Program Adı: Mali İktisat
Program Türü: Doktora
Program Profili:
Marmara Üniversitesi Mali İktisat Doktora Programı, seçkin bir lisansüstü eğitim sunmakta
ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunabilecek nitelikli bilim insanları yetiştirmektedir. Mali
İktisat doktora programı, yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğrencilere seçmeli dersler yoluyla
sosyal yarar odaklı mali bir alanda daha özel ve ileri düzeyde eğitim alma ve araştırma yapma
olanağı sunmaktadır. Bu programda, bir taraftan öğrencilerin daha önce lisans ve/veya yüksek lisans
eğitiminde edindikleri bilgileri maliye alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgiler ile uzmanlık
düzeyinde geliştirebilmeleri, diğer taraftan da disiplinler arası etkileşim yoluyla yeni ve çeşitli
fikirlerden haberdar olmaları sağlanmaktadır. Bu programda derinlemesine ve eleştirel analiz
yapabilen ve bilime katkı sağlayabilen yetkin akademisyenler ile kamu ya da özel sektörün ihtiyaç
duyacağı yeni düşünceler geliştirebilen ve liderlik yaparak çözüm üretebilen araştırmacıların
yetiştirilmesi amaçlamaktadır.
Mali İktisat Doktora Programında gelecek nesil eğitimcileri, araştırmacıları ve uygulayıcıları
yetiştirmek konusunda eğitim verilmektedir. Sağlam bir iktisat temeline sahip olmayı gerektiren bu
program, özellikle akademik veya siyasi kariyer için öğrencileri donatmaktadır. Verilen derslerde
akademik bilgi yanında eleştirisel düşünme, yorum yapabilme ve analiz teknikleri üzerinde
durulmaktadır. Programı başarıyla tamamlayan mezunlarımız, kamu kesimi ekonomisi ve maliye
politikası alanında genel derslerin geniş bir yelpazesini öğretmek için donatılmış olacaktır.
Programdan mezun olan öğrenci ve öğretim elemanları, iktisadi süreçler ve iktisadi sonuçlar
üzerinde devlet politikalarının etkilerini değerlendirebilecek, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet
edecek kamu politikalarını şekillendirebilecek ve yürütebilecektir. Akademik özgürlüğe ve
özgünlüğe özel bir önem verilen bu program çerçevesinde hazırlanacak tez çalışmalarında, bilgiye
evrensel anlamda önemli ve özgün katkılar yapılması beklenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri:
Mali İktisat Doktora Programı mezunları, hem kendi üniversitemizde hem de Türkiye’deki
ve dünyadaki çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedirler. Akademik
kariyerin yanı sıra, başta Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olmak
üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve özel sektördeki uluslararası ve
ulusal kuruluşlarda üst düzey yönetim kademelerinde geniş bir istihdam olanağı bulabilmektedirler.
Program Adı: Mali İktisat
Program Türü: Tezli Yüksek Lisans
Program Profili:
Marmara Üniversitesi Mali İktisat Yüksek Lisans Programı, maliye alanında evrensel bilgi
birikimine katkıda bulunacak nitelikli bilim insanları ile kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyacağı
uzman ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda programda çeşitli
seçmeli dersler yer almaktadır. Özellikle küreselleşme sürecinde kamu maliyesi, kamu kesimi
ekonomisi, maliye politikası, vergi politikası, devlet bütçesi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarına
ilişkin bu dersler, öğrencilere ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandırmayı, bilimsel bir metodoloji ile

araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmayı ve
doktora çalışmalarına hazırlamayı amaçlamaktadır.
Mali İktisat Yüksek Lisans Programı, kamu sektörü ve özel sektörde uzman düzeyinde
çalışmak isteyen üniversite mezunlarına maliye alanında ileri düzey bilgi ve beceri kazandırmakta,
maliye alanından ve farklı disiplinlerden elde ettikleri bilgileri bütünleştirerek çözümleme
yapabilmeyi, sonuçlarını değerlendirebilmeyi ve gerekli durumlarda çözüm önerileri getirebilmeyi
öğretmektedir. Bu program çerçevesinde ulusal ve uluslararası alandaki güncel gelişmeler takip
edilmekte ve öğrencilerin iktisadi, mali, sosyal ve hukuki olayları mali araçlar kullanarak
açıklayabilme yetenekleri geliştirilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri:
Mali İktisat Yüksek Lisans Programından mezun olanlar, kamu ve özel sektörün üst düzey
yönetim kademelerinde geniş bir istihdam olanağına sahip bulunmaktadır. Çeşitli kamu
kuruluşlarında müfettişlik, uzmanlık, denetçilik gibi pozisyonların yanı sıra, kaymakamlık ve idari
yargı hakimliği vb. gibi üst düzey görevlerde istihdam edilebilmektedirler. Maliye Bakanlığı,
Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kalkınma Bakanlığı, Kamu İktisadi
Teşebbüsleri, Yerel İdareler, Belediyeler, Sayıştay ve diğer kamu kuruluşları ile bankalar ve çeşitli
özel sektör kuruluşları da istihdam olanağı sunmaktadır.
Mezunlarımız ayrıca üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya okutman
kadrolarında çalışarak akademik kariyer yapabilmektedirler. Bunlara ilave olarak çeşitli özel finans
kuruluşları ya da Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mesleği de mezunlarımızın istihdam
edilebileceği diğer bir alandır. Özel sektörde ise yönetici, mali analist, uzman olarak birçok alanda
çalışma olanağı bulabilmektedirler.
Program Adı: Mali İktisat
Program Türü: Tezsiz Yüksek Lisans
Program Profili: Programın Türkiye ve Dünyadaki Yeri Önemi, Amacı vb.)
Mali İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı uygulamaya yöneliktir. Maliye alanında yeni
gelişmeleri takip ederek kendini yetiştirmek isteyen üniversite mezunlarını analitik düşünebilen,
sorun çözebilen ve çağını şekillendirebilecek bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç
doğrultusunda öğrencilerin mali iktisat alanındaki temel teorik bilgileri ileri düzeye taşınmakta ve
öğrenciler uluslararası literatürdeki güncel gelişmeleri takip edebilecek, mevcut verileri analiz
edebilecek, yorumlayabilecek ve çözüm önerisi getirebilecek becerilerle donatılmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri(örneklerle):
Mali İktisat tezsiz yüksek lisans programı mezunlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarında
veya özel şirketlerde görev alabilmektedirler. Kamu sektöründe müfettiş, vergi denetmeni ya da
uzman personel olarak istihdam edilmektedirler. Ayrıca özel banka ve kuruluşlarda çeşitli
pozisyonlarda görev alabilirler. Bankacılık ve finans sektörü olmak üzere, özel sektörün çeşitli
birimlerinde uzman üst düzey yönetici ve danışman olarak görev yapabilmekte; bunun yanı sıra,
özellikle mali müşavirlik, mali denetçilik vb. işlerde çalışabilmektedirler.

