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Amaç 

İşletmelerde muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş 
hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerinin kavrayabilecek, girişimci, analitik 
düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.  

 

Misyon 

Muhasebe ve finans bilgilerini kavramış, finansal tablolarla ilgili tüm işlemleri yapabilen, Türk hukuk sistemine hakim, 
işletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevre ile olan ilişkilerini kavrayabilen, finansal muhasebe ile ilgili tüm işlemleri 
yapabilen muhasebe elemanları yetiştirmektir.  

 

Vizyon 

Muhasebe finansman konusunda bilgi kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu yeniliklerin yaratılması ve uygulanması konusunda 
gerekli ön görülere sahip olan, değişimi yönetme, uygulama, prosedürleri hazırlamada sürekli sorgulayan ve üçüncü 
şahıslara karşı temsil yetkisine ve etik değerlere sahip en iyi elemanları yetiştirmektir.  

 

Kabul Koşulları 

Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO. İktisadi ve İdari Programına Kayıt yaptırmak için Mesleki ve Teknik 
Ortaöğretim Kurumlarının Lise Bölümünden Mezun olanlar "Muhasebe ve Vergi Uygulamaları" ön lisans Programına sınavsız 
olarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun 
olanların/olacakların ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri yeterlidir. Yerleştirme sonunda 
kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara öğrenim hakkı kazanarak, yüksekokulumuz ön lisans programında 
eğitim-öğretime başlayabileceklerdir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite 
tarafından kontenjan açıldığı taktirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin 
başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için lütfen Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans 
Eğitim-öğretim ve sınav Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız.Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları 
belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliğine sahipse 
Türkçe derslere de kayıt yaptırabilir. 

 

Mezuniyet Koşulları 

Ön Lisans derecesi alabilmek için danışmanın yönlendirmesinde dört yarıyıllık ders planında yer alan tüm derslere kayıt 
yaptırarak devam almak, başarılı olmak ve 30 günlük zorunlu mesleki stajını yaparak tamamlamalıdır.  

 

Kazanılan Derece 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisansı 

 

Program Hakkında 

Türkiye’de işgücünün niteliğini muhasebe ve vergi uygulama alanında yükseltmek ekonominin türlü sektörlerinde istihdam 
imkânlarını arttırabilmek için mesleki eğitim sistemini geliştirmeye çalışmak temel amaçtır. 

Ön Lisans derecesi alabilmek için danışmanın yönlendirmesinde dört yarıyıllık ders planında yer alan tüm derslere kayıt 
yaptırarak devam almak, başarılı olmak ve 30 günlük zorunlu mesleki stajını yaparak tamamlamalıdır. Muhasebe ve vergi 
uygulama programından yönetmelik çerçevesinde yatay ve dikey geçiş yapabilirler. Alanına diploma veren programlara 
yatay geçiş yapabilir. Diplomasını aldıktan sonra Açık Öğretim Fakültesine sınavsız geçiş yapabilirler. Ayrıca dikey geçiş sınav 
sonuçlarına göre üniversitelerin iktisadi idari bilimler fakültelerini tercih edebilirler. 

 

İş Alanları 

Muhasebe ve Vergi Uygulama programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; 

Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her kurum ve kuruluşlar, 

Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirler, 

Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler. 


