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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 
 

Tarihçe  

 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 1992 tarihinde kurulmuştur. 

Üniversitemizin kuruluşunda Fen-Edebiyat, Su Ürünleri, Teknik Eğitim, 

İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu yer almıştır. Muğla’daki 

ilk yükseköğrenim birimleri ise 1975 yılında Ankara İktisadî ve Ticarî 

İlimler Akademisine bağlı olarak kurulmuştur. 
 

Barınma İmkanları 
 

Üniversitemiz Yerleşkesinde; Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 

Müdürlüğü'nce işletilmekte olan iki yurt bulunmaktadır. Bu yurtlardan Milli 

Piyango Kız Öğrenci Yurdu 1500; Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı Erkek Öğrenci 

Yurdu 1800 yatak kapasitesine sahiptir. Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu ile 

Prof.Dr.Ethem Ruhi Fığlalı Erkek Öğrenci Yurdu'na öğrenci kabulleri 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından merkezi 
sistemle yapılmaktadır. 

Sosyal Tesisler 
 

Atatürk Kültür Merkezi, Üniversitemizin prestijli mekânları arasında 
yer almaktadır. Merkezimizde aktif olarak kullanılan 1050 kişi ve 185 
kişi kapasiteli iki salon ve ayrıca 50’şer kişilik 4 seminer odası 

bulunmaktadır. 

 

 
 

Yerleşkemizin beslenme amaçlı en önemli tesislerinden birisi Sıtkı Koçman 

Öğrenci Sarayı’dır. Özel yemek salonu, seçmeli yemek salonu, seçmesiz yemek 

salonları ve kafeteryası ile 1200 oturma kapasiteli tesisimizde ucuz, lezzetli ve 

sağlıklı beslenmenin hizmeti seçenekleriyle birlikte sunulmaktadır. 

 

 

 
Yüzme havuzunda, öğrencilerimizin yüzme derslerinin uygulamalı eğitimi 
gerçekleştirilmekte ve çeşitli kategorilerde yüzme kursları 
düzenlenmektedir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri ve 
personeli, üye olarak veya günlük giriş yaparak tesisimizden 
yararlanabilmektedirler. 

 
 

 
Kayra Kapı Öğrenci Kafeteryası, hafta içi 07:30 - 22:00 saatleri arasında öğrenci 
ve personelimize hizmet vermektedir. Bu mekân, her türlü sıcak - soğuk yiyecek 
ve içeceğin sunulduğu fast - food ünitesiyle, a’la carte restoranıyla, marketiyle, 
kırtasiyesiyle, TV izleme, fotokopi hizmetiyle Yerleşkemizdeki öğrencilerin yoğun 
bir şekilde yararlandığı mekânlardan biridir.



REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI 

 

 

 

 

 

 
Sevgili Öğrencilerim, 

Uzun ve yorucu bir çalışmadan sonra, büyük bir yarışa girip, üstün bir başarıyla 
ülkemizin en güzel yerinde kurulmuş olan Üniversitemizi kazanmış bulunuyorsunuz. Bu 
üstün başarınızdan dolayı, siz değerli öğrencilerimi ve sizleri büyük bir özveriyle 
geleceğe hazırlayan ailelerinizi gönülden tebrik ediyorum. Aramıza hoş geldiniz. 

Üniversitemiz çağdaş ve modern bir alt yapıyla güçlü bir donanıma sahip olup, 

siz sevgili öğrencilerimize alanlarında uzman öğretim elemanları ve idari 

çalışanlarımızla kaliteli bir eğitim-öğretim ortamı sunmayı ilke hâline getirmiştir. 

Üniversitemize adım attığınız ilk günden itibaren vereceğimiz hizmetler, sağlayacağımız 

imkân ve ortamlarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversiteli olmanın hazzını, yaşayacağınız ve 

yaşatacağınız güzel duygu ve düşüncelerle hissetmeye başlayacaksınız. 

Sevgili öğrencilerim, ulusal ve uluslararası alanlarda yaptığı başarılı atılımlarla 

kendini göstermeye başlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okumanın ve 

Üniversitemizden mezun olmanın mutluluğunu her zaman ve her zeminde 

yaşayacaksınız. Üniversitemize olan aidiyet duygunuz, öğrencilik hayatınız boyunca 

göstermiş olduğunuz başarılarla daha da yeşerecek ve böylece Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversiteli olmanın bir ayrıcalık olduğunu hissedecek ve kazandığınız bilgi, görgü, 

beceri ve yetkinliklerinizle çevrenizde örnek birer şahsiyet olacaksınız. 

Amacımız, siz değerli öğrencilerimizi, ülkemizin geleceğini kuracak birer gönül 
ve meslek erbabı olarak, ülkemizin toplum, sağlık, kültür, bilim, sanat, spor, turizm, 
eğitim ve öğretim hayatına önemli katkılarda bulunacak kişiler olarak yetiştirmektir. 

Yaşamınızın her döneminde Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı olarak, ülkemiz 
çıkarlarını en üst seviyede tutacağınıza, ülkemizi yükseltmek ve yüceltmek için 
çalışacağınıza olan inancım tamdır. Bütün bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekrar hoş 
geldiniz diyor, Üniversitemizdeki eğitim-öğretim hayatınızda başarılar diliyor ve gönül 
sevgilerimi sunuyorum. 

Prof. Dr. Mansur HARMANDAR        

Rektör 



 

 

 

 

DEKANIMIZIN 

MESAJI 
 

Sevgili Öğrenciler, 

Küresel rekabetin giderek hız kazandığı dünyamızda, daha kaliteli mal ve hizmet 

üretebilenler ayakta kalırken, diğerleri bu acımasız rekabetin kurbanı olarak yok 

olmaktadır. Günümüzde, ülkelerin ve firmaların geleceğini yerel dinamikler ve 

değerlerle belirleyebilmek mümkün olmaktan çıkmıştır. Rekabet, artık hem bireysel 

hem de ülkesel anlamda eskisinden çok daha belirleyici bir anahtar kavram olmaya 

başlamıştır. Üretim faaliyetine yeni başlayan firmalar nasıl ki, var olabilmek için 

kendilerine benzer firmalarla yarışabildikleri ölçüde ayakta kalabilirlerse, bireyler de 

bu rekabet ortamını kendi lehlerine çevirebildikleri oranda başarılı kabul edilmektedir. 

Bu güzel ülkenin insanları olarak, küresel dünyada “biz de varız” diyebilmek 

için, dünyanın bize sunduğu imkânlardan en üst düzeyde yararlanmanın yollarını 

bulmamız gerekmektedir. Bunun en başta gelen yolu ise, kendimize yaptığımız yatırımı 

artırmaktan geçmektedir. Siz değerli arkadaşlarım, geleceğin yöneticileri,  iktisatçıları 

ve işletmecileri olarak kendi ideallerinizi gerçekleştirmeye çalışırken, aynı zamanda 

ülkemizin de  dünya ligindeki sıralamasını daha üst sıralara çıkartacağınızın bilincinde 

olmalısınız. Bu nedenle Fakültemizin temel amacı, dünyanın hangi ülkesine giderse 

gitsin, sahip olduğu bilgi birikimini kolaylıkla uygulamaya dönüştürebilecek donanıma 

sahip mezunlar yetiştirmeye dönük olmalıdır ve olacaktır. Bunun, daha güçlü bir 

biçimde ülkemizin dünya ile bütünleşmesini, kendi çıkarlarını koruyabilmesini ve kendi 

halkını barış, refah ve özgürlük içerisinde yaşatabilmesini sağlayacağı açıktır. Bu hedefe 

uygun biçimde, kendimizi “Fikri hür, vicdanı hür” birer birey haline getirerek, 

farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşamayı başarabilmiş özgür bireyler topluluğu 

haline gelmemiz de birçok sorunu çözmemiz için yeterli zemini oluşturacaktır. 

Dünyada yaşanan gelişmeler, daha önce hiç olmadığı kadar hem siyasal hem de 

iktisadi yönden ülkemizi başat bir role doğru yönlendirmektedir. Bizler de kendimizi, 

eskiden olduğu gibi, ülkemizin, geleceğin “süper gücü” olacağı dönemlere 

hazırlamalıyız. Bu doğrultuda, ülkemiz insanlarının sahip olduğu örnek değerleri 

evrensel değerlerle buluşturmalı, çabalarımızı hem kendimiz hem de halkımızın refah ve 

mutluğu doğrultusunda yoğunlaştırmalıyız. Bunun gerçekleştirilmesinin en başta gelen 

yolu, kendimizi geliştirmek, teknoloji ve evrensel bilgiden faydalanmanın yollarını 

bulmaktan geçmektedir. 

Tarihsel olarak Avrupa medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olan ülkemizin, 

çağdaşlaşma hedefinin nihai noktası olarak gördüğümüz Avrupa Birliği hedefi 

doğrultusunda ilerlemesi siz genç arkadaşlarımızın çalışmalarıyla söz konusu 

olabilecektir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Avrupa, Rusya ve Türk 

Cumhuriyetleri, Ortadoğu ile Uzak Asya arasında güçlü bir köprü haline gelecek olan 

ülkemizin, bu alanlar arasındaki karmaşık siyasal, iktisadi ve ticari ilişkilerin 

yönetilebilmesi yükü, bunun üstesinden gelecek biçimde yetişmiş mezunlarımızın 

omuzlarında olacaktır. 

Sevgi ve başarı dileklerimle, 

Prof. Dr. Bayram COŞKUN 

Dekan V. 



FAKÜLTE TARİHÇESİ 
 

Fakültemiz, 21 Ocak 1975 tarihinde Ankara İktisadi Ticari İlimler 

Akademisi’ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksekokulu adı ile 

kurulmuş, 1982 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi, Muğla İşletmecilik Yüksekokulu olarak 

faaliyetlerine devam etmiş olup; 1992’de kurulan Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi’nde adı ve bağlantısı değiştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesine dönüştürülmüştür. 

Lisans düzeyinde eğitim öğretim yapan fakültemizde, 1992-1993 eğitim-

öğretim yılında sadece İşletme Bölümü bulunurken 1993-1994 eğitim-

öğretim yılında İktisat Bölümü ve bu bölümlerin ikinci öğretimleri 

devreye girmiştir. 1995-1996 eğitim-öğretim yılında Kamu Yönetimi 

Bölümü açılmıştır. 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren ikinci 

öğretimler kaldırıldığından 1. sınıflarına öğrenci kabul edilmemiştir. 

Ancak 2001-2002 eğitim-öğretim yılı başından itibaren İktisat, İşletme ve 

Kamu Yönetimi Bölümlerinin ikinci öğretimlerine tekrar öğrenci kabul 

edilmiştir. 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılı başından itibaren Çalışma 

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 

başından itibaren ise Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Fakültemiz bünyesinde 

bulunan Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümüne ise 2013-2014 

eğitim-öğretim yılında ek kontenjan ile öğrenci alarak eğitim-öğretime 

başlanması planlanmaktadır. Maliye Bölümünde ise henüz eğitim 

öğretim yapılmamaktadır. 

Fakültemizde halen İşletme, İşletme İkinci Öğretim, İktisat, İktisat İkinci 
Öğretim, Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi İkinci Öğretim, Çalışma 

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Bölümlerinde eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir. 

Fakültemiz 1999-2003 yılları arasında 6 katlı derslik bloğu, 6 katlı idari 

blok ve 2’şer katlı 2 adet amfi bloğundan oluşan 16980 m² kapalı alana 

sahip binalarda eğitim-öğretimini sürdürmüş, 2003– 2004 eğitim-öğretim 

yılı başından itibaren ise Sayın Sıtkı KOÇMAN tarafından yaptırılan 2 

katlı derslik bloğu ve 3 katlı idari bloktan oluşan 7383 m² kapalı alana 

sahip binalarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Nisan 

2011’de inşaatına başlanan 2088 m² kapalı alana sahip idari blok ise 

Mart 2012’de tamamlanarak teslim alınmış ve kullanıma açılmıştır. 



İKTİSAT BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENCİYE SAĞLADIĞI KAZANIMLAR 

-  Temel iktisadi kavramları, 
teorileri ve yöntemleri 
tanımlar ve değerlendirir. 

-  Güncel iktisadi sorunları 

çözmeye yönelik katkıda 

bulunmak için, farklı iktisat 

kuramlarının önermelerini 

uygulamalı bir konuda sınamaya 

yarayacak nicel ve nitel iktisadi 

yöntemlerin bilgisine sahip olur. 
- 

-  Temel matematiksel ve istatistiksel 

metotları ve temel ekonometri 

teorilerini mikro ve makro iktisadi 

problemlere çözüm üretmede 

kullanabilme yeteneği kazanır. 

 

 

- İktisadi ve sosyal olayları tarihsel 
bir perspektif çerçevesinde 
yorumlar. Ulusal ve uluslararası 
ekonomik göstergeleri ve 
gelişmeleri takip eder, iktisat bilgi 
ve yöntemlerini farklı alanlarda 
kullanır.  

- İktisadi sistemleri, karar 
mekanizmalarını, politikaları ve 
sorunları tanımlar ve bunlar 
hakkında yorum yapar. 

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil 
Portföyü B1 Genel düzeyinde 

kullanarak ekonomiyle ilgili 

bilgileri ve değişiklikleri izler ve 

meslektaşları ile iletişim kurar. 

- İktisat alanına temel oluşturan 

diğer disiplinlerden yararlanır ve 

bu disiplinlere ilişkin temel 

bilgilere sahip olur. 

 

 



-  Sözlü ve yazılı iletişim kurar, 
problem çözer ve bilgi 
teknolojilerini en az Avrupa 
Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri 
düzeyinde kullanır. 

- İktisadi analiz yöntemlerini 

işletme sorunlarına uygular. 
 

-  Ekonomik verilerin analiz 
edilmesi ve modellenmesi için 
gerekli olan yöntemleri, 
teknikleri ve araçları sağlar ve 
elde edilen sonuçları 
değerlendirir. 

 

 

 

- Gerek kamunun gerekse de özel kesimin 
gereksinim duyduğu yüksek becerili 
elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde 
hukuk bilgisine sahip olur. 
 

-  Kamu, endüstri, tarım, çevre ve doğal 
kaynaklar, çalışma, bilgi ve mülkiyet 
ekonomileri, uluslararası finans, para banka, 
iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat 
ve ekonometrik yöntemler gibi alanlardan 
kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarında 
yeterli bilgiye sahip olur. 

 

-  Genel işletme yönetimi, pazarlama, insan 
kaynakları idaresi, şirket finansmanı, şirket 
muhasebesi ve kamu idareciliği gibi 
kendilerinin seçtiği fakat bölümün direkt 
eğitim konusuna girmeyen alanlarda yeterli 
bilgiye sahip olur. 

 



İŞLETME BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENCİYE SAĞLADIĞI KAZANIMLAR 

- İşletme alanının alt disiplinleri olan 

yönetim, pazarlama, finans, üretim, 

sayısal yöntemler ve muhasebe 

konularında ileri düzeyde bilgilere 

sahiptir. 

- Bu bilgileri kullanmak suretiyle 

çalışma yaşamındaki verileri analiz 

edebilme, yorumlayabilme ve çözüm 

önerileri getirebilme becerisi kazanır. 

- Düşünce ve önerilerini Türkçe ve 
yabancı dilde ilgililere yazılı ve sözlü 
olarak aktarır, çalışma yaşamındaki 
paydaşlarıyla etkili iletişim kurar. 

- Bilişim ve iletişim teknolojilerini 
kullanabilme ve işletme alanının 
güncel bilgilerini çalışanlar ve ekip 
arkadaşlarına aktarabilme becerisine 
sahiptir. 

- Kalite, iş etiği ve sosyal sorumluluk, 
çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, 
sosyal haklar ve sosyal adalet bilincini 
kazanır ve görev aldığı işletmelerde bu 
bilinçle iş yapma ve sonuçlandırma 
becerisine sahip olur. 

- Yenilik ve değişikliğe açık olma, 

girişimcilik, liderlik, analitik ve 

eleştirel düşünme becerisine sahiptir. 

- Yaşam boyu öğrenme bilincini kavrar. 

- İşletme bilimi kapsamında yer alan 
konularda araştırma ve çalışmalar 
yapar. Yürütücüsü veya katılımcısı 
olduğu projelerde sorumluluk alır. 
Görev aldığı organizasyon için amaç 
ve hedef belirler. 



KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENCİYE SAĞLADIĞI KAZANIMLAR 

- Siyaset bilimi, yönetim 
bilimi, hukuk, kentleşme 
ve çevre sorunları alanında 
kuramsal ve uygulamayla 
ilgili temel bilgileri edinir. 

- Siyaset bilimi ve 

yönetim, kentleşme, 

çevre sorunları ve hukuk 

alanında edindiği 

bilgileri yaşam boyu 

geliştirecek öğrenme 

becerisini kazanır. 

- Siyaset bilimi ve yönetim 
alanında edindiği temel 
bilgileri alanla ilgili kurum 
ve kuruluşların 
problemlerini çözmede 
kullanır. 

 

 

 

- Siyaset bilimi ve yönetim alanında 

öğrendiği kavramı ve yaklaşımları 

ulusal ve uluslararası boyutta 

yorumlar, karşılaştırmalı ve 

disiplinlerarası analiz yapar ve 

uygular. 

 

- Kamu yönetimi alanında katlım, 
yönetişim, ekip çalışması, açıklık, etik 
yönetim, etkinlik ve performans 
denetimi ilkelerini bilir ve uygular. 

 

- Siyaset bilimi alanında ulusal ve yerel 
düzeyde devlet, demokrasi ve sivil 
toplum ilişkilerini bilir ve bu alanda 
yaşanan sorunlara eleştirel olarak 
müdahale eder. 



-  Ekip üyesi olarak bireysel 
sorumluluk alır, açık fikirli, 
eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven 
sahibi olur. 
 

-  Ulusal ve uluslararası düzeyde 

kamu hukuku ve özel  hukuk 

alanlarında kurumsal ve 

uygulamalı bilgiye ve donanıma 

sahip olur. 

 

-  Hukukun üstünlüğü ve 
evrenselliği, adalet, eşitlik, insan 
hakları ve yurttaşlık, sağlık ve 
çevre değerleri konusunda yeterli 
bilince sahip olur. 

 
 

- Kentleşme ve çevreyle ilgili öğrendiği 
kavram ve yaklaşımları yerel, ulusal ve 
uluslararası sorunların çözümünde uygular. 

 

- Kamu yönetimi alanında iç ve dış 
paydaşlarla etkili iletişim kurar. 

 

- Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi, 
kamu yönetimi, hukuk, kentleşme ve çevre 
sorunları alanındaki bilgileri izler ve 
meslektaşlarıyla iletişim kurar. 

 

- Kamu yönetimi alanının gerektirdiği 
düzeyde bilişim teknolojilerini kullanır ve 
e-devlet uygulamalarına katkıda bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ 

İLİŞKİLERİ 

BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENCİYE SAĞLADIĞI 

KAZANIMLAR 

-  Bireysel ve toplu çalışma 
ilişkilerinin temel kavramlarını, 
yürütümünü, bu ilişkilerde 
uyuşmazlık ve çatışma sürecini 
inceler, analiz eder ve 
yorumlayabilir. 

-  Sosyal güvenliğin kişiler ve 
riskler bakımından kapsamını 

ve sosyal güvenlik 

programlarından yararlanma 

koşullarını açıklar ve 

yorumlayabilir. 

-  Çalışma ilişkilerine dair 
yasama, yürütme ve yargı 
organlarının sorumluluklarını 
ve faaliyetlerini, çalışma 
ilişkisini düzenleyen ve 
denetleyen kamu kurumlarını, 
yapılarını, işleyişini ve 
sorumluluklarını açıklar. 

 

 

 

- Çalışmanın insan, çevre ve çalışan 

sağlığı üzerindeki etkilerini kavrar.  

- Çalışmanın sağlık üzerindeki olumsuz 

etkilerine karşı devletin, işverenin ve 

çalışanın hak ve sorumluklarını 

açıklar. 

- Sosyal politikanın farklı tanımlarını 
yapar, tarihsel gelişimini amaçlarını, 
temel unsurlarını ve araçlarını 
belirtirken sosyal politika ile sosyal 
sorunlar ve sosyal gelişme arasındaki 
ilişkileri açıklar.  

- Uluslararası sosyal politikayı oluşturan 
örgüt ve kurumları, bu kurumların 
yapısını ve işleyişini, uluslararası 
sosyal politikanın standartları ile 
hukuki kaynaklarını açıklar. 



 

 

 

- İstihdam, işsizlik, ücret, 
gelir dağılımı ve yoksulluk ile 
ilgili olguları kavramaya, 
çözümlemeye ve eleştirel bir 
bakışla tartışmaya yönelik 
kavramsal ve teorik donanımı 
edinir. 

-  Çalışma ilişkilerinde 

örgüt/kurum, iş ve toplumsal 

etik değerlere uygun 

davranır.  

-  Çalışma yaşamının 

sosyolojik boyutu ile ilgili 

ileri düzeyde bilgilere 

sahiptir, bu bilgileri ekip 

arkadaşlarına aktarabilme, 

verileri yorumlayabilme, 

analiz edebilme, sorunları 

tanımlayabilme ve çözüm 

önerileri getirebilme 

becerisine sahiptir. 

 

 

 

 

-  Başta üretim ve 
çalışma sistemi olmak 

üzere günümüz 

toplumlarının temel 

yapılarını ve örgütlenme 

biçimlerini kavrar; 

üretim ve çalışma 

ilişkileriyle toplumsal 

eşitsizlikler arasındaki 

bağlantılara, toplumsal 

çatışmaların doğasına 

ve bu çatışmalardan 

doğan örgütler ile 

çatışmaların 

düzenlenmesine yönelik 

kurumların rolüne 

ilişkin kuramsal, 

tarihsel ve yöntemsel 

analiz araçlarına sahip 

olur.



- Çalışma yaşamında 
ve işyerinde sosyo-
psikolojik açıdan insan 
ihtiyaçlarını odak alan 
yönetim anlayışı 
çerçevesinde edindiği 
bilgi ve becerileri 
kullanarak, sorunları 
tanımlar, analiz eder ve 
çözüm önerileri 
geliştirir. 

 

- Ekip çalışması 
içinde bireysel veya 
ekip üyesi olarak 
değişik görevler alır, 
diğer sosyal bilim 
alanlarıyla ortaklaşa 
çalışmalar yürütür. 

- Türkçe ve yabancı 
dilde yayımlanmış 
bilimsel çalışmaları 
takip edip açıklar. 
Bildiri, makale ve proje 
raporu gibi çalışmaları 
hazırlar. 

 

 

- Edindiği bilgileri yaşam boyu geliştirecek öğrenme becerisini 
kazanır. 

- Çalışma yaşamında sosyal taraflarla etkili iletişim kurar. 

 
- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde 
kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanır. 
 
 
 
 
 
 



 

 

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜNÜN 

ÖĞRENCİYE SAĞLADIĞI KAZANIMLAR 
 

 
 
 

- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında bilimsel 

araştırmalar yapmak. 

- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında mesleki formasyona 

sahip uzmanlar yetiştirmek, mezuniyet sonrasına yönelik olarak da 

bilgiyi yenileme becerisini özellikle kazandırmak. 

- Lisansta temel mesleki formasyona, lisansüstünde alan çalışması 

ağırlıklı uzmanlığa yönelik öğrenim vermek ve her iki düzeyde 

öğretim kadroları ve öğrenci işbirliğini siyaset bilimi ve uluslararası 

ilişkilerin birbirini tamamlayıcı bütünlüğüne yöneltmek. 

- Hem bilgi hem fikir sahibi, eleştirel ve analitik düşünme becerisini 

yetkin kullanabilen, kendisini sürekli yenileyen, yaratıcı, girişimci, 

sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, ortak çalışmaya, demokratik 

katılıma yatkın, ''yurttaş'' bilinç ve sorumluluğuna sahip bireyler 

yetiştirmek. 

- Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışı içinde 

toplumun bilimsel ve kültürel kalitesinin ve özellikle demokrasi 

kültürünün artmasına katkıda bulunmaktır 



 

ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN 

BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENCİYE SAĞLADIĞI KAZANIMLAR 

- Uluslararası ticaretin tarihsel seyri, kavramları, modelleri ve 

kuramları hakkında bilgi sahibi olur. 

- Küresel finans sistemi, uluslararası ekonomi, uluslararası para 

sistemi, ödemeler dengesi, döviz kurları, doğrudan yabancı yatırım 

ve bunların uluslararası ticaret ile ilişkisi gibi uluslararası finansman 

alanının merkezi konuları hakkında bilgi sahibi olur. 

- Uluslararası işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, örgüt yapıları ve 

faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur. Uluslararası işletmelerin 

ticaret ve finansman stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlayacak 

bilgi ve beceri düzeyine sahiptir. 

- Uluslararası ticaret ve finansmana konu olan istatiksel verilere 

ulaşma ve bunların istatistiksel ve ekonometrik analizini yapma 

konusunda bilgi sahibi olur. 

- Uluslararası ticaretin altında yatan temel motivasyonları anlayabilir 

ve günümüz küresel ticaretini biçimleyen temel değişkenleri 

yorumlayabilir. 

- Uluslararası sermaye hareketlerinin doğasını anlar ve ulusal 

makroekonomik politikaların rolünü analiz edebilir. 

- Uluslararası işletmelerin mal ve sermaye operasyonlarının etkin 

yönetiminin sağlanmasına ilişkin gerekli bilgi ve beceriye sahip olur. 

- İşletme, Finans ve Ekonomi disiplinlerinin temel konuları hakkında 

bilgi sahibi olur. 

- Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek 

becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine 

sahip olur. 

- Sözlü ve yazılı iletişim kurabilir, problem çözebilir ve bilgi 

teknolojilerini kullanır. 
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İİBF MEZUNLARININ ÇALIŞMA OLANAKLARI 

İKTİSAT MEZUNLARININ İSTİHDAM PROFİLLERİ 

İktisat bölümünden mezun olan öğrenciler;  

- Sanayinin her dalında, 

- Bankacılığın her kademesinde ve dalında, 

- Sermaye piyasasının her türlü kurumlarında, 

- Hazine müsteşarlığında, 

- Sigorta ve finans şirketlerinde görev alabilecek bilgi birikimi, 

- Sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olacaklardır. 

 

İktisat Bölümü / 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yerleştirme Puanları 

Bölüm Puan Türü Taban Puan Tavan Puan 

İktisat TM-1 270,29215 

 

 

336,22411 

 
İktisat (İ.Ö.) TM-1 253,03168 277,92966 

 

İktisat Bölümü (İngilizce) / 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yerleştirme Puanları 

Bölüm Puan Türü Taban Puan Tavan Puan 

İktisat (İngilizce) TM-1 295,08511 338,21202 

İktisat (İÖ) 

(İngilizce) 

TM-1 270,82717 303,08154 

 

 

 

 

 

 

 



İŞLETME MEZUNLARININ İSTİHDAM PROFİLLERİ 

İşletme bölümünden mezun olan öğrenciler, 

- Bankalar, 

- KOBİ’ler başta olmak üzere, 

- Yöneticilik, 

- Girişimsel bir faaliyet olarak kendi işlerini de girişimcilik, 

muhasebecilik, mali müşavirlik alanlarında kurabilmekte, 

- Maliye müfettişliği, DPT, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma 

Bakanlığı vb. kamu bürokrasisinin üst düzey kadroları ile kamu 

kurumlarındaki diğer memuriyet kadrolarında yer alabilmektedirler. 

İşletme Bölümü/ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yerleştirme Puanları 

Bölüm Puan Türü Taban Puan Tavan Puan 

İşletme TM-1 244,64984 270,72703 

İşletme (İ.Ö.) TM-1 238,34896 285,78618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAMU YÖNETİMİ MEZUNLARININ İSTİHDAM PROFİLLERİ 

Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, 

- Sayıştay Denetçisi, İdari Yargı Hakimi, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, 

Genel Müdürlükler ve Üst Kurullarda, 

- KPSS A grubu kadrolar olarak; kaymakam, iç denetçi, müfettiş, 

hesap uzmanı, kontrolör, denetmen, uzman kadrolarında ve yerel 

yönetimlerde müfettiş ve iç denetçi olarak, 

- KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu 

kurumlarında memur olarak istihdam edilebilirler. 

- Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler. 

 
Kamu Yönetimi Bölümü/ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yerleştirme Puanları 

Bölüm Puan Türü Taban Puan Tavan Puan 

Kamu Yönetimi TM-3 324,61857 358,89351 

Kamu Yönetimi 

(İ.Ö.) 
TM-3 298,60421 349,26828 

 

 

 

 



ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ MEZUNLARININ 

İSTİHDAM PROFİLLERİ 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun olanlar, 

 

- Alanlarında araştırmacı olarak çalışabilecekleri gibi, 

- Kamu ve özel sektör işletmelerinin insan kaynakları yönetimi ve 

endüstri ilişkileri departmanlarında görev alabilirler. 

- İşçi işveren sendikalarının ve kooperatiflerinin farklı kademelerinde 

uzman işgücü ihtiyacını karşılamak üzere, yönetici ve ekonomist 

olarak çalışabilirler. 

- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kuruluşları ile 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde müfettiş, uzman 

ya da ataşe olarak görev alabilecek niteliklere sahiptirler. 

- Özel danışmanlık şirketlerinde, Türkiye İş Kurumu başta olmak 

üzere istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda da 

çalışabilirler. 

 
ÇEEİ Bölümü/ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yerleştirme Puanları 

Bölüm Puan Türü Taban Puan Tavan Puan 

ÇEEİ TM-1 274,11144 340,24588 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER MEZUNLARININ 

İSTİHDAM PROFİLLERİ 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olacak 

öğrenciler, 

 

- Kamu ve özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler. 

- Dışişleri Bakanlığı bürokrasisi içerisinde görev alabilecekleri gibi 

diğer bakanlıkların da dış ilişkilerle ilgili birimlerinde görev 

alabilmekteler. 

- Ayrıca İngilizce destekli bir eğitimin verilmekte oluşu, yabancı dilde 

okuma yazma becerisi edinmiş mezunların özel sektörde de 

(basınyayın kuruluşları, finans şirketleri, ulusal/uluslararası şirketler, 

sivil toplum örgütleri vb) istihdam edilmeleri şansını arttırmaktadır. 
 

Siy. Bil. Ve Ul. İliş. Bölümü/ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yerleştirme Puanları 

Bölüm Puan Türü Taban Puan Tavan Puan 

Siyaset Bilimi ve 

Ulus. İlişkiler 
TM-3 348,00082 401,55962 

Siyaset Bilimi ve 

Ulus. İlişkiler 
TM-3 317,94077 353,95558 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN MEZUNLARININ 

İSTİHDAM PROFİLLERİ 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü'nden mezun olacak 

öğrenciler, 

 

- Kamu ve özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler. 

- Ulusal ve uluslararası işletmelerde, dış ticaret, dış pazarlama ve 

finans departmanlarında, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi 

birimlerinde istihdam edilebilmektedirler. Bölüm mezunları ayrıca, 

Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sermaye piyasasının 

her türlü kurumları gibi ilgili kamu kurumlarında ve İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi mezunlarının çalışabilecekleri her alanda iş bulma 
olanağına sahiptirler. 

 
Ulus. Tic. ve Fin. Bölümü/ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yerleştirme Puanları 

Bölüm Puan Türü Taban Puan Tavan Puan 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finans 

TM-1 292,27295 374,68868 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finans (İ.Ö.) 

TM-1 269,33283 290,53605 

 



NEDEN İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’Nİ 

TERCİH ETMELİYİZ? 

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çok yönlü ve kaliteli bir eğitimle 

öğrencileri küreselleşen dünyaya hazırlamayı, bilimin sınırlarını 

araştırma faaliyetleriyle daha da ileriye götürmeyi ve bu bilgiyi 

Türkiye ve dünyadaki entelektüel, ekonomik, politik ve 

sosyoekonomik gelişmeleri etkileyecek şekilde kullanmayı 

hedefliyor. 

 

- Fakültemiz; İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi mezunlarını iş dünyası, 

devlet kurumları, akademik dünya ve uluslararası kurumlarda etkin 

liderlik rolleri için hazırlamaktadır. Fakülte, öğrencilerine sunduğu 

çift ana dal, yan dal ve uzmanlaşma programları ile öğrencilerin 

programlarını kendi hedefleri doğrultusunda kişiselleştirmesine 

olanak vermektedir. 

 

- Öğrenciler Çekirdek Program sonrasında seçmeli derslerle kariyer 

hedeflerine göre programlarını şekillendirerek, iş hayatlarında farklı 

fonksiyonel alanlara yönelik çalışmalar yapabilmektedir. 

 

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri yapılan uluslararası 

ikili anlaşmalarla (Erasmus Programı), lisans ve lisansüstü eğitimi 

esnasında belirli sürelerde Avrupa ülkelerinin çeşitli 

üniversitelerinde ders alabilme fırsatına sahip olabilmektedir. 

 
- Her yıl başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği ve burs 

fırsatlarının yanında kısmi zamanlı öğrenci/asistan öğrenci olarak 

çalıştırılma fırsatının verilmektedir. 

 

- Mezuniyet sonrasında öğrencilerimiz kariyer yapma imkânlarına 

sahiptir (Fakültemiz bünyesindeki çeşitli bölümlerde yüksek lisans 

ve doktora programlarında lisansüstü eğitim verilmektedir) 

 
- Fakültemiz, alanlarında uzman öğretim elemanlarından oluşan 

seçkin akademik kadrosuyla, öğrencilerine uluslararası standartlar 

ölçeğinde eğitim sunmaya çalışmaktadır. 

 

 

 

 

 

 



ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI 

Fakültemiz bünyesinde faaliyet 

gösteren öğrenci toplulukları; 

- Banka, Borsa ve Sigortacılık 

Topluluğu 

- Bilim ve Düşünce Topluluğu 

- Ekonomi Topluluğu 

- Kariyer Topluluğu 

- Sosyal Politika Topluluğu 

- Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Topluluğu 

- Uluslararası İlişkiler ve 

Stratejik Araştırmalar 

Topluluğu 

- Toplum Gönüllüleri 

Topluluğu 

- Diyalog Topluluğu  

  

- Entelektüel Genç Beyinler 

Topluluğu 

 

 

- Finans ve Yönetim Topluluğu 

- Genç Girişimciler Topluluğu 

- Sanat ve Toplum Bilimler 

Topluluğu 

- Satranç Topluluğu 

- Sokak Hayvanlarına bir Şans 

Topluluğu 

- Toplumsal Araştırmalar 

Topluluğu 

 

 



SPOR FAALİYETLERİ 
Fakültemizde öğrencilerimizin katılımıyla oluşan futbol, basketbol ve voleybol 

kız ve erkek takımları bulunmaktadır. Bu takımlar üniversite içerisinde düzenlenen 
çeşitli turnuvalara katılarak, madalya ve kupa mücadelesi vermektedirler. 



 
 
 

ERASMUS 

PROGRAMI 
Erasmus programı ile Avrupa'daki üniversite öğrencilerinin karşılıklı 

değişimi ve alınan derecelerin kendi üniversitemizde akademik olarak 
tanınması sağlanmaktır. Bu program sayesinde öğrenciler, 1 akademik yıl 
içinde 1 veya 2 dönemliğine (3-12 ay arasında) diğer bir Avrupa ülkesi 
EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi üniversitede öğrenci olma 
ve yurtdışında kaldıkları süre için hibe (karşılıksız) alma şansına sahip 
olurlar. 

 

Ülkeler (2016-2017 Yılı ERASMUS Öğrencilerinin 

Sayısı) 
Bölüm 

Çek Cumhuriyeti (1) İktisat 
 

Polonya (1) İşletme 

 
Polonya (1) Kamu Yönetimi 

Polonya (2) Siy. Bil. Ul. İliş. 

Polonya (1) Ç.E.E.İ. 



FARABİ PROGRAMI 
"Farabi Değişim Programı" Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları 

arasında 1 veya 2 yarıyıl süresince öğrenci değişimi sağlamaktadır. Gidilen 
üniversitede alınan dersler kendi üniversitemizde akademik olarak 
tanınmaktadır. Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa 
Farabi Değişim Programına katılabilirler. Öğrenciler en az bir, en fazla iki 
yarıyıl burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilirler. 

 

Üniversiteler (2016-2017 Yılı FARABİ) Öğrencilerinin 

Sayısı) 
Bölüm 

Dokuz Eylül (1),  Sakarya (1) 
Kamu 

Yönetimi 

Nevşehir Hacı Bektaşı Veli (1), Mersin (1), Adıyaman 

(1) 
İktisat 

Çukurova (2), Fırat (1) İşletme 
 

 



 
 

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN 

ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSADİ ve İDARİ 

BİLİMLER FAKÜLTESİ 
Kötekli Yerleşkesi, 

MUĞLA 

Web: http://www.iibf.mu.edu.tr    

Telefon  

Dekanlık: 0 252 211 13 61 

Öğrenci İşleri: 0 252 211 14 49 

http://www.iibf.mu.edu.tr/

