Program Adı: MUHASEBE DENETİMİ
Program Türü: Tezli Yüksek Lisans
Program Profili: Muhasebe Denetimi programı, denetim sektörü için sürekli gelişen ve değişen piyasa
şartlarına göre kendini değiştirebilen, dinamik ve analitik düşünce yapısına sahip, girişimci, yöneticiler
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program güncel teori ve uygulamaları temel alan ders programıyla ve bu
programda ders verecek uzman öğretim kadrosuyla oluşturulmuştur. Ders programını amacı denetim
sektörüne etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişmeyi
hedefleyen yönetici adayları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri:
Program bitiminde öğrencilerden hedeflenen:
1. Bir işletmeyi veya kuruluşu mesleki bilgi ve anlayış açısından ele alabilmek inceleyebilmek
ve denetlemek
2. Muhasebe denetiminin bilim dalının literatürü prensipleri ve uygulamaları hakkında bilgi
sahibi olmak ve tartışabilmek
3.Global toplumsal ve hukuksal değişimlerin sebep ve etkilerini analiz edebilmek
4. İşlemsel ve taktik düzeydeki bir sorunun çözümü ile ilgili olarak fikir öne sürebilmek
5. Önerilen fikir ve çözümleri savunabilmek
6. Elde edilen bilgi ve beceriyi uygulamada kullanabilmek
7. Bağımsız davranabilmek ve inisiyatif alabilmek
8. İleri düzeyde mesleki bilgi sahibi olabilmek
9.Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma ve takım çalışması yapabilmek
10. Temel bilgisayar becerileri
11.Denetim mesleği ile ilgili bir düşünme sistemine sahip olmak
12. Ulusal ve uluslararası alandaki mesleki gelişmeleri takip edebilmek ve yorum
yapabilmek
13. Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olmak
14. Sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek ve sunum yapabilmek
Mezunların İş Olanakları:
Programdan mezun olan öğrenciler, gerek reel sektör gerekse bankalar başta olmak üzere tüm finans
sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kurumlarda, üretim işletmelerinde, hizmet sektöründe muhasebe
ve denetim alanlarında yönetici adayı, yönetici yardımcısı ve yönetici olarak iş bulabilmektedirler.
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