Program Adı: Maliye Teorisi
Program Türü: Doktora
Program Profili:
Maliye Teorisi doktora programı, sunduğu gelişmiş lisansüstü eğitim programıyla akademik
çevre, devlet yönetimi ve araştırma kuruluşların yer alabilecek evrensel bilgi birikimine katkıda
bulunacak fevkalade bilim insanlarının yetişmesine imkan tanınır. Programa katılanlara, politik ve
analitik araştırma yapabilmek, kamu politikalarının yürütülmesi ve şekillenmesinde fayda
sağlayabilmek ve gelecek nesil eğitimcileri, araştırmacıları ve uygulayıcıları yetiştirmek konusunda
eğitim verilmektedir.
Doktora programı öğrenciyi akademik hayata hazırlayan, bilgiyi keşfetmeye, tümleştirmeye
ve uygulamaya yönlendiren, bilginin kayıt altına alınıp saklanmasını, paylaşılmasını ve yayılmasını
amaçlayan bir eğitim sürecini içermektedir. Bu bağlamda Maliye Teorisi doktora programı lisans ya
da yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğrencilere, belirli bir alanda daha özel ve ileri düzeyde
eğitim olanakları sunar. Bu programda, öğrencilerin daha önce lisans ve/veya yüksek lisans
eğitiminde edindikleri yeterliliklerine bağlı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri
derinleştirebilmeleri, disiplinler arası etkileşimi kavrayarak yeni ve çeşitli fikirlerden analiz ve
değerlendirme yapabilmeleri ve bunun sonrasında özgün sonuçlar çıkarabilmelerini
amaçlanmaktadır.
Programa katılan akademisyen ve diğer öğrencilerin, iktisadi süreçler ve iktisadi sonuçlar
üzerinde devlet politikalarının etkisini değerlendirmeleri sağlanmaktadır. Sağlam kamu ekonomisi
ve ekonomi temellerinin gerektirdiği bu program, akademik veya siyasi kariyer için öğrencileri
donatmaktadır. Programı başarıyla tamamlayan mezunlarımız, kamu maliyesi ve bütçeleme
alanında genel derslerin geniş bir yelpazesini öğretmek için donatılmış olacaktır. Ayrıca
mezunlarımız bu alanda tanımlanmış araştırma soruları ve metodolojilerin sağlam bir anlayışına
sahip olacaklardır. Programda öğrencinin, akademik kurallara uygun araştırma ve ifade özgürlüğü
çerçevesinde hazırlayacağı tez çalışmasında, bilgiye evrensel anlamda önemli ve özgün katkılar
yapması gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri(örneklerle):
Maliye Teorisi doktora programı mezunları hem kendi üniversitemizde hem de Türkiye’deki
ve dünyadaki çeşitli üniversitelerde akademik pozisyonlarda görev alabilir. Akademik kariyerin
yanında başta Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olmak üzere tüm
kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli pozisyonlarda istihdam alanı bulmaktadırlar. Ayrıca kamu ve
özel sektörün üst düzey yönetim kademelerinde geniş bir istihdam olanağına da sahiptirler.
Kamu kesiminde; müfettişlik, uzmanlık, denetçilik, idari yargı hâkimliği başta olmak üzere
birçok kariyer mesleğe girebilmektedirler. Sivil toplum örgütleri ve özel sektördeki uluslararası ve
ulusal kuruluşlarda yönetici, mali analist, uzman olarak birçok alanda çalışma imkânı
bulabilmektedirler.

Program Adı: Maliye Teorisi
Program Türü: Tezli Yüksek Lisans
Program Profili:
Maliye Teorisi yüksek lisans programında, öğrencileri öncelikle maliye teorisi, maliye
politikası, kamu ekonomisi ve devlet bütçesi alanlarında ileri düzey becerileri kazandırmayı;
öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama
yeteneğini artırmayı ve doktora çalışmalarına hazırlamayı hedeflemektedir. Maliye alanında
kapsamlı eğitim-öğretim faaliyetleriyle bilgiyi arttıracak, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyacağı
uzman ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Yüksek lisans programıyla, öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi
değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmalarını sağlamaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda
Maliye Teorisi yüksek lisans programında alınan dersler ve yapılan araştırmalar sayesinde,
öğrencilere mesleklerinin çeşitli alt dallarını derinlemesine keşfetme olanağı vermektedir. Bu
program kapsamında, öğrencilere bağımsız araştırma ve geliştirme çalışmaları yapma yeteneği,
yapılan araştırma çalışmalarından bilgi sentezleme becerisi, projelerde görev alarak liderlik etme
özelliği gibi kazanımlar sağlamak hedeflenmektedir.
Bu programla, öğrencilerin maliye alanındaki temel teorik bilgilerini ileri düzeye taşımak,
öğrencilerin iktisadi, mali, sosyal ve hukuki olayların mali araçlar kullanarak açıklayabilme
yeteneğini geliştirmek ve ulusal ve uluslararası alandaki güncel gelişmeleri takip edebilecek yeterli
bilgi ve beceriye sahip maliyeciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Maliye Teorisi yüksek lisans programı, kamu sektörü ve özel sektörde uzman düzeyinde
çalışacak kişilere maliye alanında ileri düzey bilgi ve beceri kazandırmayı, bu bilgi ve beceri
birikimini analiz etmeyi, farklı alanlardaki mevcut bilgilerle yorumlayabilmeyi, değerlendirmelerde
bulunmayı ve gerekli durumlarda çözüm önerileri getirebilmeyi hedeflemektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri(örneklerle):
Maliye Teorisi yüksek lisans programından mezun olanlar kamu ve özel sektörde çok çeşitli
istihdam olanaklarına sahiptirler. Çeşitli kamu kuruluşlarında müfettişlik, uzmanlık, denetçilik gibi
pozisyonların yanında kaymakamlık ve idari yargı hakimliği vb. gibi üst düzey görevlerde de
istihdam edilebilirler. Maliye Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
Kalkınma Bakanlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Mahalli İdareler, Belediyeler, Sayıştay ve diğer
kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında istihdam edilebilecektirler.
Mezunlarımız ayrıca üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya okutman
kadrolarında çalışarak akademik kariyer yapabilirler. Bunlara ilave olarak çeşitli özel finans
kuruluşları ya da Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mesleği de mezunlarımızın istihdam
edebileceği diğer bir alandır. Özel sektörde ise yönetici, mali analist, uzman olarak birçok alanda
çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Program Adı: Maliye Teorisi
Program Türü: Tezsis Yüksek Lisans
Program Profili: Programın Türkiye ve Dünyadaki Yeri Önemi, Amacı vb.)
Yüksek lisans eğitimi; toplumsal gereksinimlere yanıt verebilen, profesyonel işgücü
oluşturulmasında sürekli ve belirgin bir rol oynayan lisansüstü eğitimin özlü, dinamik ve önemli bir
parçasıdır. Lisansüstü eğitimin lisans eğitiminden en büyük farkı; lisans eğitiminin pek çok alt
alanda genel bilgi vermesine karşın, lisansüstü eğitimde belirli bir alanda uzmanlaştırma
hedeflenmektedir.
Maliye Teorisi tezsiz yüksek lisans programı, maliye alanında kendini yetiştirmek isteyen
üniversite mezunlarına derinlemesine bilgiler sunarak, programa katılan öğrencilerin alana ilişkin
edinilmiş olduğu bilgi ve becerileri analiz edebilme, yorumlayabilme, değerlendirebilmeleri ve
çözüm önerisi getirebilmeleri amaçlanmaktadır.
Mali mevzuata hakim, maliye alanında yeni gelişmeleri takip eden ve hızlı değişime ayak
uydurabilen, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, çağını şekillendirebilecek
potansiyelli bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Ayrıca bu programa katılan öğrenciler
uygulamaya yönelik olarak hazırlamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri(örneklerle):
Maliye Teorisi 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.

