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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 
 

Tarihçe  

 
Mu la Sıtkı Koçman Üniversitesi, 1992 tarihinde kurulmu tur. Üniversitemizin kurulu unda 
Fen-Edebiyat, Su Ürünleri, Teknik E itim, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri, Fen ve Sosyal 
Bilimler Enstitüleri, Turizm İ letmecili i ve Otelcilik Yüksekokulu yer almı tır. Mu la’daki ilk 

yüksekö renim birimleri ise 1975 yılında Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine ba lı 

olarak kurulmu tur. 
 

Barı a İ ka ları 
 

Üniversitemiz Yerle kesinde; Yüksekö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü ü'nce i letilmekte 
olan iki yurt bulunmaktadır. Bu yurtlardan Milli Piyango Kız Ö renci Yurdu 1500; Prof. Dr. Ethem Ruhi Fı lalı 
Erkek Ö renci Yurdu 1800 yatak kapasitesine sahiptir. Milli Piyango Kız Ö renci Yurdu ile Prof.Dr.Ethem Ruhi 
Fı lalı Erkek Ö renci Yurdu'na ö renci kabulleri Yüksekö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü ü 
tarafından merkezi sistemle yapılmaktadır. 

Sosyal Tesisler 

 
Atatürk Kültür Merkezi, Üniversitemizin prestijli mekanları arasında yer almaktadır. 

Merkezimizde aktif olarak kullanılan 1050 ki i ve 185 ki i kapasiteli iki salon ve ayrıca 50’ er 
ki ilik 4 seminer odası bulunmaktadır. 

 

 

 

Yerle kemizin beslenme amaçlı en önemli tesislerinden birisi Sıtkı Koçman Ö renci Sarayı’dır. Özel 
yemek salonu, seçmeli yemek salonu, seçmesiz yemek salonları ve kafeteryası ile 1200 oturma kapasiteli 

tesisimizde ucuz, lezzetli ve sa lıklı beslenmenin hizmeti seçenekleriyle birlikte sunulmaktadır. 
 

 

 

Yüzme havuzunda, ö rencilerimizin yüzme derslerinin uygulamalı e itimi gerçekle tirilmekte ve 
çe itli kategorilerde yüzme kursları düzenlenmektedir. Mu la Sıtkı Koçman Üniversitesi 
ö rencileri ve personeli, üye olarak veya günlük giri  yaparak tesisimizden yararlanabilmektedirler.  

 
 

 

Kayra Kapı Ö renci Kafeteryası, hafta içi 07:30 - 22:00 saatleri arasında ö renci ve personelimize hizmet 
vermektedir. Bu mekan, her türlü sıcak - so uk yiyecek ve içece in sunuldu u fast - food ünitesiyle, a’la 

carte restoranıyla, marketiyle, kırtasiyesiyle,TVizleme, fotokopi hizmetiyle Yerle kemizdeki ö rencilerin 
yo un bir ekilde yararlandı ı mekanlardan biridir.



REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI 

 

 

Sevgili Ö renciler, 

            Tarihi, kültürü ve do al güzellikleriyle kadim medeniyetlere ev sahipli i yapmı  bir co rafyada, toplumumuza ait temel 
kültürel de erleri ilke edinerek aktaran Mu la Sıtkı Koçman Üniversitesi, kaliteli, yenilikçi, dinamik, toplumsal ve estetik 
duyarlılı ı yüksek bir e itim-ö retim anlayı ıyla kurulu undan günümüze, Ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında olma 
yolunda önemli adımlar atmaktadır. 

            Avrupa Yüksekö retim Alanı yaratmayı hedefleyen Bologna sürecini bütün programlarında ba arı ile uygulayan ve 
mezunlarının elde etti i kazanımların ulusal ve uluslararası geçerlili e sahip oldu u Mu la Sıtkı Koçman Üniversitesi, ulusal  

ve uluslararası akreditasyon kurulu ları tarafından denetlenmekte ve akademik birimlerimizin kaliteleri güvence altına 
alınmaktadır. Bu kapsamda sizlere mükemmel bir e itim fırsatı sunan Üniversitemiz, ö retim üyesi ve ö renci hareketlili i 
programları, sosyal ve kültürel alt yapısıyla da üniversiteli olmanın ayrıcalı ını ya atabilecek donanıma sahiptir. 

            Ça ın gereksinimlerine cevap veren akademik anlayı ı, yenilikçi proje çalı maları ve bilimsel faaliyetleriyle Mu la Sıtkı 
Koçman Üniversitesi, geçmi te oldu u gibi bugün ve yarın da ara tırmacılarımıza ve ö rencilerimize gelece e güvenle 
bakabilmeyi sa layacak olanaklar sunmaktadır. 

Mu la Sıtkı Koçman Üniversitesi, antik kentleriyle tarihe, e siz do asıyla ‘Caretta caretta’lara ev sahipli i yapan, 
tarihi boyunca sayısız air ve yazara ilham veren, kültürel dokusunu bizzat ya ayarak ö renebilece iniz e siz kent 
Mu la’nın,  Marmaris’ten Fethiye’ye, Datça’dan Bodrum’a tüm ilçelerinde konumlanmı tır. “Bilginin Sevgiyle 

Bütünle ti i” Mu la Sıtkı Koçman Üniversitesinde, alanında uzman akademik kadrosuyla ve deneyimli idari personeliyle 
hayallerinizi gerçe e dönü türeceksiniz. 

            Sizleri sevgiyle selamlıyor, Üniversitemize bekliyoruz. 

  

Prof. Dr. Hüseyin Çiçek 

Mu la Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü 

 

 



 

 

 

DEKANIMIZIN MESAJI 

 

 

 
 

Sevgili Ö renciler,  
Fakültemiz, 21 Ocak 1975 tarihinde Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ne ba lı olarak Mu la 

İ letmecilik Yüksekokulu adı ile kurulmu , 1982 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, Mu la İ letmecilik Yüksekokulu olarak faaliyetlerine devam etmi  olup; 1992’de kurulan Mu la Sıtkı 
Koçman Üniversitesi’nde adı ve ba lantısı de i tirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 
dönü türülmü tür.  2003–2004 e itim-ö retim yılı ba ından itibaren ise Sayın Sıtkı KOÇMAN tarafından yaptırılan 2 
katlı derslik blo u ve 3 katlı idari bloktan olu an 7383 m²  kapalı alana sahip binalarda e itim-ö retim faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Nisan 2011’de in aatına ba lanan 2088 m² kapalı alana sahip idari blok ise Mart 2012’de 

tamamlanarak teslim alınmı  ve kullanıma açılmı tır. 
Lisans düzeyinde e itim ö retim faaliyeti yapan Fakültemizde İ letme, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalı ma 

Ekonomisi ve Endüstri İli ikleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İli kiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, İngilizce 
İktisat Programı ile Maliye Bölümü bulunmaktadır. Aynı zamanda, Maliye Bölümü haricinde tüm bölümlerimiz ikinci 
ö retim kapsamında da faaliyet göstermektedirler. Bu bölümler içerisinden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İli kiler ile 
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümlerimiz %30 İngilizce ve İngilizce İktisat Programımız ise %100 İngilizce 
e itim vermektedir. 2017-2018 E itim-Ö retim Yılı itibariyle, Fakültemiz kadrosunda 23 profesör, 20 doçent, 26 Dr. 

Ö r. Üyesi, 1 ö retim görevlisi, 34 ara tırma görevlisi, 16 idari personel görev yapmakta olup toplam ö renci sayımız 
ise 6064’tür. 

Fakültemiz, bilimsel yönetim anlayı ına uygun, uzmanların ve yöneticilerin yeti tirilmesi misyonuyla; küresel 
de i iklikleri takip ve analiz edebilen, ülkemizin kalkınmasına katkı sa layacak, kendini ve yeteneklerini ke feden, 
hayat boyu ö renmenin ve sürekli geli menin farkında olan, sorun çözme yetene i geli mi , lider, yenilikçi ve giri imci 
mezunlar verme çabası içerisindedir.   

Ba arı dileklerimle 

 

Prof. Dr. Famil AMİLO LU 

Dekan 



          FAKÜLTE TARİHÇESİ 
 

 

Fakültemiz, 21 Ocak 1975 tarihinde Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ne ba lı olarak Mu la 

İ letmecilik Yüksekokulu adı ile kurulmu , 1982 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Mu la İ letmecilik Yüksekokulu olarak faaliyetlerine devam etmi  olup; 
1992’de kurulan Mu la Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde adı ve ba lantısı de i tirilerek İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesine dönü türülmü tür. 
Lisans düzeyinde e itim ö retim yapan fakültemizde, 1992-1993 e itim-ö retim yılında sadece 
İ letme Bölümü bulunurken 1993-1994 e itim-ö retim yılında İktisat Bölümü ve bu bölümlerin ikinci 

ö retimleri devreye girmi tir. 1995-1996 e itim-ö retim yılında Kamu Yönetimi Bölümü açılmı tır. 
1999-2000 e itim-ö retim yılından itibaren ikinci ö retimler kaldırıldı ından 1. sınıflarına ö renci 
kabul edilmemi tir. Ancak 2001-2002 e itim-ö retim yılı ba ından itibaren İktisat, İ letme ve Kamu 
Yönetimi Bölümlerinin ikinci ö retimlerine tekrar ö renci kabul edilmi tir. 2004-2005 E itim-

Ö retim Yılı ba ından itibaren Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri İli kileri Bölümü, 2012-2013 E itim 
Ö retim Yılı ba ından itibaren ise Siyaset Bilimi ve Uluslararası İli kiler Bölümü e itim-ö retim 
faaliyetlerine ba lamı tır. Fakültemiz bünyesinde bulunan Uluslararası Ticaret ve Finansman 
bölümüne ise  2013-2014 e itim-ö retim yılında ek kontenjan ile ö renci alarak e itim-ö retime 
ba lamı tır. Maliye Bölümünde ise henüz e itim ö retim yapılmamaktadır. 
Fakültemizde halen İ letme (Normal ve İkinci Ö retim), İktisat (Normal ve İkinci Ö retim), İktisat 

(İngilizce-Normal ve İkinci Ö retim), Kamu Yönetimi (Normal ve İkinci Ö retim), Çalı ma Ekonomisi 
ve Endüstri İli kileri (Normal ve İkinci Ö retim), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İli kiler (Normal ve 

İkinci Ö retim) ve Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümlerinde (Normal ve İkinci Ö retim) 

e itim-ö retim faaliyetleri devam etmektedir. 

Fakültemiz 1999-2003 yılları arasında 6 katlı derslik blo u, 6 katlı idari blok ve 2 er katlı 2 adet amfi 
blo undan olu an 16980 m² kapalı alana sahip binalarda e itim-ö retimini sürdürmü , 2003–2004 

e itim-ö retim yılı ba ından itibaren ise Sayın Sıtkı KOÇMAN tarafından yaptırılan 2 katlı derslik 
blo u ve 3 katlı idari bloktan olu an 7383 m²  kapalı alana sahip binalarda e itim-ö retim 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Nisan 2011’de in aatına ba lanan 2088 m² kapalı alana sahip idari blok 

ise Mart 2012’de tamamlanarak teslim alınmı  ve kullanıma açılmı tır. 



İKTİSAT BÖLÜMÜNÜN Ö RENCİYE SA LADI I KAZANIMLAR 

- Temel iktisadi kavramları, teorileri 
ve yöntemleri tanımlar ve 

de erlendirir. 

- 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 yetene i kazanır. 



- İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir 
perspektif çerçevesinde yorumlar. Ulusal 

ve uluslararası ekonomik göstergeleri ve 

geli meleri 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 de i iklikleri 
izler ve meslekta ları ile ileti im kurar. 

 

- İktisat alanına temel olu turan di er 
disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ili kin temel bilgilere sahip olur. 

 

 



- S

özlü ve yazılı ileti im kurar, problem 
çözer ve bilgi teknolojilerini en az Avrupa 

Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri 
düzeyinde kullanır. 

- İ
ktisadi analiz 

yöntemlerini i letme 
sorunlarına uygular. 

 

- E

konomik verilerin analiz edilmesi ve 

modellenmesi için gerekli olan yöntemleri, 

teknikleri ve araçları sa lar ve elde edilen 

sonuçları de erlendirir. 
Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duydu u yüksek becerili elemanlarda olması 
gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur. 
 

 

 

- Kamu, endüstri, tarım, çevre ve do al kaynaklar, 

çalı ma, bilgi ve mülkiyet ekonomileri, 

uluslararası finans, para banka, iktisadi büyüme 
ve kalkınma, politik iktisat ve ekonometrik 
yöntemler gibi alanlardan kendilerinin seçti i 
iktisadın alt dallarında yeterli bilgiye sahip olur. 

- Genel i letme yönetimi, pazarlama, insan 

kaynakları idaresi, irket finansmanı, irket 
muhasebesi ve kamu idarecili i gibi 
kendilerinin seçti i fakat bölümün direkt 
e itim konusuna girmeyen alanlarda yeterli 
bilgiye sahip olur. 

 



İ LETME BÖLÜMÜNÜN Ö RENCİYE SA LADI I KAZANIMLAR 

- İ letme alanının alt disiplinleri olan yönetim, 
pazarlama, finans, üretim, sayısal yöntemler 
ve muhasebe konularında ileri düzeyde 
bilgilere sahiptir. 

- Bu bilgileri kullanmak suretiyle çalı ma 

ya amındaki verileri analiz edebilme, 

yorumlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme 

becerisi kazanır. 
- Dü ünce ve önerilerini Türkçe ve yabancı 

dilde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır, 
çalı ma ya amındaki payda larıyla etkili 
ileti im kurar. 

- Bili im ve ileti im teknolojilerini kullanabilme ve 

i letme alanının güncel bilgilerini çalı anlar ve 

ekip arkada larına aktarabilme becerisine 

sahiptir. 

- Kalite, i  eti i ve sosyal sorumluluk, çevre 
koruma, i  sa lı ı ve güvenli i, sosyal haklar ve 
sosyal adalet bilincini kazanır ve görev aldı ı 
i letmelerde bu bilinçle i  yapma ve 
sonuçlandırma becerisine sahip olur. 

- Yenilik ve de i ikli e açık olma, giri imcilik, 

liderlik, analitik ve ele tirel dü ünme becerisine 

sahiptir. 

- Ya am boyu ö renme bilincini kavrar. 

- İ letme bilimi kapsamında yer alan konularda 
ara tırma ve çalı malar yapar. Yürütücüsü veya 
katılımcısı oldu u projelerde sorumluluk alır. 
Görev aldı ı organizasyon için amaç ve hedef 

belirler. 



KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN Ö RENCİYE SA LADI I KAZANIMLAR 

- Siyaset bilimi, yönetim 

bilimi, hukuk, kentle me ve çevre 
sorunları alanında kuramsal ve 
uygulamayla ilgili temel bilgileri 

edinir. 

- Siyaset bilimi ve yönetim, 

kentle me, çevre sorunları ve 
hukuk alanında edindi i bilgileri 
ya am boyu geli tirecek ö renme 
becerisini kazanır. 

- Siyaset bilimi ve yönetim 

alanında edindi i temel bilgileri 
alanla ilgili kurum ve kurulu ların 
problemlerini çözmede kullanır. 

 

 

- Siyaset bilimi ve yönetim alanında ö rendi i 
kavramı ve yakla ımları ulusal ve uluslararası 
boyutta yorumlar, kar ıla tırmalı ve 
disiplinlerarası analiz yapar ve uygular. 

 

- Kamu yönetimi alanında katlım, yöneti im, ekip 
çalı ması, açıklık, etik yönetim, etkinlik ve 

performans denetimi ilkelerini bilir ve uygular. 

 

- Siyaset bilimi alanında ulusal ve yerel düzeyde 
devlet, demokrasi ve sivil toplum ili kilerini bilir 
ve bu alanda ya anan sorunlara ele tirel olarak 
müdahale eder. 



- Ekip üyesi olarak bireysel 

sorumluluk alır, açık fikirli, ele tiriye 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 üstünlü ü ve 
evrenselli i, adalet, e itlik, insan hakları ve 
yurtta lık, sa lık ve çevre de erleri 
konusunda yeterli bilince sahip olur. 

 

- Kentle me ve çevreyle ilgili ö rendi i 
kavram ve yakla ımları yerel, ulusal ve 
uluslararası sorunların çözümünde 

uygular. 

 

 

- Kamu yönetimi alanında iç ve dı  
payda larla etkili ileti im kurar. 
 

- Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi, 

kamu yönetimi, hukuk, kentle me ve çevre 
sorunları alanındaki bilgileri izler ve 

meslekta larıyla ileti im kurar. 

 

- Kamu yönetimi alanının gerektirdi i 
düzeyde bili im teknolojilerini kullanır ve 
e-devlet uygulamalarına katkıda bulunur. 

 

 

 

 

 

ÇALI MA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİ KİLERİ 



BÖLÜMÜNÜN Ö RENCİYE SA LADI I KAZANIMLAR 

- Bireysel ve toplu çalı ma 
ili kilerinin temel kavramlarını, 
yürütümünü, bu ili kilerde uyu mazlık ve 
çatı ma sürecini inceler, analiz eder ve 

yorumlayabilir. 

- Sosyal güvenli in ki iler ve riskler 
bakımından kapsamını ve sosyal güvenlik 
programlarından yararlanma ko ullarını 
açıklar ve yorumlayabilir. 
- Çalı ma ili kilerine dair yasama, 
yürütme ve yargı organlarının 
sorumluluklarını ve faaliyetlerini, çalı ma 
ili kisini düzenleyen ve denetleyen kamu 
kurumlarını, yapılarını, i leyi ini ve 
sorumluluklarını açıklar. 

 

- Çalı manın insan, çevre ve çalı an sa lı ı 
üzerindeki etkilerini kavrar.  

- Çalı manın sa lık üzerindeki olumsuz 
etkilerine kar ı devletin, i verenin ve 

çalı anın hak ve sorumluklarını açıklar. 
- Sosyal politikanın farklı tanımlarını yapar, 

tarihsel geli imini amaçlarını, temel 
unsurlarını ve araçlarını belirtirken sosyal 
politika ile sosyal sorunlar ve sosyal geli me 
arasındaki ili kileri açıklar.  

- Uluslararası sosyal politikayı olu turan 
örgüt ve kurumları, bu kurumların yapısını 
ve i leyi ini, uluslararası sosyal politikanın 

standartları ile hukuki kaynaklarını açıklar. 



 

 

- İstihdam, i sizlik, ücret, gelir da ılımı 
ve yoksulluk ile ilgili olguları 
kavramaya, çözümlemeye ve ele tirel 
bir bakı la tartı maya yönelik 
kavramsal ve teorik donanımı edinir. 

- Çalı ma ili kilerinde örgüt/kurum, i  

ve toplumsal etik de erlere uygun 
davranır.  
- Çalı ma ya amının sosyolojik 
boyutu ile ilgili ileri düzeyde bilgilere 

sahiptir, bu bilgileri ekip arkada larına 
aktarabilme, verileri yorumlayabilme, 

analiz edebilme, sorunları 
tanımlayabilme ve çözüm önerileri 

getirebilme becerisine sahiptir. 

 

 

 

 

- Ba ta üretim ve çalı ma 
sistemi olmak üzere günümüz 

toplumlarının temel yapılarını 
ve örgütlenme biçimlerini 

kavrar; üretim ve çalı ma 
ili kileriyle toplumsal 
e itsizlikler arasındaki 
ba lantılara, toplumsal 
çatı maların do asına ve bu 
çatı malardan do an örgütler 
ile çatı maların düzenlenmesine 
yönelik kurumların rolüne 
ili kin kuramsal, tarihsel ve 
yöntemsel analiz araçlarına 
sahip olur.



 

 
 

-  Çalı ma ya amında ve 
i yerinde sosyo-psikolojik 

açıdan insan ihtiyaçlarını odak 
alan yönetim anlayı ı 
çerçevesinde edindi i bilgi ve 
becerileri kullanarak, sorunları 
tanımlar, analiz eder ve çözüm 
önerileri geli tirir. 

 

- Ekip çalı ması içinde 
bireysel veya ekip üyesi olarak 

de i ik görevler alır, di er 

sosyal bilim alanlarıyla 
ortakla a çalı malar yürütür. 

- Türkçe ve yabancı dilde 
yayımlanmı  bilimsel 
çalı maları takip edip açıklar. 

Bildiri, makale ve proje raporu 

gibi çalı maları hazırlar. 

- Edindi i bilgileri ya am boyu geli tirecek ö renme becerisini kazanır. 

- Çalı ma ya amında sosyal taraflarla etkili ileti im kurar. 
 

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki 
bilgileri izler ve meslekta ları ile ileti im kurar. 

- Alanının gerektirdi i en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar 
yazılımı ile birlikte bili im ve ileti im teknolojilerini kullanır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİ KİLERBÖLÜMÜNÜN Ö RENCİYE SA LADI I KAZANIMLAR 

 



 

 

 

- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İli kiler alanında bilimsel ara tırmalar yapmak. 

- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İli kiler alanında mesleki formasyona sahip uzmanlar 
yeti tirmek, mezuniyet sonrasına yönelik olarak da bilgiyi yenileme becerisini özellikle 
kazandırmak. 

- Lisansta temel mesleki formasyona, lisansüstünde alan çalı ması a ırlıklı uzmanlı a 
yönelik ö renim vermek ve her iki düzeyde ö retim kadroları ve ö renci i birli ini siyaset 
bilimi ve uluslararası ili kilerin birbirini tamamlayıcı bütünlü üne yöneltmek. 

- Hem bilgi hem fikir sahibi, ele tirel ve analitik dü ünme becerisini yetkin kullanabilen, 
kendisini sürekli yenileyen, yaratıcı, giri imci, sorgulayıcı, etik de erleri benimseyen, ortak 
çalı maya, demokratik katılıma yatkın, ''yurtta '' bilinç ve sorumlulu una sahip bireyler 
yeti tirmek. 

- Ulusal ve uluslararası i birli i ve dayanı ma anlayı ı içinde toplumun bilimsel ve kültürel 

kalitesinin ve özellikle demokrasi kültürünün artmasına katkıda bulunmaktır. 

 



 

ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN 

BÖLÜMÜNÜN Ö RENCİYE SA LADI I 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, do rudan yabancı yatırım ve bunların uluslararası ticaret ile ili kisi gibi 
uluslararası finansman alanının merkezi konuları hakkında bilgi sahibi olur. 

- Uluslararası i letmelerin uluslararasıla ma süreçleri, örgüt yapıları ve faaliyetleri hakkında 
bilgi sahibi olur. Uluslararası i letmelerin ticaret ve finansman stratejilerinin 
olu turulmasına katkı sa layacak bilgi ve beceri düzeyine sahiptir. 

- Uluslararası ticaret ve finansmana konu olan istatiksel verilere ula ma ve bunların 
istatistiksel ve ekonometrik analizini yapma konusunda bilgi sahibi olur. 

- Uluslararası ticaretin altında yatan temel motivasyonları anlayabilir ve günümüz küresel 
ticaretini biçimleyen temel de i kenleri yorumlayabilir. 

- Uluslararası sermaye hareketlerinin do asını anlar ve ulusal makroekonomik politikaların 
rolünü analiz edebilir. 

- Uluslararası i letmelerin mal ve sermaye operasyonlarının etkin yönetiminin sa lanmasına 
ili kin gerekli bilgi ve beceriye sahip olur. 

- İ letme, Finans ve Ekonomi disiplinlerinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olur. 

- Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duydu u yüksek becerili elemanlarda 

olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur. 

- Sözlü ve yazılı ileti im kurabilir, problem çözebilir ve bilgi teknolojilerini kullanır. 
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2017-2018 E İTİM-Ö RETİM YILI Ö RENCİ SAYIMIZ: 
 

İktisat (N.Ö.): 749 

İktisat (İ.Ö.): 696 

İktisat-İng (N.Ö.): 162 

İktisat-İng (İ.Ö.): 77 

İ letme (N.Ö.): 811 

İ letme (İ.Ö.): 746 

Kamu Yönetimi (N.Ö): 702 

Kamu Yönetimi (İ.Ö.): 665 

Çalı ma Ek. ve End. İli kileri: 376 

 Çalı ma Ek. ve End. İli kileri (İ.Ö.): 73 

Siyaset Bilimi ve Ul. İli kiler (N.Ö.): 284 

Siyaset Bilimi ve Ul. İli kiler (İ.Ö.): 106 

Uluslararası Tic. ve Finansman (N.Ö.): 289 

Uluslararası Tic. ve Finansman (İ.Ö.): 284 

   



Kafeterya 

 

 
Orta Bahçe 

 



KADROMUZ 
Yönetim Kadrosu 

Prof. Dr. Famil AMİLO LU 

Dekan 

 

Dr. Ö r. Üyesi Aytekin FIRAT 

Dekan Yardımcısı 
 

Dr. Ö r. Üyesi Mehmet AVCI 

Dekan Yardımcısı 
 

Prof. Dr. Ali ÇIMAT 

İktisat Bölüm Ba kanı 
 

Prof. Dr. Erkan POYRAZ 

İ letme Bölüm Ba kanı 
 

Prof. Dr. Turgay UZUN 

            Kamu Yönetimi Bölüm Ba kanı 
 

Prof. Dr. Betül ALTUNTA  

Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri İli kileri Bölüm Ba kanı 
 

Doç. Dr. Füsun ÖZERDEM 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İli kiler Bölüm Ba kanı 
 

Doç. Dr. Tu ba UÇMA UYSAL 
       Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Ba kanı 

 

  Dr. Ö r. Üyesi Berkan HAMDEMİR 
                            Maliye Bölüm Ba kanı



 

Akademik Kadro 
 

Prof. Dr. Famil AMİLO LU 

Prof. Dr. Bayram CO KUN 
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Prof. Dr. Birgül ÇİFTCİ 
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Prof. Dr. Soner TASLAK 

Prof. Dr. Cem Dİ BUDAK 

Doç. Dr. Saniye DEDEO LU 

Doç. Dr. Semra PURKİS 

Doç. Dr. Yavuz Çiftci 

Doç. Dr. Muhittin TATARO LU 

Doç. Dr. Serap ÖZEN 

Doç. Dr. Recep KAPAR 

Doç. Dr. Do an BIÇKI 

Doç. Dr. Ali BAYRAKDARO LU 

Doç. Dr. Füsun ÖZERDEM 

Doç. Dr. Hatice ÖZKOÇ 

Doç. Dr. Yıldıray KIZGIN 

Doç. Dr. Nursen VATANSEVER DEVİREN 

Doç. Dr. Özlem KIRLI BAYDUR 

Doç. Dr. Tu ba UÇMA UYSAL 

Doç. Dr. Alper ERSERİM 

Doç. Dr. Serkan DİRLİK 

Doç. Dr. Pınar YÜRÜR 

Doç. Dr. Esra B. BULGURCU GÜREL 

Doç. Dr. Eymen GÜREL 

Doç. Dr. İlknur TÜRE 

 

 

Dr. Ö r. Üyesi Fatih TÜRE 

Dr. Ö r. Üyesi Aytekin FIRAT 

Dr. Ö r. Üyesi Mehmet AVCI 

Dr. Ö r. Üyesi Fatih GÜNGÖR 

Dr. Ö r. Üyesi Ay e YILDIZ ÖZSALMANLI 

Dr. Ö r. Üyesi Aysun DANI MAN I IK 

Dr. Ö r. Üyesi Taner SI INDI 

Dr. Ö r. Üyesi Elvan CENİKLİ 

Dr. Ö r. Üyesi Çisel EKİZ GÖKMEN 

Dr. Ö r. Üyesi Mustafa TERZİO LU 

Dr. Ö r. Üyesi Funda BAYRAKDARO LU 

Dr. Ö r. Üyesi Mehmet Orhan KAYA 

Dr. Ö r. Üyesi Dicle ÖZDEMİR 

Dr. Ö r. Üyesi Mehmet Osman ÇATI 

Dr. Ö r. Üyesi Berkan HAMDEMİR 

Dr. Ö r. Üyesi Ceray ALDEMİR 

Dr. Ö r. Üyesi Mustafa İNCİ 

Dr. Ö r. Üyesi Ya mur KARA 

Dr. Ö r. Üyesi Gonca AKGÜN GÜNGÖR 

Dr. Ö r. Üyesi Serkan DE İRMENCİ 

Dr. Ö r. Üyesi eyma GÜN ERO LU 

Dr. Ö r. Üyesi Ça lar ÖZBEK 

Dr. Ö r. Üyesi Efe DÜNDAR 

Dr. Ö r. Üyesi Filiz DA KIRAN 

Dr. Ö r. Üyesi Serdar YILMAZ 

Dr. Ö r. Üyesi Murat AKTAN 

Dr. Ahmet Salih İKİZ 

 

 

 

Ar . Gör. Muhammed Seyyid YELEK 

Ar . Gör. Bü ra HALİS ÖZTÜRK 

Ar . Gör. Ça da  ÖZENİ  

Ar . Gör. Fırat Botan AN 

Ar . Gör. Tarık DURAN 

Ar . Gör. Ça atay YA CI 

Ar . Gör. Soner UYSAL 

Ar . Gör. Mehmet Emin YÜNCE 

Ar . Gör. Vahap AYDEMİR 

Ar . Gör. Mert Selim EN 

Ar . Gör. Tu ba ÖZBEK 

Ar . Gör. Semih ÇA AN 

Ar . Gör. Burhan HEYBELİ 

Ar . Gör. Dr. Gözde Mü erref GEZGÜÇ 

Ar . Gör. Bilge ENTÜRK 

Ar . Gör. Ilgın BARUT 

Ar . Gör. Cihan UZUNÇAYIR 

Ar . Gör. Burak KAYIHAN 

Ar . Gör. Yusuf TEPELİ 

Ar . Gör. Duygu DUMAN 

Ar . Gör. Dr. Gülbahar ATASEVER 

Ar . Gör. Ali Emre AYDIN  

Ar . Gör. Hayal YETKİN ALE 

Ar . Gör. Çi dem PANK 

Ar . Gör. Serhat TÜRKEN 

Ar . Gör. Kutay GÖKDENİZ 

Ar . Gör. Utku DEMİRCİ 

Ar . Gör. Ramazan TA ÇI 

Ar . Gör. Hayriye ÖZGÜL DE İRMENCİ 

Ar . Gör. Pınar KARZAO LU 

Ar . Gör. Merve ÇELİK 

Ar . Gör. Damla CAN 

Ar . Gör. Egemen KAHRAMAN 

Ar . Gör. Bilge TÜRKÜN KAYA 



İdari Kadro 
 

Levent KUTLU – Fakülte Sekreteri 

Mustafa DEMİR-Ayniyat Saymanı 
Sibel KAFALO LU-Bilgisayar İ letmeni 
Atiye İM EK- Personel İ leri 
Tülay ERKİNİSLİ-Bilgisayar İ letmeni 
Sultan DEMİRCAN-Bilgisayar İ letmeni 
Tufan KIZILTU -Bilgisayar İ letmeni 
Nesrin ATILGAN-Ö renci İ leri 
Sabriye Sabır U URLU-Ö renci İ leri 
Seher YILDIRIM-Bilgisayar İ letmeni  
Ümit KIZIL-Sözle meli Personel 

Mustafa YILMAZ- ef 

Begüm ANBARCI- Bilgisayar İ letmeni 
Kazım BARDAK- Bilgisayar İ letmeni 
Recep CO GUN- Bilgisayar İ letmeni 
Gülcan UZUN-Bilgisayar İ letmeni 

 

Ömer ÇOBAN-Hizmetli 

Kezban ATASEVER-Hizmetli 

Yüksel TEZCAN-Hizmetli 

Halil İbrahim TOZLU- Hizmetli 

Sümeyye YILDIRIM- Hizmetli 

Mustafa KABA- Hizmetli 

Mü erref CO KUN-Hizmetli 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

İİBF MEZUNLARININ ÇALI MA OLANAKLARI 

      İKTİSAT MEZUNLARININ İSTİHDAM PROFİLLERİ 

İktisat bölümünden mezun olan ö renciler;  

- Sanayinin her dalında, 
- Bankacılı ın her kademesinde ve dalında, 
- Sermaye piyasasının her türlü kurumlarında, 
- Hazine müste arlı ında, 
- Sigorta ve finans irketlerinde görev alabilecek bilgi birikimi, 
- Sorgulama ve yorumlama yetene ine sahip olacaklardır. 

 

İktisat Bölümü/ 2017-2018 E itim Ö retim Yılı Yerle tirme Ko ulları 
 

Bölüm Puan Türü Taban Puan Tavan Puan 

İktisat TM-1  246, 95674 

 

291, 34973 

 
İktisat (İ.Ö.) TM-1  230, 64445 250, 45558 

İktisat Bölümü (İngilizce) / 2017-2018 E itim Ö retim Yılı Yerle tirme Ko ulları 

 

Bölüm Puan Türü Taban Puan Tavan Puan 

İktisat (İngilizce) TM-1  265, 29507 295, 08175 

İktisat (İÖ) 

(İngilizce) 

TM-1  246, 91619 268, 62576 

 

İ LETME MEZUNLARININ İSTİHDAM PROFİLLERİ 

İ letme bölümünden mezun olan ö renciler, 

- Bankalar, 

- KOBİ’ler ba ta olmak üzere, 

- Yöneticilik, 



- Giri imsel bir faaliyet olarak kendi i lerini de giri imcilik, muhasebecilik, mali mü avirlik 
alanlarında kurabilmekte, 

- Maliye müfetti li i, DPT, Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı, Çalı ma 

Bakanlı ı vb. kamu bürokrasisinin üst düzey kadroları ile kamu kurumlarındaki di er memuriyet 
kadrolarında yer alabilmektedirler. 

İ letme Bölümü/ 2017-2018 E itim Ö retim Yılı Yerle tirme Ko ulları 
Bölüm Puan Türü Taban Puan Tavan Puan 

İ letme TM-1  242,15310 283, 41740 

İ letme (İ.Ö.) TM-1  225, 29934 262, 98555 

 

KAMU YÖNETİMİ MEZUNLARININ İSTİHDAM PROFİLLERİ 

Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan ö renciler, 

- Sayı tay Denetçisi, İdari Yargı Hakimi, Bakanlıklar, Müste arlıklar, Genel Müdürlükler ve 
Üst Kurullarda, 

- KPSS A grubu kadrolar olarak; kaymakam, iç denetçi, müfetti , hesap uzmanı, kontrolör, 
denetmen, uzman kadrolarında ve yerel yönetimlerde müfetti  ve iç denetçi olarak, 

- KPSS B grubundan yeterli puanları almaları durumunda tüm kamu kurumlarında memur 
olarak istihdam edilebilirler. 

- Mezunlarımız ayrıca özel sektör kurulu larında da görev alabilirler. 

 

Kamu Yönetimi Bölümü/ 2017-2018 E itim Ö retim Yılı Yerle tirme Ko ulları 

 

Bölüm Puan Türü Taban Puan Tavan Puan 

Kamu Yönetimi TM-3  301, 59887 360, 64848 

Kamu Yönetimi 

(İ.Ö.) 

 

TM-3  

 

275, 07595 309, 51628 

 

 

 



 



ÇALI MA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİ KİLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAM PROFİLLERİ 

Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri İli kileri Bölümünden mezun olanlar, 
 

- Alanlarında ara tırmacı olarak çalı abilecekleri gibi, 
- Kamu ve özel sektör i letmelerinin insan kaynakları yönetimi ve endüstri ili kileri 

departmanlarında görev alabilirler. 
- İ çi i veren sendikalarının ve kooperatiflerinin farklı kademelerinde uzman i gücü 

ihtiyacını kar ılamak üzere, yönetici ve ekonomist olarak çalı abilirler. 
- SSK, Ba -Kur, Emekli Sandı ı gibi sosyal güvenlik kurulu ları ile Çalı ma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlı ı bünyesinde müfetti , uzman ya da ata e olarak görev alabilecek niteliklere 
sahiptirler. 

- Özel danı manlık irketlerinde, Türkiye İ  Kurumu ba ta olmak üzere istihdam 

danı manlı ı hizmeti veren tüm kurulu larda da çalı abilirler. 
 

 

 

 

ÇEEİ Bölümü/ 2017-2018 E itim Ö retim Yılı Yerle tirme Ko ulları 

 

Bölüm 

 

Puan Türü Taban Puan Tavan Puan 

ÇEEİ TM-1  249, 49782 284, 29893 

ÇEEİ (İ.Ö.) TM-1  228, 17511 266, 45009 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI İLİ KİLER MEZUNLARININ İSTİHDAM PROFİLLERİ 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İli kiler Bölümü'nden mezun olacak ö renciler, 
 

- Kamu ve özel sektörde çalı ma olana ı bulabilirler. 
- Dı i leri Bakanlı ı bürokrasisi içerisinde görev alabilecekleri gibi di er bakanlıkların da dı  

ili kilerle ilgili birimlerinde görev alabilmekteler. 

- Ayrıca İngilizce destekli bir e itimin verilmekte olu u, yabancı dilde okuma yazma becerisi 

edinmi  mezunların özel sektörde de (basınyayın kurulu ları, finans irketleri, 
ulusal/uluslararası irketler, sivil toplum örgütleri vb) istihdam edilmeleri ansını 
arttırmaktadır. 

 

 

 

 

Siy. Bil. Ve Ul. İli . Bölümü/ 2017-2018 E itim Ö retim Yılı Yerle tirme Ko ulları 
 

Bölüm 

 

Puan Türü Taban Puan Tavan Puan 

Siyaset Bilimi ve Ulus. 

İli kiler 

TM-3  324, 69407 363, 41266 

Siyaset Bilimi ve Ulus. 

İli kiler (İ.Ö.) 

TM-3 297, 99129 330, 93491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN MEZUNLARININ İSTİHDAM PROFİLLERİ 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü'nden mezun olacak ö renciler, 
 

- Kamu ve özel sektörde çalı ma olana ı bulabilirler. 
- Ulusal ve uluslararası i letmelerde, dı  ticaret, dı  pazarlama ve finans departmanlarında, 

bankaların dı  i lemler ve fon yönetimi birimlerinde istihdam edilebilmektedirler. Bölüm 

mezunları ayrıca, Hazine Müste arlı ı, Dı  Ticaret Müste arlı ı, Sermaye piyasasının her 
türlü kurumları gibi ilgili kamu kurumlarında ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
mezunlarının çalı abilecekleri her alanda iş bulma olana ına sahiptirler. 

 

 

 

Ulus. Tic. ve Fin. Bölümü/ 2017-2018 E itim Ö retim Yılı Yerle tirme Ko ulları 

 

Bölüm Puan Türü Taban Puan Tavan Puan 

Uluslararası Ticaret 
ve Finans 

TM-1  263, 63925 301, 719 

Uluslararası Ticaret 
ve Finans (İ.Ö.) 

 

TM-1  

 

244, 52932 270, 96160 

 



NEDEN İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ’Nİ TERCİH ETMELİYİZ? 

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çok yönlü ve kaliteli bir e itimle ö rencileri küreselle en 
dünyaya hazırlamayı, bilimin sınırlarını ara tırma faaliyetleriyle daha da ileriye götürmeyi 

ve bu bilgiyi Türkiye ve dünyadaki entelektüel, ekonomik, politik ve sosyoekonomik 

geli meleri etkileyecek ekilde kullanmayı hedefliyor. 
 

- Fakültemiz; İ letme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İli kiler ve 
Çalı ma Ekonomisi mezunlarını i  dünyası, devlet kurumları, akademik dünya ve 
uluslararası kurumlarda etkin liderlik rolleri için hazırlamaktadır. Fakülte, ö rencilerine 
sundu u çift ana dal, yan dal ve uzmanla ma programları ile ö rencilerin programlarını 
kendi hedefleri do rultusunda ki iselle tirmesine olanak vermektedir. 

 

- Ö renciler Çekirdek Program sonrasında seçmeli derslerle kariyer hedeflerine göre 
programlarını ekillendirerek, i  hayatlarında farklı fonksiyonel alanlara yönelik 
çalı malar yapabilmektedir. 

 

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ö rencileri yapılan uluslararası ikili anla malarla 
(Erasmus Programı), lisans ve lisansüstü e itimi esnasında belirli sürelerde Avrupa 
ülkelerinin çe itli üniversitelerinde ders alabilme fırsatına sahip olabilmektedir. 

 

 

- Her yıl ba arılı ve ihtiyaç sahibi ö rencilere e itim deste i ve burs fırsatlarının yanında 
kısmi zamanlı ö renci/asistan ö renci olarak çalı tırılma fırsatının verilmektedir. 
 

- Mezuniyet sonrasında ö rencilerimiz kariyer  yapma imkânlarına sahiptir (Fakültemiz 
bünyesindeki çe itli bölümlerde yüksek lisans ve doktora programlarında lisansüstü 
e itim verilmektedir) 

 

 

- Fakültemiz, alanlarında uzman ö retim elemanlarından olu an seçkin akademik 
kadrosuyla, ö rencilerine uluslararası standartlar ölçe inde e itim sunmaya 
çalı maktadır. 

 

 

 

 



Ö RENCİ TOPLULUKLARI 

Fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren 

ö renci toplulukları, 
- Banka, Borsa ve Sigortacılık 

Toplulu u 

- Bilim ve Dü ünce Toplulu u 

- Ekonomi Toplulu u 

- Kariyer Toplulu u 

- Sosyal Politika Toplulu u 

- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Toplulu u 

- Uluslararası İli kiler ve Stratejik 
Ara tırmalar Toplulu u 

- Toplum Gönüllüleri Toplulu u 

- Diyalog Toplulu u    

- Entelektüel Genç Beyinler 

Toplulu u 

- Finans ve Yönetim Toplulu u 

- Genç Giri imciler Toplulu u 

- Sanat ve Toplum Bilimler 

Toplulu u 

- Satranç Toplulu u 

- Sokak Hayvanlarına bir ans 
Toplulu u 

- Toplumsal Ara tırmalar Toplulu u 

 

 



SPOR FAALİYETLERİ 
Fakültemizde ö rencilerimizin katılımıyla olu an futbol, basketbol ve voleybol kız ve erkek takımları 

bulunmaktadır. Bu takımlar üniversite içerisinde düzenlenen çe itli turnuvalara katılarak, madalya ve kupa 
mücadelesi vermektedirler. 

 





 
 

 

ERASMUS PROGRAMI 
Erasmus programı ile Avrupa'daki üniversite ö rencilerinin kar ılıklı de i imi ve alınan 

derecelerin kendi üniversitemizde akademik olarak tanınması sa lanmaktır. Bu program sayesinde 
ö renciler, 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönemli ine (3-12 ay arasında) di er bir Avrupa ülkesi 
EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi üniversitede ö renci olma ve yurtdı ında kaldıkları 
süre için hibe (kar ılıksız) alma ansına sahip olurlar. 

 

Ülkeler (2017-2018 Yılı ERASMUS Ö rencilerinin Sayısı) Bölüm 

Çek Cumhuriyeti (4) İktisat, İ letme 

 
Polonya (12) İktisat, İ letme, Kamu 

Yönetimi, SİBUL, UTF  

Letonya (1) İktisat 

Slovakya (1) İktisat 



FARABİ PROGRAMI 
"Farabi De i im Programı" Türkiye’deki Yüksekö retim Kurumları arasında 1 veya 2 yarıyıl 

süresince ö renci de i imi sa lamaktadır. Gidilen üniversitede alınan dersler kendi üniversitemizde 
akademik olarak tanınmaktadır. Ö renciler her bir e itim ö retim kademesinde birer defa Farabi 
De i im Programına katılabilirler. Ö renciler en az bir, en fazla iki yarıyıl burslu Farabi De i im 
Programı ö rencisi olabilirler. 

 

Üniversiteler (2017-2018 Yılı FARABİ) Ö rencilerinin Sayısı) Bölüm 

Akdeniz (1), Balikesir (1), İzmir Katip Çelebi (1) Ç.E.E.İ., İktisat, 
SİBUL  

İnönü (1), Sakarya (1), Pamukkale (1) İ letme, İktisat, 

Kamu Yönetimi  

Çukurova (3), Gümü hane (1) İ letme, İktisat, 
Kamu Yönetimi 

 



 

MU LA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Kötekli Yerle kesi, MU LA 

 

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

Telefon  

Dekanlık:       

Öğrenci İşleri:    9-211 14 48- 

211 50 65-211 14 45 

Fax:0252 211 13 62 

 

 

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