Program Adı:
Maliye Anabilim Dalı / Mali Hukuk Bilim Dalı
Program Türü:
Tezli Yüksek Lisans
Program Profili:
Mali Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak
bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin mali hukuk alanındaki temel
teorik bilgilerini ileri düzeye taşımak, öğrencilerin hukuki olayları mali araçlar
kullanarak formüle edebilme ve açıklayabilme yeteneğini geliştirmek ve uluslararası
literatürdeki güncel gelişmeleri takip edebilecek yeterli bilgi ve beceriye sahip mali
hukuk uzmanları yetiştirmek hedeflenmektedir.
Mali hukuk bilim alanında bilimsel araştırma becerisinin kazandırılması, mali hukuk ve
bağlantılı bilim dalları ile ilgili sorunları inceleme ve değerlendirme becerisinin
kazandırılması, mali hukuk alanında karşılaşılan sorunları çözümleme becerisinin
kazandırılması, vergi hukuku ve Türk vergi sistemine ilişkin temel kavramların analiz
edilmesi, Avrupa Birliği'nin genel yapısının incelenmesi ve Birliğin vergilendirme
alanındaki çalışmalarının analiz edilmesi, vergi usulü, gelir, harcama ve işlem üzerinden
alınan vergilerin yapısının ve çeşitli müesseselerinin incelenmesi, mükellef haklarının ve
ödevlerinin tanıtılarak incelenmesi, vergi hukukunda suç ve cezalara ilişkin esas ve
usullerin incelenmesi, sermaye piyasası vergilendirilmesine ilişkin temel bilgilerin
irdelenmesi, ulusal ve uluslararası vergi sorunları hakkında analiz yapma becerisinin
kazandırılması amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri:
Yüksek Lisans, Maliye, İktisat gibi alanlarda akademik kariyer yapmak için doğru yönde
atılmış bir adımdır. Ayrıca, verilen derslerde akademik bilgi yanında eleştirisel
düşünme, yorum yapabilme ve analiz teknikleri üzerinde durulmaktadır. Bu sayede
öğrencilerimiz iş başvuruları ve mülakatlarda avantaj sağlayabilmektedir. Gerçekten de
birçok öğrencimiz yüksek lisans programına devam ederken mesleki sınavlara katılarak
akademik ortamın oluşturduğu avantajlardan yararlanmakta ve bu sınavlarda başarılı
olmaktadırlar. Mezunlar, programın bilimsel donanımlarına sağladığı katkı sonucunda
çalışmakta oldukları kurumlarında daha verimli bir çalışma performansına ve yükselme
olanaklarına sahip olabilmektedirler. Henüz meslek hayatına atılma aşamasında olanlar
ise kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkânına sahiptirler. Kamu kesiminde Vergi
Müfettişliği, Gelir Uzmanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurumlarında uzmanlık ve müfettişlik gibi
görevler yapabilmektedir. Özel sektörde ise bankalarda, sigorta şirketlerinde ve diğer
finans kurumlarında müfettişlik ve uzmanlık, şirketlerde vergi danışmanlığı, mali
müşavirlik belli başlı iş alanları olarak sayılabilir. Mali hukuk bilim dalında yüksek lisans
yapmak, iş hayatına atılmış kişilerin de uzmanlık alanları ile ilgili yeni bilgi ve
gelişmelere ulaşmalarını sağlayarak başarılarını artıracak ve mesleklerinde
yükselmelerinde önemli bir basamak oluşturacaktır.

Program Adı:
Maliye Anabilim Dalı / Mali Hukuk Bilim Dalı
Program Türü:
Tezsiz Yüksek Lisans
Program Profili:
Mali Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak
bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin mali hukuk alanındaki temel
teorik bilgilerini ileri düzeye taşımak, öğrencilerin hukuki olayları mali araçlar
kullanarak formüle edebilme ve açıklayabilme yeteneğini geliştirmek ve uluslararası
literatürdeki güncel gelişmeleri takip edebilecek, yeterli bilgi ve beceriye sahip
maliyeciler yetiştirmek hedeflenmektedir.
Mali hukuk alanında bilimsel araştırma becerisinin kazandırılması, mali hukuk ve
bağlantılı hukuk dallarıyla ilgili sorunları inceleme ve değerlendirme becerisinin
kazandırılması, mali hukuk alanında karşılaşılan bir problemi çözümleme becerisinin
kazandırılması, Türk vergi sistemine ilişkin temel kavramların analiz edilmesi, Avrupa
Birliği'nin genel yapısının incelenmesi ve Avrupa Birliği kurumlarının vergilendirme
alanındaki çalışmalarının analiz edilmesi, Mükellef haklarının ve ödevlerinin tanıtılarak
incelenmesi, vergi denetimi ve vergi planlamasına ilişkin konuların incelenmesi, vergi
hukukunda suç ve cezalara ilişkin esas ve usullerin incelenmesi, Sermaye piyasası
araçlarının vergilendirilmesine ilişkin temel bilgilerin irdelenmesi, ulusal ve uluslararası
vergi sorunları hakkında analiz yapma becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri:
Yüksek lisans, maliye, iktisat ve muhasebe gibi alanlarda akademik bilgi ve donanım
düzeyini yükseltmek için doğru yönde atılmış başlangıç niteliğinde bir adımdır. Program
çerçevesinde verilen derslerde akademik bilgi yanında eleştirisel düşünme, yorum
yapabilme ve analiz teknikleri üzerinde durulmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz iş
başvuruları ve mülakatlarda avantaj sağlayabilmektedir. Gerçekten de birçok
öğrencimiz yüksek lisans programına devam ederken meslek sınavlarına katılarak
akademik ortamın oluşturduğu avantajlardan yararlanmakta ve bu sınavlarda başarılı
olmaktadırlar. Mezunlar, programın bilimsel donanımlarına sağladığı katkı sonucunda
çalışmakta oldukları kurumlarında daha verimli bir çalışma performansına ve yükselme
olanaklarına sahip olabilmektedirler. Henüz meslek hayatına atılma aşamasında olanlar
ise kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkânına sahip olabilmektedirler. Kamu
kesiminde vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’nda uzmanlık, bankalarda müfettişlik gibi görevler yapabilmektedir.
Özel sektörde ise bankalarda müfettişlik ve uzmanlık, şirketlerde vergi danışmanlığı,
mali müşavirlik belli başlı iş alanları olarak sayılabilir. Mali Hukuk bilim dalında Yüksek
Lisans yapmak, iş hayatına atılmış kişilerin de uzmanlık alanları ile ilgili yeni bilgi ve
gelişmelere ulaşmalarını sağlayarak başarılarını artıracak ve mesleklerinde
yükselmelerinde önemli bir basamak oluşturacaktır.

Program Adı:
Maliye Anabilim Dalı / Mali Hukuk Bilim Dalı
Program Türü:
Doktora
Program Profili:
Mali Hukuk Doktora Programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme,
bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç
doğrultusunda öğrencilerin mali hukuk alanındaki temel teorik bilgilerini ileri düzeye
taşımak, öğrencilerin hukuki olayları mali araçlar kullanarak formüle edebilme ve
açıklayabilme yeteneğini geliştirmek ve uluslararası literatürdeki güncel gelişmeleri
takip edebilecek, yeterli bilgi ve beceriye sahip maliyeciler yetiştirmek
hedeflenmektedir.
Mali hukuk alanında bilimsel araştırma becerisinin kazandırılması, mali hukuk ve
bağlantılı hukuk dallarıyla ilgili sorunları inceleme ve değerlendirme becerisinin
kazandırılması, mali hukuk alanında karşılaşılan bir problemi çözümleme becerisinin
kazandırılması, Türk vergi sistemine ilişkin temel kavramların analiz edilmesi,
uluslararası vergilemenin genel yapısının incelenmesi ve vergilendirme alanındaki
çalışmalarının analiz edilmesi, mükellef haklarının ve ödevlerinin tanıtılarak
incelenmesi, kurumların vergilendirilmesindeki temel yapı ve müesseselerin
incelenmesi, kamu mali denetimi ve vergi denetim müesseselerinin incelenmesi,
Sermaye şirketlerinde ve finans kesiminde vergilendirmeye ilişkin temel bilgilerin
irdelenmesi, ulusal ve uluslararası vergi sorunları hakkında analiz yapma becerisinin
kazandırılması amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri:
Doktora, maliye bilim alanında özellikle akademik kariyer yapmak için doğru yönde
atılmış bir adımdır. Mali hukuk bilim alanında akademisyen olarak çalışmak amacını
taşıyanlar bakımından temel adım niteliğini taşımaktadır. Doktora programında verilen
derslerde akademik bilgi yanında eleştirisel düşünme, yorum yapabilme ve analiz
teknikleri üzerinde durulmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz iş başvuruları ve
mülakatlarda avantaj sağlayabilmektedir. Gerçekten de birçok öğrencimiz doktora
programına devam ederken meslek sınavlarına katılarak akademik ortamın oluşturduğu
avantajlardan yararlanmakta ve bu sınavlarda başarılı olmaktadırlar. Mezunlar, başta
üniversitelerde akademisyenlik olmak üzere kamu kesimi ve özel sektörde çalışma
imkânına sahiptirler. Kamu kesiminde Vergi Müfettişliği, Sermaye Piyasası Kurulu,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı başta olmak üzere kamu kurumlarında uzmanlık ve
müfettişlik gibi görevler yapabilmektedir. Özel sektörde ise bankalarda, sigorta
şirketlerinde ve diğer finansal kurumlarda müfettişlik ve uzmanlık, şirketlerde vergi
danışmanlığı, mali müşavirlik belli başlı iş alanları olarak sayılabilir. Mali hukuk bilim
dalında doktora yapmak, iş hayatına atılmış kişilerin de uzmanlık alanları ile ilgili yeni
bilgi ve gelişmelere ulaşmalarını sağlayarak başarılarını artıracak ve mesleklerinde
yükselmelerinde önemli bir basamak oluşturacaktır.

