Yüksek Lisans ve Doktora
Programları
İktisat bölümünde sunulan lisansüstü
programlarının çeşitliliği ise iktisadın alt
dallarında
derinlemesine
çalışmalar
yapmak isteyen öğrenciler için oldukça
caziptir.

2014-2015 Taban ve Tavan
Puanları
İKTİSAT
Puan Türü: TM-1
Kontenjan: 190
Taban Puan: 332,05
Tavan Puan: 390,15
İKTİSAT (İkinci Öğretim)
Puan Türü: TM-1
Kontenjan: 190
Taban Puan: 310,35
Tavan Puan: 364,69

İktisat Bölümü iktisat teorisi, uluslararası
iktisat, iktisat politikası, iktisat tarihi,
kalkınma iktisadı ve iktisadi büyüme,
finansal iktisat ile uluslararası ticaret ve
para yönetimi dallarında yüksek lisans ve
doktora programları ile
zengin
bir
lisansüstü eğitim programına sahiptir.
Bunun yanında
iktisat bölümünce arz
edilen tezsiz yüksek lisans programları iş
hayatında atılmış olan fakat lisansüstü
eğitimine
devam
etmek
isteyen
öğrencilere pek çok fırsatlar sunmaktadır.

T.C.
MARMARA
ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT
FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Danışmanlık Sistemi - Ders Seçimleri
Başlangıçta
seçmeli
dersleri
belirleme
sürecinde
öğrencilere
yardımcı olmak amacıyla başlatılan
öğrenci
danışmanlığı
hizmetinin
kapsamı
zamanla
öğrencilerin
derslerde,
okulda
ve
sosyal
hayatlarında
karşılaşabilecekleri
sorunları paylaşabilmeleri ve bu
konularda
öğretim
üyelerine
danışabilmeleri
amacıyla
genişletilmiştir.
Öğrenciler ders seçimleri - kayıt
yenileme başta olmak üzere, kariyer
planlaması süreci, yurt içi ve yurt
dışı
eğitim
konuları,
öğrenci
faaliyetleri gibi pek çok konuda
danışman öğretim elemanlarından
destek alabilmektedirler.

1883’ten beri

Adres: T.C. Marmara Üniversitesi
Göztepe Kampüsü, 34722
Kadıköy/İstanbul
Tel: 0 216 541 40 21
e-posta: iktisat.iktisat@marmara.edu.tr

İKTİSAT BÖLÜMÜ
Türkiye'nin
önde
gelen
üniversitelerinden
Marmara
Üniversitesi'nde,
İktisat
Bölümü
öğrencilerine Lisans, Yüksek Lisans
(Tezli
ve
Tezsiz)
ve
Doktora
programlarında
eğitim
imkanı
sağlanmaktadır.
İktisat
bölümü
sahip olduğu 50'ye yakın öğretim
elemanı ile zengin bir kadroya
sahiptir.
İktisat Bölümünde; temel olarak,
öğrencilerin iktisat kuramına ilişkin
donanımlarının
geliştirilmesi
hedeflenmektedir. Bu asıl amacın
yanında
öğrencilerin
İşletme,
Maliye, İstatistik, Ekonometri ve
Hukuk dallarında da kendilerini
geliştirmelerini
sağlayacak
altyapının
kazandırılması
planlanmaktadır.
Bölümde, öğrencilerin Türkiye ve
Dünya ekonomisinde meydana gelen
gelişmeleri analiz edebilecek bir
formasyon edinebilmeleri yanında,
mezun öğrencilerinin iş hayatında
istihdam edilmeleri muhtemel olan
sektörlerin
gerektirdiği
ek
donanımları
da
sağlamalarına
yönelik
bir
program
yürütülmektedir.

İktisat Bölümü Mezunlarının
İş Olanakları

Programı
tamamlayan
öğrenciler,
iktisat, işletme ve siyaset bilimi gibi
alanlarda yüksek lisans öğrenimi
görebilir
veya
değişik
araştırma
kurumlarında, işletmelerde ya da
yükseköğretim kurumlarında görev
alabilirler. Çeşitli bakanlıklarda, kamu
ve özel bankalarda müfettiş, denetçi
ve uzman olarak görev alabilir,
uluslararası piyasalar ve kurumlarda,
araştırma şirketlerinde çalışabilirler.
Bölümü
bitiren
öğrencilerin
iyi
düzeyde
İngilizce
bilmeleri
ve
bilgisayar
teknolojilerine
hakim
olmaları diğer iktisatçılar arasında
avantajlı bir konuma sahip olmalarını
sağlar

Erasmus Değişim Programı

Erasmus
değişim
programı
çerçevesinde
yurtdışında
anlaşma
yapılan üniversiteler ile Öğrenci ve
Öğretim
Üyesi
değişimi
gerçekleştirilmektedir.

Erasmus Antlaşmalı
Üniversiteler - 2014

 Roskide
Business
College
DANİMARKA
 Riga Technıcal University
LETONYA
 Free
University
Of
Bozen
–
BOLZANO-İTALYA
 Universtiy Of Pardubice
–
ÇEK CUMHURİYETİ
 Universidad Publica De Navarra –
İSPANYA
 Universite De Rennes 1 – FRANSA
 Universite De Paris 1 PantheonSorbonne - FRANSA
 Universitaet Bremen - ALMANYA
 Universitaet Kassel - ALMANYA
 University of Rostock – ALMANYA
 Fachhochschule
Worms
–
ALMANYA
 University
of
Ioannia
YUNANİSTAN

Master and PhD Programmes
The
diversity
of
postgraduate
programmes
in
the
economics
department is attractive for students
who want to get further education in
the sub fields of economics

2014-2015 Max. and Min. Points
ECONOMICS
Type of Points: TM-1
Quota: 190
Minimum Point: 332,05
Maximum Point: 390,15
ECONOMICS (Evening education)
Type of Points: TM-1
Quota: 190
Minimum Point: 310,35
Maximum Point: 364,69

MARMARA
UNIVERSITY
FACULTY OF
ECONOMICS

DEPARTMENT OF ECONOMICS

Consultancy System- Subject
Choices
With its masters and PhD programmes
on such diverse topics as theory of
economics, international economics,
politics of economics, history of
economics, development economics
and
economic
growth,
financial
economics and international trade and
money management, the economics
department has a rich postgraduate
education
programme.
Master
programmes without thesis provide
students who choose to work but at the
same time continue their postgraduate
education a great deal of opportunities.

Within time the content of the student
consultancy service, which at first has
been started for helping students in the
elective subject selection process, has
been widened in order for students to
be able to share their problems that
they might face at school and in their
social
environments
and
get
consultancy
from
their
teaching
professors.
Students are able to get consultancy
from consultant teaching professors in
areas such as subject selection –
reregistration especially and career
planning process, education in and
outside
of
the
country,
student
activities.

Since 1883

Address: T.C. Marmara Üniversitesi
Göztepe Kampüsü,34722
Kadıköy/İstanbul
Tel: 0 216 541 40 21
e-mail: iktisat.iktisat@marmara.edu.tr

Department of Economics
Being
one
of
the
forecoming
universities
in
Turkey,
Marmara
University provides undergraduate,
master (both with and without thesis)
and PhD education facilities for
Economics students. With its nearly
50
teaching
professors,
the
Economics department has a rich
personnell cadre.
In the Economics department; the
target
is
basically
to
develop
students’ knowhow about economic
theory. Besides this main target it is
planned to prepare the basic facilities
to let students’ develop themselves in
related areas such as Business
Administration, Finance, Statistics,
Econometrics and Law.

Job Facilities for Graduates of
Economics Department

Students
who
complete
the
programme may have a masters
degree in areas such as economics,
business administration and political
science or they can find positions in
various
research
institutions,
businesses or universities. They can
work in various kinds of ministries,
public
and
private
banks
as
inspectors, auditors or experts, they
can find jobs in international markets,
institutions and research companies.

Erasmus Exchange Programme
In the department the srudents are
being prepared to acquire a formation
for analizing the developments that
happen
in
Turkish
and
world
economics and aside from this
students are prepared such that they
have the necessary abilities that the
sectors in which they have the
propabality to be employed require of
them

Advanced English language skills and
knowhow in computer technologies
make graduate students gain a
competitive advantage over other
economics graduates.

Universities With Which Agreements
Have Been Made in 2014

 Roskide
Business
College
DENMARK
 Riga Technıcal University - LATVIA
 Free
University
Of
Bozen
–
BOLZANO-ITALY
 Universtiy Of Pardubice
–
CZECH REPUBLIC
 Universidad Publica De Navarra –
SPAIN
 Universite De Rennes 1 – FRANCE
 Universite De Paris 1 PantheonSorbonne - FRANCE
 Universitaet Bremen - GERMANY
 Universitaet Kassel - GERMANY
 University of Rostock – GERMANY
 Fachhochschule
Worms
–
GERMANY
 University of Ioannia - GREECE

