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MALİYE PROGRAMI 
 

  

Genel Bilgi 

Maliye alanında temel kavramsal bilgiler ve uygulamadaki yansımaları da göz önüne alındığında sektörün 
önemi artmaktadır. Mali kurumlarda ihtiyaç duyulan kadrolar ve özel sektörde hizmet veren işletmeler için, 
ekonomi ve maliye teorilerini bilen, matematik ve ekonomiye ilgi duyan, mali konulara ilişkin sorunlara, 
bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirebilen nitelikli ara elemanlar arayışı söz konusudur. Maliye 
programı geniş bir istihdama sahip olan sektöre ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesinde gerekli olan eğitimi 
vermektedir. 

Maliye ön lisans programı, başta kamu sektörü olmak üzere, özel sektörde, genel ekonomi, kamu kesimi 
ekonomisi, vergi, bütçe ve muhasebe alanında mali konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle gerekli 
çözümleri geliştirecek maliyecilerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. 

Çalışma Alanları 

Maliye Programı mezunu Mezun olanlar muhasebe, mali müşavirlik gibi dallarda,  kamuda yüksekokul 
mezunlarının alındığı çeşitli konumlarda kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Maliye meslek elemanları mahalli 
idarelerde, Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatları ile Mal Müdürlükleri’nde, Vergi Daireleri’nde, 
diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirle ilgili birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca bankalarda ve özel sektör 
kuruluşlarının mali birimlerinde ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir ve muhasebe 
bürolarında çalışabilirler. 
Program mezunları yukarıda söz edilen çalışma alanları dışında, gerekli lisans eğitimi ve stajlarını 
tamamladıktan sonra kendi adlarına büro açarak Serbest  Muhasebeci Mali Müşavir unvanı ile de 
çalışabilmektedirler. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri 

Bankacılık / Bankacılık ve Sigortacılık / Ekonomi / Finans ve Bankacılık  / Gümrük İşletme  / İktisat /Kamu 
Yönetimi  / Maliye/ Sermaye Piyasası / Sigortacılık  / Sigortacılık ve Risk Yönetimi  / Siyaset Bilimi / Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi / Uluslararası Finans / Uluslararası Finans ve Bankacılık / Uluslararası İşletme 
Yönetimi / Uluslararası Ticaret  / Uluslararası Ticaret ve Finansman / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik / 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  

 

Çap ve Yan Dal İmkanları 

Bankacılık ve Sigortacılık  / Dış Ticaret /İşletme Yönetimi / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  

Programın Bulunduğu Meslek Yüksek Okulları 

• Geyve Meslek Yüksek Okulu - gmyo.subu.edu.tr 
• Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksek Okulu - kaynarcamyo.subu.edu.tr 

http://www.subu.edu.tr/
mailto:subu@subu.edu.tr
https://gmyo.subu.edu.tr/tr/ana-sayfa
https://gmyo.subu.edu.tr/tr/ana-sayfa


  

 

 
www.subu.edu.tr  | subu@subu.edu.tr  |  t. +90 (0264) 616 0054  |  f. +90 (0264) 616 0014  |  Esentepe Kampüsü 54190 Serdivan, Sakarya 

 

 

Ders Planları ve İçerikleri 

Eğitim Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden ders planları ve içeriklere ulaşabilirsiniz: ebs.sabis.subu.edu.tr 

http://www.subu.edu.tr/
mailto:subu@subu.edu.tr
https://ebs.sabis.subu.edu.tr/
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