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T.C. 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

MALİYE ANABİLİM DALI 

Yüksek Lisans Programı 

Programın amacı: Bu programın amacı, maliye alanında kendini yetiştirmek isteyen 

üniversite mezunlarına derinlemesine bilgiler sunmak ve uygulamaya dönük olarak 

hazırlamaktır. 

Programın önemi: Günümüzde kamu maliyesi ve onun alt dallarına yönelik 

gelişmelerin hızla artması; özellikle mali hukuk, mali iktisat ve maliye teorisi alanlarında 

güncel bilgiler ile donanmış ve eleştirel bakış açısına sahip uzman kişilere olan ihtiyacı 

arttırmıştır. Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı bu ihtiyaç doğrultusunda 

öğrenciler yetiştirmektedir. Program, güncel bilgiler ve gelişmeleri içeren ders 

programına sahiptir. Ayrıca öğrencilerin maliye ilmini ilgilendiren konulara iktisat, hukuk 

ve işletme bilimleri perspektifinden de bakabilmelerini sağlamaktadır. Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2007-2008 

yılından itibaren faaliyet göstermesi yönüyle öğrencilerine uzun yılların tecrübe ve bilgi 

birikimini sunmaktadır. 

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Bu programdan başarıyla mezun olan 

öğrenciler; 

 Teori ve pratik arasındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde, mali konular ile ilgili bilgi 

birikimine sahip olur. 

 Alanı ile ilgili edindiği bilgilerini kullanarak, mali ve iktisadi olaylar arasında 

neden-sonuç ilişkisi kurabilir ve yorumlayabilir. 
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 Alanı ile ilgili yaptığı araştırmalarda mesleki sorumluluk ve bilim etiğinin önemini 

kavrar. 

 Güncel gelişmeler ışığında kamu kesiminin iktisadi yönünü, kamu mali 

yönetimini ve kamu bütçesinin işleyişini eleştirel bir bakış açısıyla 

değerlendirebilir. 

 Vergilendirme süreciyle ilgili sahip olduğu teorik ve hukuki bilgileri kullanarak, 

vergi sistemlerinin işleyişini analiz edebilir ve farklı sistemlerin karşılaştırmasını 

yaparak yorumlayabilir. 

 Küreselleşme sürecinde kamu kesiminin iktisadi hayattaki etkileşimini 

saptayarak, uluslararası mali problemlere karşı çözüm önerileri geliştirebilir. 

 Alanı ile ilgili konular arasındaki ilişkileri sayısal yöntemler kullanarak analiz 

edebilir ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirebilir. 

 Mali konularla ilgili bir problemi bireysel ya da grup çalışması eşliğinde 

derinlemesine ele alarak bilimsel bir yayın safhasına getirebilir. 

 Alan ile ilgili bir konuda, bilgi kaynaklarına erişerek literatür araştırması yapabilir 

ve bağımsız çalışmaya yönelik beceri kazanabilir. 

 Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda kazandığı bilgi, beceri ve 

davranışlarıyla topluma örnek olur. 

 Edindiği bilgiler sayesinde gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde 

yönetim, denetim, muhasebe, finansman ve benzeri çeşitli alanlarında istihdam 

edilebilir. 

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Ders dönemini ve tez çalışmalarını başarıyla 

tamamlayan öğrenciler Maliye Anabilim Dalı alanında bilim uzmanı unvanına sahip 

olurlar. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarında, özel 

şirketlerde veya akademik kadrolarda uzmanlık alanlarıyla ilgili görev alabilmektedirler. 

Tezsiz (II. Öğretim) Yüksek Lisans Programı 

Programın amacı: Bu programın amacı, maliye alanında kendini yetiştirmek isteyen 

üniversite mezunlarına derinlemesine bilgiler sunmak ve uygulamaya dönük olarak 

hazırlamaktır. 

Programın önemi: Günümüzde kamu maliyesi ve onun alt dallarına yönelik 

gelişmelerin hızla artması; özellikle mali hukuk, mali iktisat ve maliye teorisi alanlarında 
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güncel bilgiler ile donanmış ve eleştirel bakış açısına sahip uzman kişilere olan ihtiyacı 

arttırmıştır. Maliye Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı bu ihtiyaç 

doğrultusunda öğrenciler yetiştirmektedir. Program, güncel bilgiler ve gelişmeleri 

içeren ders programına sahiptir. Ayrıca öğrencilerin maliye ilmini ilgilendiren konulara 

iktisat, hukuk ve işletme bilimleri perspektifinden de bakabilmelerini sağlamaktadır. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans 

Programı 2013-2014 yılından itibaren faaliyet göstermesi yönüyle öğrencilerine uzun 

yılların tecrübe ve bilgi birikimini sunmaktadır. Maliye Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek 

Lisans Programına ilişkin dersler hafta sonu yapıldığından, özellikle hafta içi derslere 

katılma imkânı bulunmayan öğrenciler için uygun bir programa sahiptir. 

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Bu programdan başarıyla mezun olan 

öğrenciler; 

 Teori ve pratik arasındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde, mali konular ile ilgili bilgi 

birikimine sahip olur. 

 Alanı ile ilgili edindiği bilgilerini kullanarak, mali ve iktisadi olaylar arasında 

neden-sonuç ilişkisi kurabilir ve yorumlayabilir. 

 Alanı ile ilgili yaptığı araştırmalarda mesleki sorumluluk ve bilim etiğinin önemini 

kavrar. 

 Güncel gelişmeler ışığında kamu kesiminin iktisadi yönünü, kamu mali 

yönetimini ve kamu bütçesinin işleyişini eleştirel bir bakış açısıyla 

değerlendirebilir. 

 Vergilendirme süreciyle ilgili sahip olduğu teorik ve hukuki bilgileri kullanarak, 

vergi sistemlerinin işleyişini analiz edebilir ve farklı sistemlerin karşılaştırmasını 

yaparak yorumlayabilir. 

 Küreselleşme sürecinde kamu kesiminin iktisadi hayattaki etkileşimini 

saptayarak, uluslararası mali problemlere karşı çözüm önerileri geliştirebilir. 

 Alanı ile ilgili konular arasındaki ilişkileri sayısal yöntemler kullanarak analiz 

edebilir ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirebilir. 

 Mali konularla ilgili bir problemi bireysel ya da grup çalışması eşliğinde 

derinlemesine ele alarak bilimsel bir yayın safhasına getirebilir. 

 Alan ile ilgili bir konuda, bilgi kaynaklarına erişerek literatür araştırması yapabilir 

ve bağımsız çalışmaya yönelik beceri kazanabilir. 
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 Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda kazandığı bilgi, beceri ve 

davranışlarıyla topluma örnek olur. 

 Edindiği bilgiler sayesinde gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde 

yönetim, denetim, muhasebe, finansman ve benzeri çeşitli alanlarında istihdam 

edilebilir. 

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Ders dönemini ve tez çalışmalarını başarıyla 

tamamlayan öğrenciler Maliye Anabilim Dalı alanında bilim uzmanı unvanına sahip 

olurlar. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarında veya 

özel şirketlerde uzmanlık alanlarıyla ilgili görev alabilmektedirler. 

Yüksek Lisans Programı Amaçları 

PA1 

Maliye programında akademik ortamda, özgün ve bağımsız çalışmalar 

yürütebilecek ve alana gerçekleştirdiği araştırmalar ile önemli bilimsel 

katkılarda bulunabilecek nitelikte araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirmek 

PA2 

Maliye Yüksek Lisans Programı aracılığıyla, bilim dalında bilimsel araştırma 

gerçekleştirmek isteyen öğrenci, akademisyen ve yöneticilere akademik 

deneyim kazandırmak 

PA3 

Öğretim üyelerinin çalıştıkları alanda yeni araştırmacılarla bilgi ve 

tecrübelerini paylaşmaları, böylece yüksek lisans öğrencilerinin nitelikli 

bilimsel araştırma yapabilme donanımı kazanmaları noktasında yardımcı 

olmak 

PA4 
Yüksek lisans öğrencilerinin aldıkları eğitim sayesinde, Maliye alanını 

doğrudan ilgilendiren konularda araştırmalar yapmalarını sağlamaktır 

 

Yüksek Lisans Programı Eğitim Kazanımları  

EK1 
Teori ve pratik arasındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde, mali konular ile ilgili 

bilgi birikimine sahip olur 

EK2 
Alanı ile ilgili edindiği bilgilerini kullanarak, mali ve iktisadi olaylar arasında 

neden-sonuç ilişkisi kurabilir ve yorumlayabilir 

EK3 
Alanı ile ilgili yaptığı araştırmalarda mesleki sorumluluk ve bilim etiğinin 

önemini kavrar 
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EK4 

Güncel gelişmeler ışığında kamu kesiminin iktisadi yönünü, kamu mali 

yönetimini ve kamu bütçesinin işleyişini eleştirel bir bakış açısıyla 

değerlendirebilir 

EK5 

Vergilendirme süreciyle ilgili sahip olduğu teorik ve hukuki bilgileri 

kullanarak, vergi sistemlerinin işleyişini analiz edebilir ve farklı sistemlerin 

karşılaştırmasını yaparak yorumlayabilir 

EK6 
Küreselleşme sürecinde kamu kesiminin iktisadi hayattaki etkileşimini 

saptayarak, uluslararası mali problemlere karşı çözüm önerileri geliştirebilir 

EK7 
Alanı ile ilgili konular arasındaki ilişkileri sayısal yöntemler kullanarak analiz 

edebilir ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirebilir 

EK8 
Mali konularla ilgili bir problemi bireysel ya da grup çalışması eşliğinde 

derinlemesine ele alarak bilimsel bir yayın safhasına getirebilir 

EK9 
Alan ile ilgili bir konuda, bilgi kaynaklarına erişerek literatür araştırması 

yapabilir ve bağımsız çalışmaya yönelik beceri kazanabilir 

EK10 
Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda kazandığı bilgi, beceri ve 

davranışlarıyla topluma örnek olur 

EK11 

Edindiği bilgiler sayesinde gerek kamu sektöründe ve gerekse özel 

sektörde yönetim, denetim, muhasebe, finansman ve benzeri çeşitli 

alanlarında istihdam edilebilir 

 

Doktora Programı 

Programın amacı: Programının amaçları; 

 Maliye programında akademik ortamda, özgün ve bağımsız çalışmalar 

yürütebilecek ve alana gerçekleştirdiği araştırmalar ile önemli bilimsel katkılarda 

bulunabilecek nitelikte araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirmek, 

 Maliye Doktora Programı aracılığıyla, bilim dalında bilimsel araştırma 

gerçekleştirmek isteyen öğrenci, akademisyen ve yöneticilere akademik 

deneyim kazandırmak, 

 Öğretim üyelerinin çalıştıkları alanda yeni araştırmacılarla bilgi ve tecrübelerini 

paylaşmaları, böylece doktora öğrencilerinin nitelikli bilimsel araştırma 

yapabilme donanımı kazanmaları noktasında yardımcı olmak, 
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 Doktora öğrencilerinin aldıkları araştırma eğitimi sayesinde, Maliye alanını 

doğrudan ilgilendiren konularda projeler geliştirmelerini sağlamaktır. 

Programın önemi: Günümüzde kamu maliyesi ve onun alt dallarına yönelik 

gelişmelerin hızla artması; özellikle mali hukuk, mali iktisat ve maliye teorisi alanlarında 

güncel bilgiler ile donanmış ve eleştirel bakış açısına sahip uzman kişilere olan ihtiyacı 

arttırmıştır. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı bu ihtiyaç doğrultusunda öğrenciler 

yetiştirmektedir. Program, güncel bilgiler ve gelişmeleri içeren ders programına 

sahiptir. Ayrıca öğrencilerin maliye ilmini ilgilendiren konulara iktisat, hukuk ve işletme 

bilimleri perspektifinden de bakabilmelerini sağlamaktadır. Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı 2011-2012 yılından itibaren 

faaliyet göstermesi yönüyle öğrencilerine uzun yılların tecrübe ve bilgi birikimini 

sunmaktadır. 

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Bu programdan başarıyla mezun olan 

öğrenciler; 

 Teori ve pratik arasındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde, mali konular ile ilgili bilgi 

birikimine sahip olur. 

 Alanı ile ilgili edindiği bilgilerini kullanarak, mali ve iktisadi olaylar arasında 

neden-sonuç ilişkisi kurabilir ve yorumlayabilir. 

 Alanı ile ilgili yaptığı araştırmalarda mesleki sorumluluk ve bilim etiğinin önemini 

kavrar. 

 Güncel gelişmeler ışığında kamu kesiminin iktisadi yönünü, kamu mali 

yönetimini ve kamu bütçesinin işleyişini eleştirel bir bakış açısıyla 

değerlendirebilir. 

 Vergilendirme süreciyle ilgili sahip olduğu teorik ve hukuki bilgileri kullanarak, 

vergi sistemlerinin işleyişini analiz edebilir ve farklı sistemlerin karşılaştırmasını 

yaparak yorumlayabilir.  

 Küreselleşme sürecinde kamu kesiminin iktisadi hayattaki etkileşimini 

saptayarak, uluslararası mali problemlere karşı çözüm önerileri geliştirebilir. 

 Alanı ile ilgili konular arasındaki ilişkileri sayısal yöntemler kullanarak analiz 

edebilir ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirebilir. 

 Mali konularla ilgili bir problemi bireysel ya da grup çalışması eşliğinde 

derinlemesine ele alarak bilimsel bir yayın safhasına getirebilir. 
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 Alan ile ilgili bir konuda, bilgi kaynaklarına erişerek literatür araştırması yapabilir 

ve bağımsız çalışmaya yönelik beceri kazanabilir. 

 Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda kazandığı bilgi, beceri ve 

davranışlarıyla topluma örnek olur. 

 Edindiği bilgiler sayesinde gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde 

yönetim, denetim, muhasebe, finansman ve benzeri çeşitli alanlarında istihdam 

edilebilir. 

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: Ders dönemini ve tez çalışmalarını başarıyla 

tamamlayan öğrencilerimiz Maliye Anabilim Dalı alanında doktor unvanına sahip 

olurlar. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarında, özel 

şirketlerde veya akademik kadrolarda uzmanlık alanlarıyla ilgili görev alabilmektedirler. 

Maliye Doktora Programı Amaçları 

PA1 

Maliye programında akademik ortamda, özgün ve bağımsız çalışmalar 

yürütebilecek ve alana gerçekleştirdiği araştırmalar ile önemli bilimsel 

katkılarda bulunabilecek nitelikte araştırmacı ve uygulayıcılar yetiştirmek 

PA2 

Maliye Doktora Programı aracılığıyla, bilim dalında bilimsel araştırma 

gerçekleştirmek isteyen öğrenci, akademisyen ve yöneticilere akademik 

deneyim kazandırmak 

PA3 

Öğretim üyelerinin çalıştıkları alanda yeni araştırmacılarla bilgi ve 

tecrübelerini paylaşmaları, böylece doktora öğrencilerinin nitelikli bilimsel 

araştırma yapabilme donanımı kazanmaları noktasında yardımcı olmak 

PA4 
Doktora öğrencilerinin aldıkları araştırma eğitimi sayesinde, Maliye alanını 

doğrudan ilgilendiren konularda projeler geliştirmelerini sağlamaktır 

 

Maliye Doktora Programı Eğitim Kazanımları  

EK1 
Teori ve pratik arasındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde, mali konular ile ilgili 

bilgi birikimine sahip olur 

EK2 
Alanı ile ilgili edindiği bilgilerini kullanarak, mali ve iktisadi olaylar arasında 

neden-sonuç ilişkisi kurabilir ve yorumlayabilir 

EK3 
Alanı ile ilgili yaptığı araştırmalarda mesleki sorumluluk ve bilim etiğinin 

önemini kavrar 
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EK4 

Güncel gelişmeler ışığında kamu kesiminin iktisadi yönünü, kamu mali 

yönetimini ve kamu bütçesinin işleyişini eleştirel bir bakış açısıyla 

değerlendirebilir 

EK5 

Vergilendirme süreciyle ilgili sahip olduğu teorik ve hukuki bilgileri 

kullanarak, vergi sistemlerinin işleyişini analiz edebilir ve farklı sistemlerin 

karşılaştırmasını yaparak yorumlayabilir 

EK6 
Küreselleşme sürecinde kamu kesiminin iktisadi hayattaki etkileşimini 

saptayarak, uluslararası mali problemlere karşı çözüm önerileri geliştirebilir 

EK7 
Alanı ile ilgili konular arasındaki ilişkileri sayısal yöntemler kullanarak analiz 

edebilir ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirebilir 

EK8 
Mali konularla ilgili bir problemi bireysel ya da grup çalışması eşliğinde 

derinlemesine ele alarak bilimsel bir yayın safhasına getirebilir 

EK9 
Alan ile ilgili bir konuda, bilgi kaynaklarına erişerek literatür araştırması 

yapabilir ve bağımsız çalışmaya yönelik beceri kazanabilir 

EK10 
Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda kazandığı bilgi, beceri ve 

davranışlarıyla topluma örnek olur 

EK11 

Edindiği bilgiler sayesinde gerek kamu sektöründe ve gerekse özel 

sektörde yönetim, denetim, muhasebe, finansman ve benzeri çeşitli 

alanlarında istihdam edilebilir 

 

 

 


