
Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü

Türkiye’nin 1987 yılında Avrupa Topluluğu’na yaptığı tam
üyelik başvurusunun ardından kurulan Avrupa
Araştırmaları Enstitüsü yüksek lisans ve doktora eğitimi
yoluyla kamu ve özel sektör için AB konularında uzmanlar

yetiştirmekte, Türkiye’nin AB müktesebatına uyumunu
sağlayacak kadroların yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır.
Enstitü, alanda kitaplar ve bir ilk niteliğinde olan Avrupa
Araştırmaları Dergisi’ni yayınlamakta, bilimsel toplantılar
düzenlemektedir.

Enstitü, dört anabilim dalında Türkçe ve İngilizce
programlar düzenlemektedir ve enstitü kadrosunda
Avrupa Birliği ile ilgili alanlarda uzman öğretim üyeleri
görev yapmaktadır. Ayrıca AB konularında öne çıkan
yabancı uzman ve akademisyenler de konuk öğretim üyesi
olarak dersler vermektedir.

Avrupa Araştırmaları Enstitüsü öğrencileri Erasmus
programı kapsamında Avrupa ülkelerindeki farklı
üniversitelerde eğitim alma fırsatı bulabilmektedir.
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Avrupa’da Siyasal İletişim Anabilim Dalı (Yüksek Lisans)

Program, AB bütünleşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal
ve kültürel farklılıkların yol açtığı algı sorunlarına çözüm
üretebilen uzmanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Programda hangi dersler var?
 Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği
 Medya ve Lobicilik
 Dijital İletişim
 Kamusal ve Siyasal İletişim
 Siyasal İletişimin Finansmanı
 Kriz İletişimi
 AB Kurumları
 Türkiye-AB İlişkileri

Hangi bölümlerin mezunları başvuru yapabilir?
Siyaset bilimi, iletişim, Avrupa çalışmaları başta olmak
üzere tüm sosyal alan ve dil bölümü mezunları başvuru
yapabilir.

Başvuru için YDS puanı gerekli mi?
 İngilizce program için 60 puan
 Türkçe program için 40 puan

Hangi tür ALES ile başvuru yapılabilir?
 Eşit Ağırlık

Kaç öğrenci alınacak?
 T.C. vatandaşı öğrenci kontenjanı: 20 kişi
 Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı: 2 kişi

http://avrupa.marmara.edu.tr
Avrupa Araştırmaları Enstitüsü giriş sınavları ile ilgili değişiklik yapma hakkını 
saklı tutmaktadır.



Avrupa Hukuku Anabilim Dalı Avrupa İktisadı ve İşletme Anabilim Dalı Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Hukuk programları hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal
boyutları ile Türkiye’nin AB’ye adaptasyon süreci ve
doğurduğu sorunlar çerçevesinde öğrencilere AB hukuk
nosyonunun kazandırılmasını amaç edinmektedir.

Programda hangi alanlarda dersler var?
 AB hukuk düzeni ve anayasallaşma süreci
 AB Anayasa hukuku
 AB’nin kurumsal yapısı
 AB hukukunun uluslararası ve ulusal hukukla ilişkisi
 AB usul hukuku
 AB hukukunun kaynakları
 AB-Türkiye ilişkileri

Hangi bölümlerin mezunları başvuru yapabilir?
Hukuk, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve
Avrupa Birliği çalışmaları mezunları başvurabilir.

Başvuru için YDS puanı gerekli mi?
 Türkçe Yüksek Lisans Program için 40 puan
 Türkçe Doktora Programı için 60 puan
 İngilizce Yüksek Lisans Program için 60 puan
 İngilizce Doktora Programı için 70 puan

Hangi tür ALES ile başvuru yapılabilir?
 Eşit Ağırlık

Kaç öğrenci alınacak?
 Yüksek lisans programları T.C. vatandaşları için 20 kişi,

yabancı uyruklular için 5 kişi
 Doktora programları T.C. vatandaşları için 5 kişi, yabancı

uyruklular için 2 kişi

Programlar, AB’nin siyasi sistemi, bütünleşme süreci ve dış
politikanın yanı sıra Türkiye–AB ilişkileri konusunda uzman ve
araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programda hangi alanlarda dersler var?
 Bütünleşme teorileri
 Türkiye-AB İlişkileri
 AB’nin tarihsel gelişimi
 AB’nin siyasi yapısı ve kurumları
 AB’nin dış politikası
 Avrupa’da güncel siyasi sorunlar

Hangi bölümlerin mezunları başvuru yapabilir?
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler başta olmak üzere tüm
sosyal alan mezunları ve dil bölümü mezunları başvurabilir.

Başvuru için YDS puanı gerekli mi?
 Türkçe Yüksek Lisans Program için 50 puan
 Türkçe Doktora Programı için 60 puan
 İngilizce Yüksek Lisans Program için 70 puan
 İngilizce Doktora Programı için 80 puan

Hangi tür ALES ile başvuru yapılabilir?
 Eşit Ağırlık

Kaç öğrenci alınacak?
 Yüksek lisans programları T.C. vatandaşları için 20 kişi,

yabancı uyruklular için 5 kişi
 Doktora programları T.C. vatandaşları için 5 kişi, yabancı

uyruklular için 2 kişi

Programlar, Avrupa bütünleşmesinin iktisadi boyutları ve
işletme konularında bilgili, müzakere sürecinde AB
müktesebatına hakim uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programda hangi dersler var?
 DTÖ ve AB
 AB’de İktisat Politikaları Yapımı
 AB Sanayi Politikası
 AB Ticaret Politikası
 Ekonomik ve Parasal Birlik
 AB’de Finansal Piyasalar
 AB’de Bankacılık Uygulamaları ve Sermaye Piyasaları

Hangi bölümlerin mezunları başvuru yapabilir?
İktisadi ve idari bilimler, işletme, bankacılık, sigortacılık,
sermaye piyasası, aktüerya alanları başta olmak üzere tüm
sosyal alan mezunları başvurabilir.

Başvuru için YDS puanı gerekli mi?
 Türkçe Yüksek Lisans Program için 40 puan
 Türkçe Doktora Programı için 60 puan
 İngilizce Yüksek Lisans Program için 60 puan
 İngilizce Doktora Programı için 70 puan

Hangi tür ALES ile başvuru yapılabilir?
 Eşit Ağırlık

Kaç öğrenci alınacak?
 Yüksek lisans programları T.C. vatandaşları için 20 kişi,

yabancı uyruklular için 5 kişi
 Doktora programları T.C. vatandaşları için 5 kişi, yabancı

uyruklular için 2 kişi


