Genel Bilgiler
Genel Bilgi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Maliye Bölümü 2008 yılında dördüncü bölüm olarak Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
bünyesinde kurulmuĢ olup, 2015-2016 yılında eğitim ve öğretime baĢlanmıĢtır. Maliye eğitimi devlet ile toplum arasındaki
mali olayları incelemeyi, maliye alanında meydana gelen en son geliĢmeleri aktarmayı, olay ve geliĢmeleri eleĢtirel ve
analitik bir biçimde anlama, yorumlama ve değerlendirme yeteneklerini geliĢtirmeyi ve öğrencileri karmaĢık ve rekabetçi iĢ
ortamına hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilere, maliye, vergi, muhasebe, ekonomi, istatistik,
matematik ve hukuk gibi derslerin yanında alan dersleri olarak da maliye teorisi, vergi hukuku, vergi sistemi, kamu bütçesi,
mahalli idareler maliyesi, mali yargı gibi dersler verilmektedir.
Yüksek lisans öğrencileri programı baĢarıyla tamamlamak için toplam 120 AKTS’lik ders, seminer, tez çalıĢmasını
tamamlamak zorundadırlar. Ayrıca yüksek lisans öğrencileri, Erasmus programı çerçevesinde yapılan ikili antlaĢmalar
sayesinde eğitiminin bir kısmını Avrupa Birliği ülkelerinde devam ettirebilmektedir.
Yüksek Lisans programı ile öğrenciler, bilimsel etkinliklere katılarak becerilerini geliĢtirebilir ve sonuçları bilimsel
toplulukla paylaĢabilir, ayrıca Türkiye'deki veya yurt dıĢındaki üniversitelerin ilgili doktora programlarına kayıt yaptırarak
akademik kariyerine devam edebilirler.
Amaç ve Hedefler
Amaç:
Kamu sektörü ve özel sektörde uzman düzeyinde çalıĢacak kiĢilere maliye alanında ileri düzey bilgi ve beceri kazandırmayı,
alana iliĢkin edinmiĢ olduğu bilgileri analiz ederek farklı alanlardan edinmiĢ olduğu bilgilerle yorumlayabilmeyi,
değerlendirme ve çözüm önerisi getirebilmeyi amaçlamaktadır. Program aynı zamanda öğrencileri doktora programına
hazırlamayı amaçlamaktadır.
Hedef:
Programın temel hedefi; ülkesine ve insanlığa katkı sağlayacak maliye alanında yetkin eleman yetiĢtirmektir. Bu hedefe
ulaĢmak için bölümümüz ulusal ve uluslararası standartlarda, AB uyumlaĢtırma süreci kapsamında bilgi, teknik, yöntem ve
ders materyali kullanılmaktadır.
Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece
Düzeyi
Maliye Yüksek Lisans Programı, 120 AKTS kredisinden oluĢan 2 yıllık bir programdır. Maliye yüksek lisans programı
(Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 7. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde
bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araĢtırma alanlarına ve doktora programlarına geçiĢ
yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır.
QF-EHEA: 2. Seviye
EQF-LLL: 7. Seviye
Verilen Derece
Programı baĢarıyla tamamlayan öğrencilere Maliye Yüksek Lisans Derecesi verilmektedir.
Kabul Koşulları
Kabul koĢullarına Türkiye Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği yönetmeliklere uygun olarak karar verilmektedir. Yüksek
lisans programlarına baĢvuru ve kabul için gerekli koĢullar hakkındaki bilgi, her akademik yılın baĢında üniversitenin web
sayfasında duyurulur. AĢağıdaki koĢullar Türk uyruklu öğrenciler için geçerlidir:




Lisans derecesi sahibi olmak
ALES’ten (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı) en az 55 puan (veya eĢdeğeri) almıĢ olmak







Ulusal düzeyde yapılan YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı
Dil Sınavı) veya KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı) ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen
uluslararası düzeydeki IELTS (Uluslararası Ġngilizce Test Sistemi) veya TOEFL (Yabancı Dil Olarak Ġngilizce
Sınavı) yabancı dil sınavlarından yeterlilik almıĢ olmak. Yabancı dil yeterliliği olmayan öğrenciler baĢvuruda
bulunabilir ancak bu alandaki puanları 0 olarak değerlendirilecektir.
YurtdıĢında Lisans Derecesi almıĢ adayların, Yükseköğretim Kurulu’ndan denklik belgesi almaları gerekmektedir.
ALES puanı 3 yıl geçerlidir.
Adayların Ģahsen baĢvurması gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan baĢvurular değerlendirilmeyecektir.

Daha fazla bilgi için “Kurumsal Bilgiler” menüsünde yer alan ve “Kayıt Prosedürleri” bölümünü ziyaret ediniz.
Yabancı öğrencilerin kabul koĢulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası
ĠliĢkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.
İletişim:
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, BorYolu, Niğde, TÜRKĠYE
Tel: 0 388 225 21 48
Faks: 0 388 225 23 85
E-posta: erasmus@nigde.edu.tr
Web: http://www.nigde.edu.tr/uluslararasi/index.php
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin veya baĢka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir
yarıyıl eğitim almıĢ olan baĢarılı öğrenciler, programa yatay geçiĢ yapmak için baĢvurabilirler. BaĢvuruların kabul
edilebilmesi için; programın yüksek lisans yatay geçiĢ kontenjanı ilan etmesi, adayın programın öğrenci kabul koĢullarını
karĢılaması ve en az bir yarıyıl almıĢ olduğu derslerden, yönetmelikte belirtilen puan sınıflamasına göre baĢarılı sayılabilecek
notu almıĢ olması gerekmektedir. Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçiĢi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve
intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleĢir.
http://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/egitimbilimlerienstitusu//sayfalar/3784/atohnxmu.pdf
Program Profili
Program Profili Maliye Bölümü mezun öğrencilerinin, Kamu ve Özel sektörün hizmet, turizm ve sanayi sektöründe tercih
edilen elemanlar olarak yetiĢmelerini sağlayarak, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve kaliteli ürün ve hizmet tüketilmesinin
sonucunda yaĢam kalitesinin yükselmesini sağlamak görevi ile birlikte; serbest muhasebeci ve mali müĢavir unvanı ile
serbest meslek sahibi ve Kamu Kurum ve KuruluĢlarında üst düzey yönetici pozisyonlarına atanabilen bireyler yetiĢtirme
görevi bulunmaktadır.
Maliye lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 7. Düzey),
mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araĢtırma alanlarına, yüksek
lisans ve doktora programlarına geçiĢ yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde
Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre
sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aĢağıda verilmiĢtir:
•ISCED Eğitim Alan Kodu: 34 –ĠĢletme ve Yönetim Bilimleri •ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 7, Categorisi (Profili): 74,
Alt Categorisi: 747 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 34 –ĠĢletme ve Yönetim Bilimleri
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans
derecesi
Eğitim Öğretim Metodları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesindeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aĢağıda verilmiĢtir.
Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Maliye Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Programında hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaĢmak için, programın tümünde kullandığı eğitimöğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama
bilgileri” kısmında yer almaktadır.
Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler




















Ders & Sınıf Ġçi Etkinlikler
Arazi ÇalıĢması
Grup ÇalıĢması
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Staj
Teknik Gezi
Web Tabanlı Öğrenme
Uygulama
Yerinde Uygulama
Mesleki Faaliyet
Sosyal Faaliyet
Tez Hazırlama
Alan ÇalıĢması
Rapor Yazma

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri
Maliye Yüksek Lisans Programında öğrencileri mezun olduktan sonra, aldıkları dersler ve ilgi alanlarına göre baĢta kamu
sektörü olmak üzere, ulusal ve uluslararası firmaların farklı iĢ kollarında istihdam edilebilmektedir.
Maliye Yüksek Lisans Programında mezun olan adaylar, aynı zamanda doktora programlarına kayıt yaptırma olanağı da
kazanmaktadırlar.
Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler
MALĠYE “YÜKSEK LĠSANS DERECESĠ”, Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 2.5/4.00’den az olmayan, tezini
baĢarıyla savunmuĢ olan ve programdaki tüm derslerini (120 AKTS) en az CB ya da S notuyla geçmiĢ olan öğrencilere
verilmektedir.
Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne bakınız.
Akademik İlerleme Olanakları
Bu programı baĢarıyla tamamlayan öğrenciler ilgili alanlarda doktora programlarına baĢvurabilir.
Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi
Maliye Anabilim Dalı yüksek lisans programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini
ölçmek için kullanılan yöntemler aĢağıda belirtilmiĢtir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda
final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiĢtir







Ara Sınav
Final Sınavı
Telafi Sınavı
Kısa Sınav
Ödev Değerlendirme
Rapor Sunma





Bilgisayarla Sunum Yapma
Tez Sunma
Belge Sunma

Sınavlar:
Ara sınav ve final sınavları üniversite senatosu tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır.
Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi ve final sınavı sonuçlarına dayanarak ve ayrıca öğrencilerin
devam Ģartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.
Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 ve final sınavının katkısı Yönetmelikle
belirlenen tüm yüksek lisans programlarındaki tüm dersler için % 60'dır.
Değerlendirme:
Bir öğrencinin baĢarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalıĢmalar ve final) için öğretim elemanı
tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.
Bir dersten AA, BA, BB, CB ve S (BaĢarılı) notlarından birini alan öğrenci o dersi baĢarmıĢ sayılır. Öğrencilerin baĢarı
durumu; yarıyıl akademik ortalaması ve genel akademik ortalamaları 4.00 üzerinden hesaplanarak belirlenir ve her dönemin
sonunda duyurulur. Bir dersin kredisi ile o dersten alınan baĢarı notunun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir.
Yarıyıl akademik ortalaması, ders planında o yarıyılda bulunan derslerden alınması gerekenlerin ağırlıklı puanları toplamının,
derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Yıllık dersler bahar yarıyılı akademik ortalamasına dâhil edilir. Genel
akademik ortalama, öğrencinin öğrenim süresi içinde almak zorunda olduğu bütün derslerden aldığı baĢarı notları esas
alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlar toplamının, alınan derslerin kredi toplamına (120 AKTS) bölünmesiyle bulunur. Ders
baĢarı notları ve katsayıları aĢağıdaki Ģekilde belirlenir:
Harf notu

Katsayı

90-100

AA

4.00

85-89

BA

3.50

80-84

BB

3.00

75-79

CB

2.50

70-74

CC

2.00

65-69

DC

1.50

60-64

DD

1.00

50-59

FD

0.50

0-49

FF

0.00

Not

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.
Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin MALĠYE ANABĠLĠM DALI Yüksek Lisans Programından mezun olabilmesi için aĢağıdaki koĢulları
karĢılaması gerekmektedir:




Geçer not alarak 120 AKTS kredisini tamamlamak (7 yüksek lisans dersi için 54 AKTS kredisi, Seminer Dersi için
6 AKTS kredisi, 2 Özel Alan Dersi için 20 AKTS kredisi ve art arda 2 yarıyıl boyunca yapılan Tez ÇalıĢmaları için
40 AKTS kredisi)
Tezini hazırlayıp baĢarıyla sunmak

ÖğretimTürü
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Soysal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı yüksek lisans programı, tam zamanlı
ve yüz yüze eğitim vermektedir.
İletişim (Program Direktörü ya da Dengi)

Mevki
ANABĠLĠM DALI BAġKANI
ANABĠLĠM DALI BAġKAN
YARD.

Adı Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi Hünkar GÜLER

Telefon
0 388 225 2368

E-Posta
gulerhunkar@ohu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk BUYRUKOĞLU

0 388 225 4259

sbuyrukoglu@ohu.edu.tr

ERASMUS KOORDĠNATÖRÜ

Doç. Dr. Ahmet Arif EREN

0 388 225 2066

ariferen@ohu.edu.tr

