
MUHASEBE VE 
FINANSMAN 



Muhasebe ve Finansman 
Alanının Tanımı: 

  Okulumuzda Muhasebe ve Finansman alanı 
altında yer alan ; 

dış ticaret ofis elemanı dalı,  
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim 
ve öğretim veren bir alandır. 
 Dış ticaret ofis elemanı; 
mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek 
için gerekli olan işlemleri takip etme ve dış 
ticaret muhasebe kayıtlarını tutma 
yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.  



Muhasebe ve Finansman 
Alanının Amacı: 

   Muhasebe ve Finansman alanı 
altında yer alan mesleklerde 
sektörlerin ihtiyaçları, bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda 
gerekli mesleki yeterlikleri kazanmış 
nitelikli meslek elemanları 
yetiştirmek amaçlanmaktadır. 
 



İstihdam Alanları: 
  Muhasebe ve Finansman alanından 

mezun olan öğrenciler, seçtikleri 
dal/meslekte kazandıkları yeterlikler 
doğrultusunda; 

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

  Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, 
yeminli mali müşavirlikler, 

  Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri 
vb. yerlerde çalışabilirler. 
 



Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri: 

 

   Modüler öğretime yönelik 
ağırlıklı olarak bireysel 
öğrenmeyi destekleyici yöntem 
ve teknikler uygulanır. 

 Öğretmenler öğrencilere 
rehberlik eder. 

 Öğrenciler kendi kendine 
öğrenmeye teşvik edilir. 

 Öğrencilerin aktif olması 
sağlanır. 



 Öğrenciler araştırmaya 
yönlendirilir. 

 Öğrenciler kendi kendilerini 
değerlendirebilir. 

 Öğrencilere yeterlik 
kazandırmaya yönelik yöntem 
ve teknikler uygulanır. 
 
 
 



 Belgelendirme: 
  Mezun olan öğrenciye alanda/dalda 

diploma verilir. 

  Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı 
tüm dersler ve modüller diploma ekinde 
belirtilir. 

  Öğrenciye, programdan ayrıldığında 
veya mezun olduğunda, kazandığı 
yeterlikleri gösteren ve bir yaygın 
mesleki ve teknik eğitim programı ile 
aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş 
değer belge verilir. 

  Öğrencinin kazandığı mesleki 
yeterlikler sertifikaya yönelik 
belgelendirmelerde değerlendirilir. 
 



Öğretim Yöntem ve Teknikleri: 

   Modüler öğretime yönelik ağırlıklı 

olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici 
yöntem ve teknikler uygulanır. 

  Öğretmenler öğrencilere rehberlik 
eder. 

  Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye 
teşvik edilir. 

Öğrencilerin aktif olması sağlanır. 

Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir. 

Öğrenciler kendi kendilerini 
değerlendirebilir. 

Öğrencilere yeterlik kazandırmaya 
yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. 

 



Öğrenci Kazanımları: 
 

   Programın sonunda seçtiği 
dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci; 

  Alandaki ortak temel, bilgi ve 
becerileri kazanabilecektir. 

  Muhasebe ve Finansman alanının 
temel yeterliklerine sahip olabilecektir. 

  Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir. 

  Dalın gerektirdiği özel mesleki 
yeterlikleri kazanabilecek 



KARIYER 

  Kişinin yaşamı boyunca edindiği işe 
yönelik deneyim ve faaliyetlerle ilgili 
algıladığı tutum ve davranışlar dizisidir. 

  Alanımızın belirlenmesi kariyerinde 
belirlenmesidir. Alan belirlerken aşağıdaki 
unsurlar etkili olur, 

 1)  9.Sınıf notlarının %60 ı 

 

 2) Öğrencinin kendi  isteği 

 

 3) Velisinin yazılı isteği 

 

 4 ) Öğrencinin ilköğretim diploma notunun %40 ı 



ALANıNıZıN ILERIKI AKADEMIK 
KARIYERINIZE ETKISI 

  Üniversite için tercih yapacak adayların 
diploma notu 0.12 katsayı ile çarpılır. 

(AOBP x 0.12) 

 

  Meslek Liseli adaylar alanlarına uygun 
tercih yaptıklarında  ise  0.12’ye ek olarak  

0.06katsayı ile çarpılmaktadır. 

(AOBP x 0.12x + 0.06) 

 


