
 

 

 

 

İktisat Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

Programın Tanıtımı 

 

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans İktisat Programı ile öğrencilere günümüz Dünya 

ve Türkiye ekonomisini tanımalarını ve anlamalarını sağlayacak, teorik olduğu kadar güncel 

tartışmalara da yer veren bir ekonomi eğitimi vermek; hem fen bilimleri hem de diğer sosyal 

bilimlerle etkileşimi öne çıkaran, disiplinler arası bir araştırma felsefesiyle ekonomi biliminin 

sınırlarını zorlayan araştırmalar yapmak ve programın akademik birikimini toplumla paylaşmak 

hedeflenmektedir. Amacımız, genel iktisat kavrayışına sahip, dünyayı doğru algılayabilen, özel 

sektör ve kamudaki sorunları çözmeye, kararlar almaya ilgi duyan, bunun için gerekli bilgi ve 

becerilerle donanmış mezunlar yetiştirmektir. Küresel gelişmeleri takip etme, karşılaşılacak 

sorunlara bölgesel ve yerel düzeyde çözüm geliştirme yeteneğine sahip mezunlarımız, ileriki 

yıllarda üst düzey yöneticiliğe aday olabilecekleri gibi, ekonomi ve benzer alanlarda yüksek 

lisans ve doktora düzeyinde eğitime devam edebilecek nitelikleri de elde etmektedirler. 

Gelişimin sürekliliğini sağlamak, çözüm odaklı bireyler yetiştirebilmek ve en önemlisi 

günümüz çalışma koşulları altında öğrencilerimize uzaktan eğitim ile yüksek lisans yapma 

olanağı sunmak, programımızın temel amaçları arasında görülmektedir. 

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans İktisat Programı ile bu bağlamda; 

 Teori ve pratiği birleştirebilen, küresel rekabete hazır mezunların yetiştirilmesi, 

 Disiplinler arası sinerji yaratılması, 

 Özgün, bağımsız düşünce ve çalışmalar ile kendi sahasında önder olabilecek mezunların 

verilebilmesi,  

 Yenilikçi ve yaratıcı araştırmalar sürdürerek özellikle bulunduğu bölgenin toplumsal ve 

ekonomik gelişme sürecinde önderlik rolü üstlenilmesi,  

 Yönetim yeteneği güçlü ve çalıştıkları kurumu geliştirmede başarılı iktisatçıların 

yetiştirilmesi,  

 Programın paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği içerisinde hareket edilmesi, 

 Günümüz ekonomilerini kavrayabilecek, ekonomilerin güncel sorunlarını algılayıp 

olası çözüm önerilerini ortaya koyabilecek ve bunları yaparken hem sosyal hem de 

analitik yönlü düşünebilecek bireylerin yetiştirilmesi öngörülmüştür.  

Dolayısıyla Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans İktisat Programı’nın amacı, 

öğrencinin profesyonel olarak çalışmak istediği bir alanda uzmanlaşmasını, uzmanlaştığı 

alanda bağımsız iktisadi analiz ve araştırma yapabilmesini olanaklı kılacak bilgi ve beceriyi 

kazanmasını sağlamak ve eğitimine ekonomi düzeyinde devam etmek isteyenlere sağlam 

bir kuramsal altyapı kazandırmaktır. Dolayısıyla değişen koşullarla beraber Uzaktan Eğitim 

Tezsiz Yüksek Lisans İktisat Programının açılması yukarıda sayılan amaçların  
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gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak ve iktisat eğitiminin daha çok kitleye ulaşmasının 

yolu açılmış olacaktır.  


