
Banka dekontu ile birlikte katılımcı bilgilerini (0.242) 345 93 
63 no’lu faksımıza gönderip soldaki telefonlarımızdan 
birisine rezervasyon yaptırmanız veya; www.bekad.org 
sitesinden “online kayıt” formunu eksiksiz doldurarak 
tarafımıza ulaştırmanız yeterlidir. Kontenjanımız sınırlı 
olduğu için kayıtlarınızı son güne bırakmayınız.

İletişim ve Kayıt İçin

0 507 847 95 02
0 507 847 95 03
0 507 847 95 04
0 531 101 90 52
0 531 101 90 53
0 242 345 33 38

HALK BANKASI ÇALLI ŞUBESİ - ANTALYA(1217)
IBAN NO  : TR87 0001 2001 2170 0016 1000 74

ZİRAAT BANKASI KONYAALTI ŞUBESİ (1927)
IBAN NO  : TR37 0001 0019 2763 7814 2450 01

Akka Antedon Hotel (5*) Beldibi / ANTALYA 22 - 26 Ekim 2015

Seminer

Sayın İdarecimiz
BEKAD olarak uzman kadromuzun araştırmaları sonucunda son yıllarda bir çok hata ile uygulanan ve tüm kamu idarelerinde önemli problemleri olan Kamu 
Muhasebesi ve Kamuda Mali Tablo Analizi ile ilgili bir seminer düzenlemeye karar verdik.   Seminerin konusunu “Kamu Muhasebesi ve Kamuda Mali Tablo Analizi, 
Harcama Belgeleri Mevzuatı, Afet Acil Durum Yönetimi” alanında belirledik. Seminerimizde Devlet Muhasebesi ile ilgili tüm detaylar konuşulacaktır.

• İç kontrolün temelini mali raporların güvenilirliği oluşturmaktadır. 
• Muhasebe kayıtlarının doğruluğu ve mali raporların güvenilirliği hiç bu kadar önemli olmamıştı.
• Kamu yöneticilerinin artık mali tablo analizi ve raporların politikaya çevrilmesi hususunda ihtisas geliştirmesi gerekmektedir.
• Yıl sonunda raporlarda hiç hata kalmaması çok önemli bir hal almıştır
• Seminerimizde Kamu Muhasebesi ile ilgili tüm detaylar konuşulacak. Örnek olarak;
 • Devlet muhasebesinde hesapların çalışması ve İleri Düzey Muhasebe Uygulamaları
 • Mali Rapor Okuma ve Mali Tablo Analizi ve Hesap ve raporların düzeltilmesi 
 • Muhasebe ve raporlardaki riskin minimize edilmesi
• Seminerimiz uygulamalı olacak ve önemli oranda tahta kullanılacak.
• Seminer ve kamu idaresine özgü toplantılar BEKAD Uzman Eğitmen Grubu tarafından yürütülecek.
• Seminer öncesinde ve sonrasında bir test ve detaylı bir sınav uygulaması yapılacak. Gelişim izlenecek ve değerlendirilecek. Başarılı olanlar duyurulacaktır.
• Seminer öncesinde kamu idarelerinin mali raporları elektronik olarak alınacak, uzman bir ekip tarafından değerlendirilecek ve sadece o kamu idaresinin katılacağı 
özel bir oturumda raporlar analiz edilecektir.
• Seminerde anlatılan konuları içeren 390 TL olan 1516 sayfa ve 2 ciltten oluşan 2014 yılı baskılı “Devlet Muhasebesi” adlı Bekad Yayınlarına ait kitap ücretsiz 
dağıtılacak.
• Seminere katılım gösteren misafirlerimize özel BEKAD Yayınlarına ait "İnsan Kaynakları Yönetimi" dergisi aboneliği 2015 yılı sonuna kadar ücretsiz olacaktır.
• Seminere katılım sınırlı olacaktır. Belirlenen salona katılım sayısının aşılması durumunda talepler sonraki aylarda düzenlenecek eğitimlere aktarılacak.
• Çok farklı ve iddialı olarak hazırlanmış bu seminere tatili düşünenlerin gelmemesini tavsiye ediyoruz.
• Herhangi bir hukuki sıkıntı ile karşılaşmamak için seminer bedelleri İçişleri Bakanlığı’nın seminerlere ilişkin genelgesinde belirlediği fiyatların altında olarak 
belirlenmiştir.

BEKAD ailesi olarak sorumluluk ve ilkeli davranış bilinciyle siz değerli idarecilerimizi aramızda görmekten onur duyar, katılımlarınızı bekler, saygılar sunarız.

● Kamu Muhasebesi ve Kamuda Mali Tablo Analizi
● Harcama Belgeleri Mevzuatı

SEMİNER KONU BAŞLIKLARI
● Afet Acil Durum Yönetimi

BEKAD Uzman Eğitmen KadrosuEğitmenler

Ücrete Dahil Olan HizmetlerÜcrete Dahil Olan Hizmetler

4 gece 5 gündüz Her şey dâhil sisteminde Konaklamar - Seminer Ders Notları - Eğitim aralarında alınan kahve, pasta vs. yiyecek içecekler – 
Devlet Muhasebesi Kitabı - Katılım Sertifikası - Kırtasiye vb. Giderler.


