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VAKIF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAKFIMIZIN YÜZÜ 
(LOGOMUZ) 

 

Ulusal renklerimiz ile 
bezenmiş, muhasebe rengi 
ile bütünleşmiş, çevresi 
aydınlık;  

 
Bir tarafta 

UYGULAMACI, diğer tarafta 
AKADEMİSYENLER ile 
tamamlanan, MUMEYEK 
Vakfı’nın aralarında köprü 
misyonu üstlendiği; 

 
Muhasebe, İç Denetim 

ve Bağımsız Denetim 
mesleklerini simgeleyen iç 
içe geçmiş üç yıldız ile;  

 
MUHASEBE denkliği 

simgelen dengeli, 
değişikliklere hazır; 

 
Üstte MUMEYEK’i 

simgeleyen M ve altta 
MUMEYEK’i ayakta tutan 
Vakfı simgeleyen V ile 
dinamik bir kurum. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİZ KİMİZ? 
 

Prof. Dr. Murat ERDOĞAN 
tarafından kurulan MUMEYEK,  
2004 yılında başlangıçta 
MUhasebe MEsleki YEterlilik 
Eğitim Kurumu olarak 
emeklemeye başladı.  

 
2007 yılında MEsleki 

Uzmanlık ve Mesleki YEterlilik 
Eğitim Kurumu olarak ayakta 
durmayı öğrendi. 

 
2008 yılı başlarında oluşan 

Vakıf fikri ile ulaşılabilir 
hedefimiz olan Muhasebe - 
Finans MEsleki Yönetim Eğitim 
ve Kültür Vakfı kimliği ile 2010 
yılında koşmaya başladı. 

 
2020 yılı olarak 

belirlediğimiz hedefimiz ise 
Türkiye’nin ilk ve tek Finans 
ihtisas Üniversitesi FİNANS 
İHTİSASVÜNİVERSİTESİ‘ni 
kurmaktır. 
              

                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VİZYONUMUZ 
 

MUMEYEK, meslek 
ediniminde “KARİYER 
HAYATTIR, HAYATINIZ 
ELİNİZDE...”    ilkesiyle yeni bir 
yaklaşımla MESLEK EDİNMEK 
isteyenlere etik değerlere 
bağlı, kaliteli,  güncel ve etkin 
eğitim sunmak üzere 
AĞUSTOS 2004 itibariyle 
sektöründe yerini alan, 
 kalitesinin gelişimine hizmet 
amacıyla sadece MESLEKİ 
GELİŞİM olarak hedefleyen 
TEK kurumdur. 

 
MİSYONUMUZ  

(Vakfın Gayesi) 
 

MUMEYEK, MUHASEBE -
FİNANSMAN MESLEK 
MENSUPLARI ve ADAYLARINA 
MESLEKİ GELİŞİM 
DANIŞMANLIK hizmeti yanı 
sıra GENEL YÖNETİM 
DANIŞMANLIĞI, 
BELGELENDİRME DESTEĞİ ve 
İNSAN KAYNAKLARI 
konularında da TAM DESTEK 
vererek sektör içerisinde 
BÜTÜNCÜL bir görev 
üstlenmiştir. 
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Muhasebe - finans mesleğinin 

gelişmesine yönelik eğitim-öğretim 

programları açabilir;  

 

Muhasebe - finans konularında 

teorisyenler ile uygulamacıların 

gelişimine yönelik TEKNOPARK 

çalışmaları yapabilir;  

 

Ulusal ve Yurtdışı Eğitim-öğretim 

kurumlarında Muhasebe-finans 

eğitiminin Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları (UFRS) 

gerekliliğine uygun düzeye getirecek 

çalışmalarda bulunabilir;  

 

Muhasebe - finans tabanlı 

mesleklerin ülkemizde oluşmasını, 

gelişmesini ve uygulanabilirliğini 

sağlayacak çalışmalarda bulunabilir;  

 

Mali faaliyetlerde bulunan tüm 

kurum ve kuruluşların UFRS 

uygulamaları açısından 

karşılaşacakları sorunları ulusal ve 

uluslararası düzeyde çözmek üzere 

gerekli beyin gücünün (entelektüel 

sermayenin) oluşumunu sağlayabilir; 

 

Muhasebe - finans mesleğinin 

gelişimine yönelik Süreli veya 

Periyodik yayınlar çıkarabilir, 

üyelerinden veya muhasebe-finans 

mesleğiyle ilgili faaliyette bulunan 

teorisyen ile uygulamacılardan bu 

yayınlara yönelik olarak HAKEMLİK 

etmelerini isteyebilir, bu yayınlarda 

basılacak eserler için yarışmalar 

düzenleyebilir ve ödüller verebilir;  

 

Muhasebe - finans mesleğinde 

çalışanların yasalardan doğan 

haklarının gerçekleştirilmesi için 

gerekli çalışmaları yapabilir, 

görüşlerini açıklayabilir ve yetkili 

makamlara önerilerde bulunabilir;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhasebe - finans mesleki 

yayınlarına ulaşımı hızlandıracak 

şekilde veri tabanları ve kütüphaneler 

kurabilir;  

 

Muhasebe - finans 

meslektaşlarına yönelik insan 

kaynakları veri tabanı, mesleki gelişim 

programları hazırlayabilir, iş 

geliştirme, işe yerleştirme, eleman 

temini faaliyetlerinde bulunabilir;  

 

Muhasebe - finans mesleği ve 

çeşitli konularda ülkesine yararlı 

hizmetlerde bulunanlara ödüller 

verebilir;  

 

Muhasebe - finans mesleğine 

yönelik araştırma ve geliştirme 

projeleri yürütebilir;  

 

Muhasebe - finans mesleğinin 

gelişimine yönelik her türlü mesleki 

kongre, sempozyum, seminer, panel, 

bilimsel toplantı, gösteri, gezi, fuar ve 

sergiler düzenleyebilir;  

 

Muhasebe - finans mesleğinin 

gelişimine yönelik aynı amacı güden 

paylaşan yurt içi ve mevzuat dâhilinde 

yurtdışı eğitim-öğretim kurumları ve 

vakıflarla işbirliği yaparak yurtiçi ve 

yurtdışında ortak programlar 

düzenleyebilir;  

 

Muhasebe - finans mesleğinin 

faaliyetleri için gerekli eğitim-öğretim 

araç-gereçleri ile yazılımları üretebilir, 

satabilir, satın alabilir ve ithal edebilir;  

 

Muhasebe - finans alanında 

faaliyet gösteren işletmeler kurabilir, 

kurulmuş olanlara ortak olabilir;  

 

İlgili mevzuat dâhilinde orta 

öğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü 

eğitim-öğretim kurumları açabilir, bu 

durumda Vakıfça kurulacak eğitim-

öğretim tesislerinde yetenekli fakat  

 

 

 

 

 

maddi imkândan yoksun öğrenciler 

için Milli Eğitim Özel Okullar 

Yönetmeliği'nde yer alan sınırlar 

çerçevesinde kontenjan ayırabilir; 

 

Olanakları ölçüsünde muhasebe-

finans Ana Bilim Dalında ön lisans, 

lisans ve lisansüstü öğrencilerine 

karşılıklı veya karşılıksız burs ve kredi 

temin edebilir, ayni yardımlar 

sağlayabilir;  

 

Yurtiçi ve yurtdışında Muhasebe 

- finans teorisyen ve 

uygulamacılarının birbirlerini 

tanımaları ve işbirliği ortamının 

sağlanması amacıyla sosyal etkinlikler 

düzenleyebilir;  

 

Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet 

gösteren muhasebe - finans 

alanındaki tüm kuruluşlar ile işbirliği 

yapabilir, üst kuruluşlar kurabilir ve 

yurtdışındaki kuruluşlara üye olabilir;  

 

Yurtiçi ve yurt dışındaki kişi, 

kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi 

bağış ve yardım alabilir, yurt içi ve 

yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve 

derneklere ayni ve nakdi bağış ve 

yardımda bulunabilir; 

 

Emeklilik ve sosyal yardım fonu 

ile Sosyal Tesisler kiralayabilir, 

kurabilir, işletebilir ve 

 

Muhasebe - finans teorisyen ve 

uygulamacılarının yaşlılıklarını rahat 

geçirmeleri amacıyla mutlu yaşam 

siteleri kurup çalıştırabilir. 

 

 

VAKIF FAALİYETLERİ 


