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GENEL BİLGİLER

• 1997 yılında Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından kurulan Çankaya Üniversitesi, 23’üncü 

eğitim yılının içerisindedir. 

– Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Çankaya 

Meslek Yüksekokulu, Eskişehir Yolu 29. km’de yer alan Merkez Kampüsümüzde yer 

almaktadır.



BURSLAR

Aday öğrencilerin Çankaya Üniversitesine YKS başarılarına göre %100 burslu veya %50 

indirimli yerleşme imkânları vardır. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucu üniversitemizi 

burslu veya indirimli olarak kazanan öğrencilerin bursları veya indirimleri HİÇBİR KOŞULDA 

KESİLMEZ.

– ÖSYS Yerleştirme Bursu/İndirim

– Üstün Başarı Bursu

– Yurt Bursu

– Bilim Bursu

– Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu

– Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Bursu



İNDİRİMLER
• Akademik Başarı İndirimi

– Üniversitemiz programlarına ücretli veya indirimli olarak yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık 

Sınıfı hariç,  birinci  sınıf  sonundaki başarıları dikkate alınarak yıl sonundaki genel not 

ortalamasına göre o yılı izleyen eğitim-öğretim yılı için geçerli olmak üzere, normal 

öğrenimi süresince, indirim verilir. İndirim oranları: 4.00 üzerinden 3.00-3.49 arası için 

eğitim ücretinde  %20; 4.00 üzerinden 3.50-4.00 arası için eğitim ücretinde %50’dir.

• Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Notu İndirimi

– Orta öğretimlerini IB programlarından mezun olarak tamamlayan ve Çankaya  Üniversitesi’nin ön 

lisans ve/veya lisans programına kayıt yaptıran öğrenciye (İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil), Uluslararası 

Bakalorya (IB) programları başarısına göre eğitim ücretinde aşağıda belirtilen oranlarda burs verilir.

– Diploma Notu İndirim Oranı

• 40 ve üstü      % 50

• 33 - 39 arası   % 25



İNDİRİMLER

• Çankaya Üniversitesi Mezun İndirimi

– Önceki yıllarda Üniversitemizin ön lisans veya lisans programlarından mezun olup 

yeniden ÖSYS sonucunda Üniversitemizin indirimli veya ücretli programlarına yerleşen 

öğrencilere, yatıracağı eğitim ücreti üzerinden %30 oranında mezun indirimi uygulanır. 

Bu indirim öğrencinin, öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

• Kardeş İndirimi

– Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi hâlinde her bir kardeşe, yatıracağı 

öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. Bu indirim, öğrenim gördüğü sürece 

geçerlidir. Öğrencilerin kardeş indiriminden yararlanabilmeleri için eş zamanlı okumaları 

şart değildir.

• Arı Okulları İndirimi

– Üniversitemize yerleştirilerek kayıt yaptıran Arı Okulları mezunlarının ödeyecekleri eğitim 

ücretlerine %25 oranında indirim uygulanır.



İNDİRİMLER

• Sporda Başarı İndirimi

– Üniversitemiz programlarına ücretli veya indirimli olarak yerleşen öğrencilerden, 

faaliyetlerimiz dahilindeki spor  branşlarında üstün başarılı olduklarını 

belgeleyenlerle üstün başarı gösterebilecekleri ümidi verenler arasından kulüp  

ve üniversite takımlarımızda oynamaya hak kazananlara Sporda  Başarı 

Bursu/İndirimi verilir. Öğrencilere sağlanan burs/indirim, sadece burs/indirim 

oranı  kadar eğitim ücretini kapsar.



BAŞARILARIMIZ/SIRALAMALARIMIZ
ÖDÜLLERİMİZ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ; 

• Dünya üniversitelerini sıralayan Times Higher Education Ranking (THE) 2020’de 

Türkiye’deki köklü devlet ve vakıf üniversitelerini geride bırakarak, “En Yüksek Performans 

Gösteren Türk Üniversitesi” olarak, DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASINDA 

TÜRKİYE 1. Sİ olmuştur, 

• Times Higher Education 2020 Asya Üniversiteleri Sıralamasında TÜRKİYE 2.Sİ

olmuştur.

• Times Higher Education, En İyi Genç Üniversiteler 2020 Sıralaması’nda 

Üniversitemiz, TÜRKİYE 2.’Sİ olmanın gururunu yaşamaktadır. 



BAŞARILARIMIZ/SIRALAMALARIMIZ
ÖDÜLLERİMİZ

• “Times Higher Education 2020 Ekonomisi Hızlı Gelişen Ülkelerdeki En İyi 

Üniversiteler Sıralaması’nda Çankaya Üniversitesi DÜNYA 87.’Sİ,  Türkiye 4.sü oldu. 

Atıflarda Türkiye Üniversiteleri Arasında 1’inci, Dünya Üniversiteleri Arasında da 6.

sıraya yerleşti. 

• Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS), Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve 

Lockheed Martin şirketinin Teksas’ta düzenlediği dünya çapındaki en prestijli model uydu 

yarışması olan CanSat’ta Çankaya Üniversitesi, 100’den fazla üniversite içerisinde 

“DÜNYA’DAKİVAKIF ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASINDA 1. SIRADA yer almıştır.

• URAP Dünya 2019-2020 Alan Sıralamalarında Üniversitemiz Matematik Bilimlerinde 

TÜRKİYE İKİNCİSİ oldu. 



İKTİSAT BÖLÜMÜ

• Web sayfası linkimiz;

– iktisat.cankaya.edu.tr

– economics.cankaya.edu.tr

• Program yeterlilikleri, lisans eğitim programı, ders listeleri, ders içerikleri, çift

anadal-yan dal programları bilgileri, lisansüstü eğitim vb. bilgilere erişim

sağlamanız mümkün.



AKADEMİK KADROMUZ 

ADI SOYAD GOREVİ

Prof. Dr. Nadir ÖCAL Dekan

Prof. Dr. Mehmet YAZICI SBE Müdürü

Prof. Dr. Burak GÜNALP Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Ergun DOĞAN

Doç. Dr. Ayşegül ÇORAKCI Bölüm Başkan Yrd.

Doç. Dr. E. Öznur ACAR

Arş. Gör. Dr. Zeynep 

ERÜNLÜ

DOKTORA DERECESİ

University of Manchester

University of Iowa

Texas Tech University

State University of New York-Binghamton,

ODTÜ

ODTÜ

Hacettepe



İKTİSAT NEDİR?

• İktisat kıt ya da sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların nasıl karşılandığını

inceleyen bir sosyal bilimdir.

• İktisat var olan kaynakların en etkin şekilde kullanımını incelerken aynı

zamanda da toplumsal refahı maksimum kılacak mikro ve makro

politikaları da irdeler.

• Mikro düzeyde hanehalkı ve firmaların üretime ve tüketime yönelik olarak

aldıkları kararların etkilerini maliyet, kar, istihdam ve verimlilik açısından

irdeleyen İktisat Bilimi, Makro düzeyde maliye ve para politikalarının

etkilerini ulusal ve uluslararası boyutta analiz ederek enflasyon, gelir

adaletsizliği, işsizlik, düşük büyüme ve yoksulluk vb. sorunlara çözüm

getirmeye odaklanır.



NEDEN İKTİSAT?

• Siyaset bilimi, sosyoloji, ve psikoloji, gibi diğer sosyal bilimlerle

karşılaştırıldığında, iktisat matematiksel ve istatistiksel araştırma yöntemlerinin

etkin kullanan, dolayısıyla da teknik yönü en güçlü sosyal bilimdir.

– Bu özelliği nedeniyle, iktisadın “sosyal bilimlerin kraliçesi” olduğu söylenir.

• Araştırma alanını matematiksel ve istatistiksel tekniklerle zenginleştiren ve

güçlendiren iktisat,“Alfred Nobel Anısına Ödül” verilen tek sosyal bilimdir.

– 1969’dan bu yana her yıl düzenli olarak verilen bu prestijli ödülü 2019 yılı itibarıyla

dünya çapında 92 iktisatçı almaya hak kazanmıştır. Makro İktisat, finansal iktisat,

davranışsal iktisat, ekonometri ve oyun teorisi 1969-2019 arasında en çok ödül

verilen alanlardır.



NEDEN İKTİSAT?

• Günümüzün rekabetçi çalışma süreçlerinde teknik donanım ve analitik

beceri, iş yaşamında başarılı olmanın temel koşullarıdır.

– Nitelikli bir üniversitede alınan lisans düzeyinde iktisat eğitimi, öğrencilerin teknik

açıdan donanımlı hâle gelmesini ve analitik becerilerinin en üst düzeyde

gelişmesini sağlar.

• Gerek kamuda, gerekse özel sektörde çeşitli uzman ve yönetici

pozisyonları için her zaman ve her yerde en yoğun talep edilen

adaylar arasında nitelikli üniversitelerin iktisat mezunları bulunmaktadır.



NEDEN İKTİSAT?

• Günümüzün dinamik küreselleşme süreçleri, gerek günlük yaşamlarımızda, gerek iş

dünyasında, gerekse ülke yönetiminde en basit karar alma aşamalarında dahi zorlu

bir öğrenme sürecini, belirli kısıtlar altında karmaşık alternatifler arasından

seçim yapmayı gerektirmektedir.

– Özünde, karmaşık alternatifler arasından “en iyi” olanı seçmenin

koşullarını ve yollarını araştıran iktisat bilimi, tüm bu süreçleri anlamada

giderek daha fazla önem kazanmıştır.

• İş yaşamındaki idari ve finansal işleyiş ile ülkedeki ve dünyadaki ekonomik, toplumsal

ve siyasal gelişmelerin doğru anlaşılması ve sorunların kalıcı çözümlere

kavuşturulması, kapsamlı ve derinlikli bir iktisat eğitimi gerektirmektedir.

“İktisat okuryazarlığı”, ancak böyle bir eğitimden geçtikten sonra elde edilmiş olur.



NEDEN ÇANKAYA İKTİSAT?

• Bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir. İngilizcesi yeterli olmayan öğrenciler

İktisat eğitimine başlamadan önce, bir yıl İngilizce Hazırlık Okuluna devam

ederek İngilizcelerini geliştirebilmektedirler.

• Bölümümüz, tüm dersleri en iyi şekilde verecek güçlü ve deneyimli bir

akademik kadroya sahiptir.

– Öğretim üyelerimiz doktoralarını Türkiye’nin ve dünyanın saygın üniversitelerinde

tamamlamış olup güçlü bir yayın geçmişine ve potansiyeline sahiplerdir.

• Mezunlarımız arasında ülkemizin seçkin kamu ve özel kurum ve

kuruluşlarında çalışanlar ve kendi işlerinde başarılı olanlar bulunmaktadır.

– Mezun öğrencilerimizin bir kısmı ise yurt içi ve yurt dışındaki önde gelen üniversitelerde

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi alarak uzmanlıklarını derinleştirmeyi tercih

etmektedirler.



• Bölümümüz, öğrencilerimizin dersler dışındaki faaliyetlerini desteklemekte

ve üniversitemizin farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci topluluklarında

çalışmalarını teşvik etmektedir.

– Bu topluluklardan biri olan Çankaya Üniversitesi Ekonomi Topluluğu,

akademik ve sosyal alanlarda faaliyetler göstermekte, öğrencilerimizin kişisel

gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

– Topluluk öğrencileri bir yandan değişik sosyal sorumluluk projeleri

üstlenirken diğer yandan alanlarında uzman olan iktisatçılarla başarılı meslek

sahiplerini Üniversitemize davet ederek seminerler düzenlemektedirler.

NEDEN ÇANKAYA İKTİSAT?



• Öğrencilerimiz için, Üniversitemizin ilgi duydukları diğer alanlarında geniş Çift 

Anadal ve Yandal yapma imkanları da mevcuttur. 

– Endüstri Mühendisliği

– Yazılım Mühendisliği

• Öğrencilerimiz Erasmus Öğrenci Değişimi Programı çerçevesinde ikili 

anlaşmaların olduğu Avrupa Birliği üyesi ülke üniversitelerinde bir akademik yıla 

kadar eğitim olanağı da sunmaktayız.

NEDEN ÇANKAYA İKTİSAT?



İŞ OLANAKLARI

• Mezunlarımız başta bankalar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları (Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma 

Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ve Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu, vb.), Borsa İstanbul, dış ticaret ve danışmanlık 

sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, uluslararası ve çokuluslu kuruluşlarda 

kariyer olanakları bulabilmektedirler. 

• Ekonomi Bölümü mezunları aldıkları kaliteli eğitim sayesinde yurt içi ve yurt 

dışı yüksek lisans ve doktora programlarında tercih edilmektedirler. 



EĞİTİM PROGRAMIMIZ

• Öğrenciler programın ilk iki yılında daha çok, İktisada Giriş, Mikro İktisat ve

Makro İktisat gibi temel iktisat teorisi dersleriyle istatistiksel ve matematiksel

yöntemleri öğreten dersler almaktadır.

• Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise farklı ilgi alanlarına yönelmelerine imkân

veren, Oyun Teorisi, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İktisadı, Finansal İktisat, Sağlık

Ekonomisi, Kalkınma İktisadı ve Çevre Ekonomisi gibi çok sayıda ders arasından

seçim yapma imkanı sunulmaktadır.

• Son derece geniş bir yelpazede sunulan tüm bu dersler, öğrencilere hem kamu

ve özel sektörde geniş iş imkânları sağlamakta hem de mezuniyet sonrasında

yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilere gerekli altyapıyı

kazandırmaktadır.



EĞİTİM PROGRAMIMIZ

BİRİNCİ SINIF – I. DÖNEM

• İktisada Giriş I

• İşletmeye Giriş I

• İktisat ve Sosyal Bilimler için Matematik I

• Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Uygulamaları

• Akademik İngilizce I

• Türkçe I

• Etik ve Sosyal Sorumluluk

BİRİNCİ SINIF – II. DÖNEM

• İktisada Giriş II

• İşletme ve İktisat için Hukuk

• İktisat ve Sosyal Bilimler için Matematik II

• Ekonomik ve Finansal Verilerin Analizi

• Akademik İngilizce II

• Türkçe II



EĞİTİM PROGRAMIMIZ

İKİNCİ SINIF – I. DÖNEM

• Mikro İktisat Teorisi I

• Makro İktisat Teorisi I

• Ekonomi için İstatistik I

• Muhasebe İlkeleri I

• Ekonomide Kantitatif Yöntemler

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

İKİNCİ SINIF – II. DÖNEM

• Mikro İktisat Teorisi II

• Makro İktisat Teorisi II

• Ekonomi için İstatistik II

• Muhasebe İlkeleri II

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

• Seçmeli (1)



EĞİTİM PROGRAMIMIZ

ÜÇÜNCÜ SINIF – I. DÖNEM

• Uluslararası İktisat I

• Para ve Banka

• Ekonometri I

• Seçmeli (2)

• Seçmeli (3)

ÜÇÜNCÜ SINIF – II. DÖNEM

• Uluslararası İktisat II

• Maliye Politikası ve Kamu Maliyesi

• Ekonometri II

• Seçmeli (4)

• Seçmeli (5)



EĞİTİM PROGRAMIMIZ

DÖRDÜNCÜ SINIF – I. DÖNEM

• Türkiye Ekonomisi

• Seçmeli (6)

• Seçmeli (7)

• Seçmeli (8)

• Seçmeli (9)

• Seçmeli (10)

DÖRDÜNCÜ SINIF – II. DÖNEM

• Seminer

• Seçmeli (11)

• Seçmeli (12)

• Seçmeli (13)

• Seçmeli (14)

• Seçmeli (15)



EĞİTİM PROGRAMIMIZ

SEÇMELİ DERSLER

• İktisat Tarihi

• İktisadi Düşünce Tarihi

• Vergi Hukuku

• Finansal Ekonomi

• Kalkınma İktisadı

• Endüstriyel Organizasyon

• Tarım Ekonomisi

• Çalışma Ekonomisi

• Rekabet Politikası ve Regülasyon

• Finansal Piyasalar

• Türk Vergi Sistemi

• Kent Ekonomisi

• Genel Denge ve Refah Ekonomisi

• Eğitim Ekonomisi

• Çevre ve Doğal Kaynak Ekonomisi

SEÇMELİ DERSLER 

• Zaman Serisi Ekonometrisi

• Uygulamalı Ekonometri

• Oyun Teorisine Giriş

• İktisadi Dinamik Analize Giriş

• İnovasyon ve Bilgi Ekonomisi

• Ekonomik Uygulamalı Oyun Teorisi

• Panel Veri Ekonometrisi

• Ekonomik Büyümeye Giriş

• Enerji İktisadı

• Sağlık Ekonomisi

• Mikro İktisatta İleri Konular

• Makro İktisatta İleri Konular

• Parasal İktisatta İleri Konular

• Davranışsal İktisat

• Uygulamalı Makro İktisat

• Saha Çalışması



MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

• Çankaya İktisat Bölümü olarak misyonumuz; eleştirel bakış açısına sahip,

teorik bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirerek iktisadi olguları kavrama ve

yorumlama kabiliyeti yüksek, yenilikçi, araştırmayı ve analitik düşünmeyi

benimseyen, problem çözme yetenekleri gelişmiş, iktisadi olguları sorgulayan ve

güncel gelişmeleri takip ederek ileriye dönük projeksiyonlarda bulunabilen

iktisatçılar yetiştirme kararlılığıyla, uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü

programlar sunmaktır.

• Çankaya İktisat Bölümü olarak vizyonumuz; eğitimde kaliteli ve çağdaş,

bilimsel yayın kalitesi anlamında güçlü ve üretken, Türkiye ve dünyanın önde

gelen iktisat bölümlerinden biri olmaktır.



ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 
BÖLÜMÜ

TEŞEKKÜRLER…


