Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Gedik Meslek Yüksekokulu)
Programın Amacı: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı; ekonomik yaşamın
vazgeçilmez bir unsuru olan muhasebe alanında eğitilmiş nitelikli insan gücü yetiştirmek suretiyle
muhasebecilik mesleğinin kalite değerlerini yükseltmek ve mesleğin bu alandaki ara eleman ihtiyacını
karşılamaktır. Dikkat edilecek husus; sektörü ne olursa olsun her bir kurumun kesinlikle bir muhasebe
ve finansman servisinin olma zorunluluğudur. Dolayısıyla sektör yelpazesi mezunlarımız için oldukça
geniştir. Son zamanlarda muhasebe alanında bilgisayar paket programlarının yaygınlaştığı
görülmektedir. Bundan dolayı bilgisayar programlarını kullanabilen nitelikte elemanlara piyasada her
zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Program dersleri, günümüzün gerektirdiği nitelikteki sınıflarda
bilgisayar destekli olarak, alanında uzman öğretim görevlileri tarafından verilmektedir.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının hedefleri şunlardan oluşmaktadır


Finansal muhasebe bilgilerini öğrenip, finansal muhasebe ile ilgili dönem içi ve dönem sonu
işlemlerini teorik ve pratik olarak uygulayabilen,



İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini, işletme fonksiyonlarını
ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen ve iletişim bilgi ve becerilerini sağlayabilen,



Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyan,



Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyıp kullanabilen,



Temel ekonomi ilke ve kavramlarına hâkim,



Sosyal Güvenlik işlemlerini ve Vergi hesaplamalarını yapan, muhasebe belgelerini işleyip,
beyanname düzenleyebilen,



Maliyet ve Finans bilgilerini kavramış ve finansal tabloların analizini yapabilen, bilgisayar
ortamında bu analizleri düzenleyen ve yorumlayabilen,



Mesleki ve ticari alanda hesaplama işlemlerini yapabilen,



Uygulamada yer alan muhasebe programlarını bilgisayar ortamında öğrenip el becerisi ile
kullanabilen,



Sayısal verilerin elde edilmesi ve işlenmesi hakkında bilgi sahibi mezunlar yetiştirmek.

Kimler Bu Programa Başvurabilir: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları meslek elemanı olmak
isteyenlerin; ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatle çalışabilen, matematik ve mantık konularına
hakim, kapalı yerlerde oturarak çalışmaktan sıkılmayan, dikkatli, sabırlı, düzenli ve titiz, sorumluluk
sahibi kimseler olmaları gerekir.
Mezuniyet Sonrası: Mezun öğrencilerimiz, “Muhasebe Meslek Elemanı” ünvanı ile “Ön Lisans
Diploması” almaya hak kazanırlar. Mezunlar; kamuya veya özel sektöre ait kuruluşların muhasebe ve

vergi birimlerinde, mali müşavirlik bürolarında ve bankaların yönetim ve operasyon kadrolarında
görev almaktadır. Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi
üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler. Ayrıca, Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda alınan puan ve kontenjan
durumlarına göre çeşitli üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçme olanakları da vardır.
Diğer taraftan, dört yıllık eğitimi bir fakültede tamamlayarak diğer yasal zorunlulukları yerine
getirenler, Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği
tarafından açılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” unvanını
alma imkanına sahiptirler.
Dikey Geçiş Yapılabilecek Programlar


İşletme Bilgi Yönetimi,



İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi,



Lojistik Yönetimi,



Muhasebe,



Muhasebe ve Finansal Yönetim,



Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği,



Uluslararası Finans,



Uluslararası İşletmecilik,



Uluslararası Ticaret,



Uluslararası Ticaret ve Finansman,



Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,



Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,



İşletme,



İktisat,



Maliye ve Kamu Yönetimi bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

