
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhasebe ve Finansman Alanımızın; 
 

* 10. Sınıfında; Muhasebe ve ticari hayatla 

ilgili temel bilgiler, 

* 11. Sınıfında; Muhasebe mesleğinin 

gerektirdiği detaylı bilgiler, 

* 12. Sınıfında; İş yaşamına uyum 

sağlamalarına yönelik işletmelerde 

uygulamalı staj eğitimleri verilmektedir. 
 

Okulumuzun 2 adet bilgisayar laboratuvarında 

her öğrencimizin bireysel olarak uygulama 

yapma imkânı, akıllı tahtada uygulama yapma 

imkanı ve projeksiyon cihazı bulunmakta olup 

son derece eğitici ve ferah bir ortamda eğitim 

vermekteyiz. 
 

Bilgisayar laboratuvarımızda meslek 

derslerimizin yanında;  Öğrencilerimizin iş 

yaşamında kullanabilecekleri muhasebe ile ilgili 

paket programlar (Mikro, Eta, Zirve, Orka, Lks 

vb.), bilgisayarda 10 parmak hızlı yazı yazma 

dersleri ve işletmelerde kullanılan Word, Excel, 

PowerPoint gibi paket programların eğitimleri 

verilmektedir. Öğrencilerimiz bu imkânlar 

sayesinde tam donanımlı olarak okulumuzdan 

mezun olurlar. 

 

 

 

Geleceğinize yön vermenin  

tam zamanı... 

İLETİŞİM 
  

SULUOVA ADNAN MENDERES MESLEKİ VE TEKNİK 

ANADOLU LİSESİ 

(Ticaret Meslek Lisesi) 
  

Hürriyet Mahallesi Merve Sokak No: 3 

Suluova  /  AMASYA 
  

Telefon: 0358 417 24 38 

Belge Geçer: 0358 417 70 41 
 

www.suluovatml.meb.k12.tr 

www.facebook.com/suluovatml 

İleti Adresi: 117976@meb.k12.tr 

BİZDEN BİLGİLER 

TANIŞALIM MI? 



 

 

Muhasebe, tüm iş alanları ile 

ilişkili bir alandır. Dev 

holdinglerden bakkal 

dükkânlarına kadar tüm 

işletmelere hizmet veren bu 

Meslek liselerine uygulanan katsayı uygulaması 

kaldırıldığından istenilen üniversite ve bölümlere hiç bir 

puan kesintisi olmadan gitmek de mümkündür. 
 

Ön Lisans Programlarına Ek Puan 
Bilindiği gibi meslek liselerinden mezun olunduğunda 

öğrencinin alanı ile ilgili 2 (iki) yıllık üniversitelere ek puan 

verilmektedir. Bu bağlamda alanımızdan mezun olan 

öğrencilerimiz aşağıdaki üniversite programlarına geçişte ek 

puan alabilirler; 
Bankacılık ve Sigortacılık 

Deniz Brokerliği 

Deniz ve Liman İşletmeciliği 

Dış Ticaret 

Emlak ve Emlak Yönetimi 

Enerji Tesisleri İşletmeciliği 

Hava Lojistiği 

İnsan Kaynakları Yönetimi 

İşletme Yönetimi 

Kooperatifçilik 

Lojistik 

Maliye 

Marina İşletme, Marina ve Yat İşletmeciliği 

Marka İletişimi 

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 

Pazarlama 

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 

Sosyal Güvenlik 

Tarımsal İşletmecilik 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 

Uçuş Harekat Yöneticiliği 
 

Ayrıca yukarıdaki yüksekokullardan mezun olan 

öğrencilerimiz sınava girmeden açık öğretim fakültelerinin 

ilgili bölümlerine 3. sınıftan devam edebilirler ya da dikey 

geçiş sınavıyla 4 yıllık üniversitelere geçiş yapabilirler. 

Mesleğin Çalışma Ortamı ve Koşulları 

 
 

Meslek mensuplarının kazançları, çalışılan işe (serbest 

muhasebeci, ön muhasebe elemanı, kâtip, devlet memuru 

vs.), bilgi ve beceriye göre değişmekte olup doyurucu bir 

ücret olacağı kesindir. 
 

İş Bulma İmkânları 
Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik 

bürolarında, her türlü kuruluşun mali departmanlarında, dış 

ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanlarında, ticarî 

işletmelerin muhasebe servislerinde, devlet ve özel 

bankalarda, adalet bakanlığında, devlet ve özel hastanelerde, 

sigortacılık hizmetlerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, 

pazarlama alanlarında ve daha birçok alanda çalışabilirler. 

Mesleğimizin oldukça geniş çalışma alanı mevcuttur. 
 

Eğitim İmkânları 
Alanımızdan mezun olan öğrencilerimiz kendi alanları ile 

ilgili aşağıdaki 4 (dört) yıllık üniversite bölümlerini seçerek 

okulda edinmiş oldukları mesleklerin devamını lisans 

düzeyinde alabilirler. 
Bankacılık 

Bankacılık ve Finans 

Bankacılık ve Sigortacılık 
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 

Havacılık Yönetimi 

İşletme Bilgi Yönetimi 
Muhasebe 

Muhasebe Bilgi Sistemleri 

Muhasebe ve Denetim 
Muhasebe ve Finans Yönetimi 

Uluslararası Finans 

Uluslararası Finans ve Bankacılık 
Lojistik Yönetimi 

Uluslararası Ticaret 

Sigortacılık 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 

 

ALANIMIZ HAKKINDA 

Muhasebe ve Finansman Alanı 

alan, uzmanlık gerektiren iş ve işlemleri içermektedir. 

Bir işletmenin gelir gider dengesi ne kadar iyi olursa 

olsun, muhasebe işlemleri düzenli yürütülmüyor ve 

kayıtları sağlıklı şekilde tutulmuyorsa o işletmenin 

uzun ömürlü olması mümkün değildir. Günümüzde 

işletmelerin başarıları ve çalışma performansları da 

doğrudan muhasebe bilgileri üzerinden 

değerlendirilmektedir. 
 

Ticaret hayatının sürekli geliştiği günümüzde 

işletme sayıları da giderek artış göstermektedir. Bu 

işletmelerin tümünde muhasebe işlemleri 

yapıldığına göre muhasebecilik meslekleri de 

önemini ve geçerliliğini hiçbir zaman yitirmeyecek 

alanların başında gelmektedir. 
 

Okulumuzda; muhasebecilik mesleğinin gerektirdiği, 

ticari işletmelerin faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, 

kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar 

ortamında yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik 

eğitim ve öğretim veren Bilgisayarlı Muhasebe dalı 

bulunmaktadır. 
  

Gelecek bizimle gelecek... 
 

 

Muhasebe hizmetleri genellikle 

büro ortamında yürütülmektedir. 

Temiz büro ortamlarında, işçi 

sağlığı ve işçi güvenliği açısından 

önemli bir risk bulunmamaktadır. 

 


