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Kamuda �st�hdam olanağı sağlayan bazı 
Kurumlar



Tanıtım

Günümüz rekabet koşullarında b�lg�n�n önem� her 
geçen gün artmaktadır. Muhasebe ve finans 
alanında, b�lg� ve becer�lerle donatılmış b�reyler 
yet�şt�rmek �lg�l� sektörler�n gereks�n�m duyduğu �ş 
gücünün sağlanması  aç ıs ından önem ar z 
etmekted�r.

Muhasebe ve finans mesleğ� öneml� b�r kar�yer 
hedefi olarak görülmekte ve gelecektek� önem�n� 
korumaktadır. Ekonom�k olaylar gel�şt�kçe bu 
m e s l e k l e r � n  fo n k s � yo n l a r ı  d a  g e l � ş m e k te, 
değ�şmekte ve artmaktadır.

21. yüzyılda hâk�m olan küresel ekonom�k düzende 
yatırımcılar, yatırım yapacakları ülkelerdek� 
�şletmeler�n tab� olduğu muhasebe, finans, verg� 
mevzuatı g�b� pek çok konuda b�lg�ye �ht�yaç 
duymaktadırlar. Küreselleşme olgusunun en öneml� 
sonuçlarından b�r� olan çok uluslu ş�rketler�n 
dünyanın her yer�nde t�car� ve sına� faal�yet 
göstermes�yle b�rl�kte muhasebe, finans, verg� 
konularında mal� danışmanlık h�zmet� verecek 
meslek mensuplarının önem� de artmıştır.

Program mezunları, kamu kuruluşları ve özel sektör 
kuruluşlarında, üst düzey mal� yönet�mde, mal� ve 
finans bölümler�nde; muhasebe ve finansman genel 
koord�natörü, mal�yet muhasebes�nden sorumlu 
yönet�c�, muhasebe uzmanı, finansal raporlama 
uzmanı, bütçe ve mal� planlama uzmanı, �ç denetç�, 
bağımsız denetç�, verg� danışmanı, mal� anal�st, 
portföy yönet�c�s�, teft�ş kurulu üyes�, hesap uzmanı, 
gel�rler kontrolörü, verg� denet�m elemanı olarak 
çalışab�lmekted�rler.

Bölüm mezunları ün�vers�teler�n İkt�sad� ve İdar� 
B�l�mler Fakültes� öğrenc�ler�n�n g�reb�leceğ� tüm 
kamu ve özel sektör sınavlarına katılma hakkına 
sah�p olmaktadırlar.

Mezunlar, meslek� yeterl�k sınavını kazanmak 
koşuluyla, Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�r ve 
bunun devamında gerekl� koşulları sağlamak 
şartıyla Yem�nl� Mal� Müşav�r olab�lmekted�rler.
Ayrıca öğrenc�ler, mezun olduktan sonra yüksek 
l�sans ve doktora eğ�t�mler�n� tamamlayarak 
ün�vers�telerde akadem�syen olarak görev 
alab�lmekted�rler.Muhasebe ve F�nans Yönet�m� Bölümünde; teor�k ve 

uygulamaya dönük olarak muhasebe, finans, verg�, 
denet�m g�b� temel alan dersler�n�n yanı sıra, 
mesleğ�n gerekler�n� yer�ne get�reb�lecek düzeyde 
hukuk, �şletme, �kt�sat alanlarında gerekl� eğ�t�mler 
ver�lmekted�r.

Öğrenc�ler�m�z gerekl� koşulları sağladıkları 
takd�rde, Uygulamalı B�l�mler Fakültes�nde ve d�ğer 
fakültelerde yer alan bazı bölümlerde yan dal veya 
ç�ft ana dal yapma �mkanına sah�pt�rler.
 
Ayrıca, eğ�t�m öğret�m süres�nce alanında uzman 
k � ş � l e r � n  b � l g �  b � r � k � m  v e  d e n e y � m l e r � n � 
öğrenc�ler�m�zle buluşturarak onların kar�yer 
gel�ş�mler�ne katkı sağlanmaktadır.  
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