tamamlaması
gerekmektedir. Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler ders yüküne ve yüksek
lisans kredisine sayılmaz. Öğrencilerin ilgili alan pratiğindeki bir hususa ilişkin, programda
öğrendikleri kavramlardan yararlanarak dönem projesini hazırlamaları beklenmektedir.
Programın azami süresi üç yıldır. Tezsiz Yüksek Lisans Derecesine sahip olan öğrenciler, ancak
lisans dereceleriyle doktora programına başvurabilirler.
Programın Amaçları
Program, muhasebe/finansal raporlama standartları ile denetim alanındaki pratik ve teorik
bilgileri bütünleşik bir şekilde aktarmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda programın amaçları;
Öğrencilerin, muhasebe/finansal raporlama standartlarının prensipleri ve uygulamaları
ile finansal raporlama hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve öğrencilere bu
alandaki hususlarda tartışabilme becerisi kazandırmak,
•   Öğrencilere, denetim alanları ve uygulamaları hakkında bilgiler aktarmak,
•   Öğrencilere, bağımsız davranabilme ve inisiyatif alabilme becerisi kazandırmak,
•   Öğrencilere, sistematik düşünerek sorun çözme becerisi kazandırmaktır.
•  

Programın Yapısı
UFRD YÜKSEKLİSANS PROGRAMI DERSLER
I.DÖNEM
UFR 701 Denetim (Z)
UFR 703 İleri Maliyet Muhasebesi (Z)
UFR Seçmeli Ders
UFR Seçmeli Ders
II.DÖNEM
UFR 702 Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (Z)
UFR 708 Finansal Tablolar Analizi (Z)
UFR Seçmeli Ders
UFR Seçmeli Ders
III.DÖNEM
UFR 715 Dönem Projesi (Z)
UFR Seçmeli Ders

SEÇMELİ DERSLER
UFR 704 İç Denetim ve Risk Yönetimi (S)
UFR 705 Araştırma Yöntemleri (S)
UFR 706 Finansal Yönetim (S)
UFR 707 Ticaret Hukukunda Güncel Yaklaşımlar (S)
UFR 709 Sektörel Muhasebe (S)
UFR 717 Yönetim Muhasebesi (S)
UFR 718 Uluslararası Vergi Denetimi
UFR 719 Adli Muhasebe
UFR 720 İş Hukukunda Güncel Yaklaşımlar
UFR 721 İşletmelerde Bilgi ve İç Kontrol Sistemleri
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İletişim: AYBU İşletme Fakültesi Cinnah Caddesi No: 16 Çankaya/Ankara 06690
Phone: 0-312-4667533 (ext: 3538) E-mail: ihsan.akgun@ybu.edu.tr

