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Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programımız, Tarsus Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2002 yılından beri ön lisans seviyesinde
eğitim - öğretim vermektedir. Alanında uzman, piyasada mesleki tecrübe
kazanmış, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi gibi mesleki unvanlara
sahip, tecrübeli, özverili, kalite duygusuna sahip ve öğrenci odaklı eğitimi
ilke edinen akademik personelimiz adına siz öğrenci arkadaşlarımızı
aramızda görmekten memnuniyet duyacağımızı belirtirim. Muhasebe ve
Vergi Uygulamaları Programı mezunu arkadaşlarımızın ise başarılı bir
meslek hayatına sahip olacaklarına olan inancımla kendilerine mutluluklar
dilerim.
Dr. Öğr. Üyesi Cenk KIRITOĞLU

Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi
Bölüm Başkanı

Bölüm Tanıtımı

Öğrencilerimiz, kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç

duyduğu uygulamalı muhasebe elemanı taleplerine
uygun yeterli bilgiye sahip; güncel yeni nesil müfredatımız

ile ekonomi, finans, hukuk, bilgisayar programları ve
denetim alanlarına hâkim, yabancı dil eğitimi almış, iki yıl

boyunca aldığı teorik ve uygulamalı derslerin yanında iş
yerinde

yapılan

mesleki

staj

faaliyeti

neticesinde

muhasebe ve vergi alanına dair edindiği bilgileri en iyi

şekilde kullanabilen meslek çalışanları olarak mezun
olmaktadırlar. Mezunlarımız mesleki değerlere sahip,
muhasebeye dair sorumlulukları kavrayacak ve üstlenecek

Ayrıca mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan DGS’ye
girip lisans eğitimini tamamlayarak gerekli şartları
sağlamaları halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

olarak kendi adına iş yeri açabilmektedir. Programın
öğretim dili Türkçedir. Mezunlar ÖSYM tarafından
yapılan DGS ile kendi alanlarına uygun İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültelerine bağlı bölümlere dikey geçiş
yapabildikleri gibi Açıköğretim Fakültelerine bağlı
uygun programlara da sınavsız geçiş ile kayıt
yaptırabilmektedir.

seviyede olmanın yanı sıra muhasebe ve vergi kavramlarına
yönelik etik kuralların bilincindedir.
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Neden Tarsus Üniversitesi?
• Öğrenci odaklı,

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,
• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,
• Kendinizi keşfedeceğiniz

bir üniversite...

Müslüm ATEŞ ( 2007 mezunu )
SMMM – Serbest Muhasebeci ve
Mali Müşavir
Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi
Bölümü’nden mezuniyetimin üstünden
yıllar
geçmesine
rağmen
hala
unutamam
an
gibi
yaşarım.
Arkadaşlarımla ve hocalarımla hala
görüşürüz, bir araya gelip etkinlik
yaparız. Mezun olduktan sonra, SMMM mesleğini yürütmekteyim.
Meslekte mükemmel seviyelere geldiğime inanıyorum. Bunun
temelinde okulumuzun başarılı akademisyenleri yatıyor; hem
mesleki bilgi ve beceri eğitimleri hem de meslek hayatımda
karşılaşacağımız olumlu ve olumsuz hayat tecrübelerinde
bizlere rehber olmaları.

GAMZE FERALAN ( 2.sınıf Öğrencisi )
Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Bölümü donanımlı
akademik personeli ve zengin müfredatı
ile başarılı mezunlar vermektedir.
Akademisyenlerimiz çeşitli konferanslar
düzenleyip bizi mesleğimiz konusunda
bilgilendirerek mesleğimizi daha da
sevmemizi sağladılar. Öğrenci odaklı
bir eğitim alıyoruz. Mezun olduğumuz zaman DGS’ye girerek
bölümümüzü lisansa tamamlayabiliyor, KPSS’de başarılı
olduğumuz takdirde kamuda çalışabiliyoruz. Ayrıca kendi iş
yerimizi açabiliyoruz. Tarsus’un, Adana ve Mersin gibi iki büyük
şehre yakın olmasını da bir avantaj olarak görüyorum.

muhasebe.myo.tarsus.edu.tr

