MUHASEBE VE
DENETiM
TEZLi VE TEZSiZ
YÜKSEK LiSANS
PROGRAMI

İSMMMO üyelerine ve
stajyerlerine özel
finans programlarında %35,
diğer tüm programlarda
%25 indirim!
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Muhasebe
ve Denetim Yüksek Lisans Programı
hâlihazırda muhasebe, denetim ve
vergi müşavirliği alanlarında
çalışmakta olan profesyoneller ve
bu alanda akademik ve profesyonel
kariyerlerini ilerletmek isteyenler
tarafından tercih edilmektedir.

• Akademik kariyer için uygun bir
başlangıç yapabilir,
• Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik
alanlarında kendi büronuzu açmak
isterseniz, muhasebenin teorik ve
pratik altyapısına hakim olarak
danışmanlık hizmeti verebilirsiniz.

Program tezli* ve tezsiz olmak üzere
iki tür yüksek lisans seçeneği
sunmaktadır. Tezsiz (projeli) program
4 zorunlu ders, 6 seçmeli ders ve
bitirme projesinden oluşmaktadır.
Tezli program ise 4 zorunlu ders,
3 seçmeli ders, 1 seminer dersi ve
tezden oluşmaktadır.

Zorunlu dersler;

Seçmeli derslerden bazıları;

Seçmeli dersler, öğrencilerin kendi
kariyer planlarına uygun ve istedikleri
alanlarda uzmanlaşmalarını
sağlayabilmeleri için finansal tablolar
analizi, yönetim muhasebesi, iç
denetim, adli muhasebe ve hile
denetimi, UFRS uygulamaları ve ileri
kurumsal raporlama olmak üzere
geniş bir yelpazede sunulmaktadır.
Ayrıca diğer yüksek lisans
programlarından da finans, ekonomi,
işletme, hukuk alanlarında seçmeli
ders alabilme olanağı tanınmaktadır.

• İleri Kurumsal Raporlama
• Yönetim Muhasebesi,
Strateji ve Kontrol
• İç Denetim
• Finansal Tablolar Analizi
• İşletmelerin Vergilendirilmesi
• Adli Muhasebe ve Hile Denetimi
• UFRS Uygulamaları
• İleri Finansal Yönetim
• Uluslararası Ticaret Hukuku
• Sermaye Piyasasının Temel Kavram
ve Kurumları
• Yeni Anonim Şirketler Hukuku

Muhasebe ve Denetim alanında
yüksek lisans yaparak;
• Denetim sektöründe değişik
uzmanlık alanlarında yeni fırsatlar
yakalayabilir,
• Muhasebe ve raporlamanın hemen
tüm alanlarına hakim olarak çalıştığınız
şirketin muhasebe ve raporlama
departmanlarında yönetici olabilir,
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• Muhasebe Teorisi ve İlkeleri
• Finansal Raporlama Standartları
• Denetim
• Sayısal Araştırma Yöntemleri

Program saatleri
Dersler hafta içi 19.00’da, Cumartesi
günleri ise 10.00’da başlamaktadır.
Program dili
Program dili Türkçe’dir.
*Tezli program için ALES beklenmektedir.

