MARMARA ÜNİVERSİTESİ İÇİNDE ÖNEMLİ
OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ

İlişkileri Bölümleri sıralamasında ikinci sırada yer
almaktadır.
 Öğrencilerimizin

MARMARA

ÖZELLİKLERİMİZ

ÜNİVERSİTESİ

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

bulunmaktadır. 2015–2016 öğretim yılı itibari ile

2015-2016 öğretim yılı itibariyle lisans düzeyinde

4 öğrencimiz ERASMUS değişim programı

840 öğrenci, 26 öğretim elemanı ve 1 idari

çerçevesinde

personel ile eğitim öğretim ve bilimsel araştırma

kazanmıştır.

İKTİSAT FAKÜLTESİ

uluslararası

programlarından

faaliyetlerini sürdürmektedir.
 Bölümümüzde birinci ve ikinci eğitim olmak
üzere ikili eğitim yapılmaktadır.

yararlanma

yurtdışında

öğrenim

değişim
imkânları

hakkı

 Bölümümüzde “Çalışma Ekonomisi”, "Yönetim
ve Çalışma Psikolojisi” ve "İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku” dallarında yüksek lisans programları ve
“Çalışma

Ekonomisi”

doktora

programı

yürütülmektedir.
 Lisansüstü programlarda toplam 150 öğrenci
öğrenim görmektedir.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ
VE ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
 Bölümümüz ÖSYM tarafından belirlenen taban
puan bakımından Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

İLETİŞİM

ULUSAL VE ULUSLARARASI
ETKİNLİKLERİMİZ

Adres:

Marmara

Üniversitesi

İktisat

Fakültesi

Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul
 Bölümümüzde,

öğretim

üye

ve

elemanları

Santral: 0(216) 541 40 21

tarafından, ulusal ve uluslararası düzeyde çok
sayıda bilimsel yayın yayınlanmış ve birçok ulusal
ve

uluslararası

kongrelere

katılım

gerçekleştirilmiştir.

Bölüm Sekreterliği (Direkt): 0(216) 336 28 09
 Sendikacılık

alanında,

finans

ve

bankacılık

sektöründe, çeşitli sektörlerin insan kaynakları

http://ceko.ikf.marmara.edu.tr

yönetimi bölümlerinde çeşitli pozisyonlarda görev
alan ve iş müfettişi olarak çalışan mezunlarımız.

BÖLÜMÜMÜZÜ ÖZGÜN KILAN ÖZELLİKLER

 Bölümümüzün, kent merkezlerine ulaşımı kolay,
fiziki olarak geniş bir alana sahip ve çeşitli sosyalsportif aktivitelerin yapılabildiği bir yerleşkede

 Güçlü Öğretim Üyesi kadromuz
 İş hayatını, çalışanlar açısından ele alan yüksek
lisans programlarımız
 Çalışma hayatı ile ilişkili bireysel iş hukuku, sosyal

bulunması

ULAŞIM
Bölüme

Mecidiyeköy,

Beşiktaş,

Üsküdar

ve

Kadıköy'den kalkan İ.E.T.T. ve halk otobüsleri,
minibüs ve dolmuş gibi vasıtalarla ulaşılabilir.
Metrobüs ile ulaşım: Kampüsümüze, metrobüsün
Anadolu

yakasındaki

en

son

durağı

olan

güvenlik hukuku, sendikalar hukuku gibi derslerin,

Söğütlüçeşme durağında indikten sonra yürüyerek ya

lisansta ve lisansüstü programlarımızda yoğun bir

da hemen metrobüs durağının yanından kalkan ve

biçimde verilmesi

Ziverbey istikametine giden minibüs ve otobüsler ile
ulaşabilirsiniz.

