MALĠYE

MALĠYE BÖLÜMÜ
Maliye Lisans Programının amacı devletin ve özel sektörün ihtiyacını karşılamak amacıyla mali
konularda uzman kişiler yetiştirmektir.

KĠMLER BAġVURABĠLĠR?
Herhangi bir örgün yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler ile mezunlar, Sınavsız İkinci
Üniversite ile Maliye Lisans programına kayıt yaptırabilme olanağına sahiptirler.
Sınavsız İkinci Üniversite kayıtlarında kontenjan sınırı bulunmamaktadır.
Maliye Lisans Programına Sınavsız
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http://www.onedayaof.com/Son_dakida_aof_duyurulari_haberleri_bilgi.asp?id=3
Dikey Geçiş kayıtlarında kontenjan sınırı bulunmamaktadır.
Örgün öğretim programlarında, birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından Açıköğretim,
Maliye, Maliye Fakültelerinin lisans programlarına yatay geçiş yapılabilir.
Maliye Bölümüne başvurmak için herhangi bir özel fiziki şart gerekmemektedir.

KĠMLER BAġVURMALI
Maliye Bölümüne gerek kendi işini kurmayı hedefleyen gerekse devlette çalışmayı isteyen herkes
başvurabilir.
Maliye bölümü Açıköğretim öğrencileri tarafından çok okunan ve sevilen bölümlerden biridir.

DERS GEÇME ZORLUĞU
Maliye Bölümünde de diğer bölümlerde olduğu gibi zor dersler vardır. Ancak düzenli çalışma ve
okuduğunuz bölümden keyif alabilirseniz problem yaşamazsınız. Biliyorsunuz yeni yönetmelikle
ders geçme zorlaştırıldı, Türkiye’nin en iyi ve rakipsiz www.onedayaof.com sitesi de tam destek
arkanızda olacaktır.

SINAV SORUMLULUK ÜNĠTELERĠ
Maliye bölümünün derslerinde kitaplar İngilizce dersleri dışında 8 üniteden oluşmaktadır.
Öğrenciler vizede ilk 4 üniteden finalde ise 8 ünitenin tamamından sorumludurlar. Ancak İngilizce 1
ve 2’de vizede ilk 6, finalde 12 ünitenin tamamından sorumludurlar.

OKURKEN NELER YAPARSAM MEZUN OLUNCA FAYDASINI GÖRÜRÜM?
Maliye Bölümü öğrencilerinin eğitimlerine devam ederlerken özellikle İngilizce öğrenmeleri hem
kamusal iş imkanlarına hem de özel sektörde iş istihdam imkanlarına katkı sağlayacaktır.
Ayrıca Bilgisayar konusunda kendisini geliştiren öğrenciler özel sektörde iş ararken büyük bir
avantaj elde edeceklerdir. Çok önemsenmeyen bir 10 parmak yazı yazabilme becerisi bile her
ortamda avantaj sağlayacaktır.
A Grubu meslekleri (Müfettişlik, uzmanlık, denetmenlik vs.) hedefleyen öğrencilerin bölümü
okurken, özellikle vergi konularında birikim kazanmaları önemlidir. Zaten bölümde bu dersler
detaylıdır.

STAJ VEYA UYGULAMA DERSĠ
Maliye Bölümünde herhangi bir staj veya uygulama dersi bulunmamakla birlikte Mali Müşavir
olmayı planlayan öğrencilerin mezuniyet sonrası 3 yıl staj yapmaları gerekmektedir.

MEZUNĠYET SONRASI
Maliye Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Maliye Lisans
Diploması” alırlar. Maliye Bölümü mezunlarının diplomalarında Açıköğretim ibaresi
bulunmamaktadır.
BÖLÜMÜN Ġġ ĠMKANLARI
KPSS Atamaları
2014 yılı KPSS B Grubu alımlarında 264 kişilik alım gerçekleştirilmiş ve 2015 yılının ilk
yerleştirmesinde 305 alım yapılarak puan 85,50 seviyesine inmiştir.
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A Grubu ĠĢ Ġmkanları
Maliye Bölümü mezunlarının ilk düşünmeleri gereken A Grubu kadrolara yani Müfettişlik,
Uzmanlık, Denetmenlik gibi kadrolara yönelmek olmalıdır.
A Grubu mesleklerden özellikle Vergi Müfettişliği, Gelir Uzmanlığı gibi kadrolar hem alım sayısının
fazla olması hem de özlük haklarının diğer memurlara göre çok daha iyi olması sebebiyle atanma
şansı yüksektir. Bu meslekler zaten oldukça düşük puanlarla alım yapıldığı için atanmaları daha
kolay olacaktır.
İdealist olup spesifik bir A Grubu kadroya atanmak isteyenlerin ise, Açıköğretimi bitirdikten sonra
herhangi bir Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans programını bitirmeleri mülakatlarda büyük avantaj
sağlayacaktır.

Özelde ĠĢ Ġmkanları
Maliye mezunları özel sektörde başta Bankacılık olmak üzere çok farklı alanlarda çalışabilmektedir.
Ancak en çok ve nitelikli istihdam Finans alanında olmaktadır. Mezunlar özel sektörde düşük ücretli
işlere razı olmak yerine daha nitelikli ve kariyer imkanı olan kurumsal şirketlere yönelmelidirler.
Maliye ve Maliye mezunları için her yıl sadece bankalar tarafından onlarca sınav açılmakta ve
binlerce insan istihdam edilmektedir.
Ayrıca Mali Müşavirlik firmalarında çok sayıda Maliye mezunu istihdam edilmektedir.

Mali MüĢavirlik
Maliye bölümü mezunları da tıpkı İşletme ve İktisat mezunları gibi 3 yıllık stajı tamamlamaları ve
sınavı kazanmaları halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmektedir. Mali Müşavirlik
mesleği hem gelir hem de statü açısından oldukça iyidir.
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