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Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Nedir 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,

kapsamında eğitimi verilmekte olan

Bu program TYT puan türüne göre öğrenci

üniversitelerde Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Nedir 

üniversitelerde Meslek Yüksekokulu

2 yıllık önlisans programıdır.

öğrenci kabul etmektedir.



Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
olan bütün ticari, ekonomik, kültürel bilgi ve
bir işletmenin genel muhasebe, maliyet
muhasebesi gibi departmanlarında üstlenebilecekleri
sağlayabilmeleri adına gerekli yetkinliği kazanmalarını

Uygulamaları Programı, öğrencilerin iş hayatında gerekli
ve becerilerinin geliştirilmesi yanında herhangi

muhasebesi, şirketler muhasebesi, ihtisas
üstlenebilecekleri görevlere kısa sürede uyum

kazanmalarını amaçlamaktadır .



Temelde dört yarıyıllık (2 yıl) bir yükseköğretim
Uygulamaları Programı, 3+1 uygulamalı eğitim modelini

3 dönem okulda ders, 1 dönem işyerinde
sayesinde, mesleki yetkinlikleri artan ve sektörle
öğrenciler;
• muhasebe ve vergi konularında hizmet veren
• mali müşavirlik bürolarında,
• ticari işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu• ticari işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu

finans servislerinde,
sorumluluk üstlenebileceklerdir.

Ayrıca yasal şartları sağladıktan sonra
Muhasebeci Mali Müşavirlik Bürosu) çalıştırabilecek
olabileceklerdir.

yükseköğretim programı olan Muhasebe ve Vergi
modelini uygulamaktadır.

işyerinde uygulamalı eğitim verilen bu model
sektörle henüz mezun değilken bağlantı kuran

şirketlerde,

kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe vekamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe ve

sonra kendi adlarına işyeri açıp (Serbest
çalıştırabilecek nitelik ve donanıma sahip



Uygulamalı eğitimin yanı sıra öğrencilerimiz,
kullanımının önemi dikkate alınarak Temel
Bilgisayarlı Muhasebe dersleri sayesinde hazır
klasik olarak öğrendikleri muhasebeyi
kazanarak, muhasebecilik konusunda mesleki

Ayrıca bölümümüz öğrencileri, IV.
ek olarak, 30 iş gününü kapsayan zorunlu stajlarını

öğrencilerimiz, muhasebede bilgisayar
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve

hazır muhasebe paket programları ile
bilgisayarda uygulama becerisini

mesleki yeterlilik kazanmaktadırlar.

IV. yarıyıl sonunda, uygulamalı eğitime
stajlarını sektörde yapmaktadır.



Öğrenim 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünde
bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanarak mezun olur:

• Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanabilir
• Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir
• Matbu evrak düzenleyebilir, bilgi toplayabilir, depolanmış
• İş hayatında kullanılan matbu evrakların birçoğunu tanır• İş hayatında kullanılan matbu evrakların birçoğunu tanır
• İş hayatında kullanılan defterleri (yevmiye defteri, büyük

defteri vb.) Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuatta belirtilen
göre ve bilgisayar ortamında işlemek suretiyle düzenleme

• Büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında
• Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanır.

Öğrenim Çıktıları

Bölümünde öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki

kullanabilir.
yapabilir.
depolanmış bilgileri kullanabilir.

tanır ve düzenleyebilir.tanır ve düzenleyebilir.
büyük defter, envanter defteri, işletme
belirtilen usul ve esaslara göre; klasik ve/veya

düzenleme becerisi kazanır.
konularında uygulama becerisi kazanır.



DERSLERİMİZDERSLERİMİZ



1. SINIF1. SINIF



2. SINIF2. SINIF



Bölümümüz, Meslek Yüksekokulumuz ve Üniversitemizin
pandemi sürecinde eğitim hizmetini uzaktan eğitim yönetime
şekilde sunmuştur ve sürecin uzaması halinde uzaktan
adına gerek duyulacak altyapıya sahiptir.

Üniversitemizin diğer bölümleri ile birlikte
yönetime aralıksız ve başarılı bir

uzaktan eğitime devam edebilmek



Eğitim hayatına devam etmek isteyen mezunlarımız
bölümlerde lisans eğitimine devam edebilmektedirler

Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek

• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
• Ekonomi
• İktisat
• İşletme
• İşletme Bilgi Yönetimi
• İşletme Enformatiği
• İşletme-Ekonomi
• Lojistik Yönetimi• Lojistik Yönetimi
• Maliye
• Muhasebe
• Muhasebe Bilgi Sistemleri
• Muhasebe ve Finansal Yönetim
• Muhasebe ve Finansman Öğr.
• Uluslararası Finans
• Uluslararası İşletmecilik
• Uluslararası Ticaret
• Uluslararası Ticaret ve Finansman
• Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
• Uluslararası Ticaret ve Lojistik

mezunlarımız Dikey Geçiş Sınavıyla aşağıdaki
edebilmektedirler.

Yapılabilecek Lisans Programları

İlişkileri



Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Vergi ve muhasebe konusunda eğitim almış mezunlar ;
• Mali Müşavirlik Bürolarında,
• Uluslararası Ticaret Firmalarında,
• Finans Kuruluşlarında,
• Muhasebe Bürolarında,
• Defterdarlıklarda,• Defterdarlıklarda,
• Bankalarda,
• Vergi Dairelerinde,
• Mal Müdürlüklerinde,
çalışabilirler. 

Bunların haricinde her türlü şirkette de muhasebe departmanında çalışabilirler. 
Söz konusu iş imkanlarından devlet kurum ve kuruluşlarında istihdam elde edebilmek için 
mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan
olacaktır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

ve muhasebe konusunda eğitim almış mezunlar ;

haricinde her türlü şirkette de muhasebe departmanında çalışabilirler. 
Söz konusu iş imkanlarından devlet kurum ve kuruluşlarında istihdam elde edebilmek için 

ndan elde edecekleri sonuçlar belirleyici 



Mezun Öğrenci Sayıları

Birinci Öğretim İkinci Öğretim

521 247521 247

2003-2004 döneminde açılmış olan birinci
521, 2004 – 2005 döneminde açılmış olan fakat
programımızdan toplamda 247, genel toplamda
bulunmaktayız.

Öğrenci Sayıları

Kuruluştan (2003-2004) 
Bugüne Toplam

768768

öğretim programımızdan toplamda
fakat şuan kapalı bulunan ikinci öğretim

toplamda ise 768 mezun vermiş



3+1 İşyeri Eğitimi Etkinliklerimiz

Yüksekokulumuz ve Isparta Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası Arasında İşyeri Eğitimi Protokolü İmzalandı

Öğrencilerimize “İş Arama Becerilerini Geliştirme” Eğitimi Verildi.

3+1 İşyeri Eğitimi Etkinliklerimiz

Yüksekokulumuzda Muhasebe Mesleğinin Dünü 
Bugünü ve Geleceği Konulu Konferans Düzenlendi

Öğrencilerimize “İş Arama Becerilerini Geliştirme” Eğitimi Verildi.


