
 

 

ĠKTĠSAT 

 

ĠKTĠSAT BÖLÜMÜ  

İktisat Lisans Programının amacı, günümüz ekonomilerini kavrayabilecek, ekonomilerin güncel 

sorunlarını algılayıp olası çözüm önerilerini ortaya koyabilecek ve bunları yaparken hem sosyal hem 

de analitik yönlü düşünebilecek bireyler yetiştirmektir. 

 

KĠMLER BAġVURABĠLĠR? 

Herhangi bir örgün yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler ile mezunlar, Sınavsız İkinci 

Üniversite ile İktisat Lisans programına kayıt yaptırabilme olanağına sahiptirler. 

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı 

olanlar başvuru yapamazlar. 

Sınavsız İkinci Üniversite kayıtlarında kontenjan sınırı bulunmamaktadır. 

Meslek Yüksekokulları veya Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunları, Meslek 

Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler 

İşletme Lisans Programının 5. yarıyılına sınavsız “Dikey Geçiş” kapsamında kayıt yaptırabilirler. 

İktisat Lisans Programına sınavsız Dikey Geçiş kapsamında kayıt için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezince (ÖSYM) yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girme şartı bulunmamaktadır. Aöf’te 

Sınavsız Geçiş Kaldırılmıştır. Ancak Bu Sene Uygulanmayacaktır. Detaylı açıklama için; 

http://www.onedayaof.com/Son_dakida_aof_duyurulari_haberleri_bilgi.asp?id=3 

Dikey Geçiş kayıtlarında kontenjan sınırı bulunmamaktadır. 

Örgün öğretim programlarında, birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından Açıköğretim, 

İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

İktisat Bölümüne başvurmak için herhangi bir özel fiziki şart gerekmemektedir. 

 

KĠMLER BAġVURMALI 

İktisat Bölümüne sayısal zekaya sahip, matematiğe yatkın, teori incelemeyi seven, teknik konularda 

uzmanlaşmaya istekli kişilerin başvurması daha uygun olacaktır. İlk cümle insanı biraz korkutuyor, 

bende sayısal zeka var mı? Matematiğe yatkınlıktan kastınız ne? Olimpik mi olmam lazım? vs. Böyle 

ifadelere çok takılmamak gerekiyor. Ekonomiye ilginiz var ise birkaç derste biraz sayısal bilgi 

öğrenmek sizi korkutmamalı. Bu bir LYS sınav hazırlığı değil, ilgi duyan seven her insan er geç 

yapar.  Özetle atomu parçalamayacaksınız, hayatımızın her an içindeki bir bilimi öğrenmeye 

çalışacaksınız.  

http://www.onedayaof.com/Son_dakida_aof_duyurulari_haberleri_bilgi.asp?id=3


 

 

DERS GEÇME ZORLUĞU 

İktisat Bölümünde çok sayıda sayısal ders bulunmakta ancak Çan Eğrisi Sistemiyle bu derslerin 

çoğundan çok düşük puanlarla geçilebilmektedir. 

Yeni Yönetmelikle Çan sistemi kısmen değiştirildi. Açıklama için; 

http://www.onedayaof.com/Manset_aof_duyurulari_haberleri_bilgi.asp?id=19 

Ancak Öğrenciler ilk dönemlerde ders geçme motivasyonuyla değil konuyu öğrenmeye çalışmalıdır. 

Çünkü aynı konular daha detay olarak sonraki dönemlerde karşılarına çıkacaktır. 

 

DERS ĠSTATĠSTĠKLERĠ 

İktisat Bölümünde okuyan bir öğrenci derslerden ortalama 30,02 puan aldığında şartlı geçmekte 

yani DD almakta (Genel Not Ortalaması 2’nin üzerinde ise), 42,41 aldığında ise şartsız geçmekte yani 

CC almaktadır.  

İktisat Bölümünde bir öğrencinin notunu AA (en yüksek not) düşürebilmesi için ise ortalama 68,07 

alması gerekmektedir. 

Özetle İktisat Bölümünde ders geçmek Çan Eğrisi Sistemiyle oldukça kolaydır, abartmaya gerek yok. 

 

SINAV SORUMLULUK ÜNĠTELERĠ 

İktisat bölümünün derslerinde kitaplar İstatistik 1 (6), İdare Hukuku (7) ve İngilizce (12) dışında 8 

üniteden oluşmaktadır. Öğrenciler vizede ilk 4 üniteden finalde ise 8 ünitenin tamamından 

sorumludurlar. Ancak İstatistik 1’de vizede ilk 3, finalde 6 ünitenin tamamı, İdare Hukukunda vizede 

ilk 4, finalde 7 ünitenin tamamı, İngilizce  derslerinde vizede ilk 6, finalde 12 ünitenin tamamından 

sorumludurlar. 

 

OKURKEN NELER YAPARSAM MEZUN OLUNCA FAYDASINI GÖRÜRÜM? 

İktisat Bölümü öğrencilerinin eğitimlerine devam ederlerken özellikle İngilizce öğrenmeleri hem 

kamusal iş imkanlarına hem de özel sektörde iş istihdam imkanlarına katkı sağlayacaktır.   

Ayrıca Bilgisayar konusunda kendisini geliştiren öğrenciler özel sektörde iş ararken büyük bir 

avantaj elde edeceklerdir. Çok önemsenmeyen bir 10 parmak yazı yazabilme becerisi bile her 

ortamda avantaj sağlayacaktır. 

Bölümü okurken, özellikle üçüncü sınıf itibariyle artık bölüm hakkında söz söyleyebilir hale 

gelmemiz, bir ortamda ekonomiyle ilgili konularda (mesela; faiz, istihdam, yatırım vb.) fikrinizi 

beyan edebiliyor olmanız gerekmektedir. Bu konuda verilebilecek en iyi tavsiye alanında uzman köşe 

yazarlarını takip etmek ve güncel ekonomik meselelerle ilgili haberleri göz atarak teorik bilgilerinizi 

pratik uygulamalara dönüştürmeniz olacaktır.   

http://www.onedayaof.com/Manset_aof_duyurulari_haberleri_bilgi.asp?id=19


 

 

 

STAJ VEYA UYGULAMA DERSĠ  

Herhangi bir staj veya uygulama dersi bulunmamaktadır. 

 

MEZUNĠYET SONRASI 

İktisat Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İktisat Fakültesi İktisat 

Lisans Programı Diploması” na sahip olurlar ve Ekonomist unvanını alırlar. İktisat Bölümü 

mezunlarının diplomalarında Açıköğretim ibaresi bulunmamaktadır. 

 

BÖLÜMÜN Ġġ ĠMKANLARI 

KPSS Atamaları 

2014 yılı KPSS B Grubu alımlarında 378 kişilik alım gerçekleştirilmiş ve 2015 yılının ilk 

yerleştirmesinde 336 alım yapılarak puan 85,98 seviyesine inmiştir. İktisat Bölümü mezunları KPSS 

B Grubunda Ekonomist kadrolarına atanabilmekte ve diğer memurluklara göre hem daha seçkin 

hem de daha iyi özlük haklarına sahip olmaktadırlar. 

 

A Grubu ĠĢ Ġmkanları 

İktisat Bölümü mezunlarının ilk düşünmeleri gereken A Grubu kadrolara yani Müfettişlik, 

Uzmanlık, İdari Hakimlik ve Denetçilik gibi kadrolara yönelmek olmalıdır. KPSS A Grubu puan 

türlerinden iyi skor elde eden mezunlar bu kadrolara atanabilirler.  

A Grubu mesleklerden özellikle Vergi Müfettişliği, Gelir Uzmanlığı gibi kadrolar hem alım sayısının 

fazla olması hem de özlük haklarının diğer memurlara göre çok daha iyi olması sebebiyle atanma 

şansı yüksektir. Bu meslekler zaten oldukça düşük puanlarla alım yapıldığı için atanmaları daha 

kolay olacaktır. 

İdealist olup spesifik bir A Grubu kadroya atanmak isteyenlerin ise, Açıköğretimi bitirdikten sonra 

herhangi bir Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans programını bitirmeleri mülakatlarda büyük avantaj 

sağlayacaktır. 

A Grubu sınavlarında en zor bölüm iktisat olduğundan İktisat bölümü mezunlarının A Grubu 

kadrolarda şansı nispeten daha fazladır. 

 

 

 



 

 

Özelde ĠĢ Ġmkanları 

İktisat mezunları özel sektörde başta Bankacılık olmak üzere çok farklı alanlarda çalışabilmektedir. 

Ancak en çok ve nitelikli istihdam Finans alanında olmaktadır. Mezunlar özel sektörde düşük ücretli 

işlere razı olmak yerine daha nitelikli ve kariyer imkanı olan kurumsal şirketlere yönelmelidirler. 

İktisat ve İşletme mezunları için her yıl sadece bankalar tarafından onlarca sınav açılmakta ve 

binlerce insan istihdam edilmektedir.  

Bölüm mezunları, uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans 

ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler. 

 

 

 

 

onedayaof ekibi olarak tüm öğrencilerimize baĢarılar dileriz…. 


