
ÖNE ÇIKAN TEKNİK OLANAKLAR: 

80 Mbps Hızında Fiber Optik Kablolu Ulaknet Ağı, Elektronik Yoklama Sistemi, Uygulamalı Dersler ve Araştırmalar için 
Laboratuvarlar, 14 Amfi, Çok Amaçlı Aktivite Merkezi (ÇAM), Engelsiz Çalışma Odası, Çamlık Okuma Bahçesi, Okuma Salonları, 

Bilgisayar Laboratuvarları, Toplantı Salonu, Konferans Salonu

ÖNE ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMLARI: 

Erasmus  +, Mevlana ve Farabi Değişim Programları

TARİHÇEMİZ
 İktisadi 

ve İdari Bilimler 
Fakültesi; temeli 1944’te 
kurulan Yüksek Ekonomi 

ve Ticaret Okulu’na dayanan 
bir fakültedir. Bu okulun ismi 1959 

tarihinde “İktisadi ve Ticari İlimler Aka-
demisi” haline getirilmiştir. İlgili akademi, 

1982 yılında “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” 
adı altında  Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlan-

mıştır. Fakülte yedi bölümden oluşmakta olup Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, 

Kamu Yönetimi, Maliye bölümlerinde örgün ve ikinci öğretim ve 
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde örgün eğitim ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

AMACIMIZ
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, kamu ve özel sektörde görev alacak, girişimci ve yenilikçi kişiliğe sahip, günün 
getirdiği koşulları değerlendirebilen, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilen, 

iletişim ve sosyal ilişkileri güçlü, sorgulayıcı ve araştırmacı, akıl, bilim ve evrensel etik değerlerin bütününde bilgi 
üreten bireyler yetiştirmeyi, ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir fakülte olmayı hedeflemektedir.

İKTİSADİ VE İDARİ 
BİLİMLER FAKÜLTESİ



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin tüm bölümlerinde %100 Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. İsteğe bağlı 1 
yıl İngilizce dilinde hazırlık programı vardır. Fakültenin tüm bölüm öğretim programlarında isteğe bağlı olarak İngilizce, 
Almanca ve Fransızca dillerinde yürütülen Erasmus dersleri bulunmaktadır. Ders geçme sistemi ile eğitim - öğretim yapılır. 
Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır. 

İŞLETME BÖLÜMÜ
 İşletme Bölümü’nün amacı, en güncel bilgilerle işletme eğitimini vererek öğrencileri, takım çalışmasını benimse-
miş, yaratıcı çözümler önerebilen, küresel düşüncelere sahip, işletmenin verimliliğini arttırmaya yönelik planlama, 
koordinasyon, denetleme mekanizmalarını ve insan kaynaklarını en etkin şekilde kullanabilen mezunlar olarak 
yetiştirip onları ulusal ve uluslararası platformda rekabet edebilen entelektüel, girişimci, lider ve yönetici kadrola-
rına birer ideal aday haline getirmektir.

İKTİSAT BÖLÜMÜ
 İktisat  Bölümü’nün  amacı, öğrencilerimize yüksek düzeyde iktisat öğrenimi sağlamak, onların hem kuramsal hem 
de uygulamaya yönelik en gelişmiş teknik ve yöntemleri kullanarak araştırma yapmalarını sağlamak, analiz teknik-
leri ile sonuç çıkarma ve politika geliştirme konusunda onlara yetenekler kazandırmaktır.

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 
 Kamu Yönetimi Bölümü’nün amacı, kamuda ve özel sektörde çalışabilecek nitelikte üst ve orta düzey yöneticiler 
yetiştirmektir. Programda yer alan dersler ve eğitim - öğretim yöntemleri, alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanın-
da, öğrencilere analitik bakış açısını ve sorgulayıcı bir anlayışı kazandırmaya çalışmaktadır.

İşletme Bölümü mezunları, kamu sektörü ve özel sektörde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabildik-
leri gibi mali müşavir, müfettiş, denetmen, satış yöneticisi gibi ticari hayatın ve endüstri hayatının birçok 
alanında çalışabilmektedirler. 

İktisat Bölümü mezunları, gerek kamusal gerekse özel sektörde iş bulabilmekte, bakanlıklar tarafından 
açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı pozisyonlarına başvurabilmektedirler. Kamu sektörü ve 
özel sektöre ait, ulusal ve uluslararası şirketler de iktisat mezunlarının istihdam edildiği diğer kurum-
lardandır. 

Kamu Yönetimi Bölümü mezunları, genellikle, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer devlet ku-
rumlarının merkez ve taşra birimlerinde, yerel yönetim birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda, düşünce 
kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektörde çeşitli alanlarda çalışabilmektedirler. Mülki 
idare amirliği, idari hakimlik, uzmanlık, müfettişlik, danışmanlık vb. çeşitli meslekler, çalışma alanları 
kapsamındadır. 
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MALİYE BÖLÜMÜ
 Maliye Bölümü’nün amacı, devletin mali personel ve uzman ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilerini yurtiçi ekono-
misine ve dünya ekonomilerine dair işleyiş kuralları konusunda eğitmek; kamu sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda 
yetiştirmektir. Bunun yanında özel sektörde etkinlik gösteren finansal kuruluşların ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
 Ekonometri Bölümü’nün amacı, nicel analiz teknikleri kullanarak varolan ekonomik sorunları analiz etme ve çö-
zümleme yeteneğine sahip olan elemanlar yetiştirmektir. Ayrıca gerek bünyesindeki anabilim dallarının benzerliği 
gerekse de ekonometrik yöntemlerin başta sosyal bilimler olmak üzere fen ve sağlık bilimlerinin değişik alanlarında 
uygulanabilirliliği açısından düşünüldüğünde, Ekonometri Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açısından fakül-
tenin bölümleri arasında ortak bir bağ oluşturmakta ve ayrıca ortak yönleri nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
ile diğer birçok fakülte arasında bir köprü oluşturmaktadır.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, çalışma yaşamındaki ilişkileri ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuki 
boyutu ile ele alan, sosyal barış ve sosyal adaleti sağlamaya, çalışanın refahı; işyerlerinin verimlilik ve rekabet gücünü 
arttırmaya yönelik önlemler üzerinde çalışan bir bilim dalıdır. Bölüm, çalışma yaşamı ile ilgili değişim ve dönüşümleri 
kavrayan, işgücü piyasası tarafından talep edilen vasıflara uygun, mesleki bilgilerini değişen koşullarda kullanma ye-
teneğine sahip “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanları” yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Maliye Bölümü mezunları, Maliye  Bakanlığı , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet Planlama Teşkilatı, mahalli idareler, belediyeler, Sayıştay ve diğer kamu kuru-
luşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Ayrıca muhasebe ve mali müşavirlik 
büroları açabilirler. Mezunlar genellikle kamu sektörü ve özel sektöre ait kuruluşlarda denetçi ve yönetici olarak 
da çalışmaktadırlar. 

Ekonometri Bölümü mezunları, ekonometrisler, iktisat mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilir-
ler ve aynı veya benzer işleri yapabilirler. Ayrıca, aldıkları eğitim daha çok sayısal bilgilere dayalı olduğu için, 
çalıştıkları kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde mikro ve makro iktisat, uluslararası 
iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya dönük araştırmacı olarak çalışabilirler. 
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Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunları, işletmelerin insan kaynakları ya da personel 
yönetimi departmanlarında, yönetici olarak işçi ve işveren kuruluşlarında, Eğitim ve Toplu İş Sözleşmesi Uz-
manı olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarla, 
Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarda, Denetim Elemanı (Müfettiş), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı 
olarak, Türkiye İş Kurumu gibi kurumlarda İstihdam ve Meslek Uzmanı olarak, Dışişleri Bakanlığı’nın Çalışma 
Ataşeliği kadrolarında uzman olarak, bağımsız danışmanlık ve eğitim veren kurumlarda İş ve Sosyal Güven-
lik Uzmanı olarak, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin diğer bölüm mezunlarının çalıştığı tüm alanlarda 
istihdam şansı bulabilmektedirler.



YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
 Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde işletme, planlama, tasarım ve enformasyon sistemlerinin uygulanma-
sında önemli katkılarda bulunabilecek işletme ve yönetim odaklı iyi yetişmiş mezunlar verebilmek, Yönetim Bilişim 
Sistemleri disiplini içerisinde, bilginin sürekli üretilmesi, yenilenmesi ve yayılmasında önemli bir rol oynamak amaç 
edinilmiştir. 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunları, çeşitli işletmeler ve resmi kuruluşların bilgi işlem mer-
kezlerinde, sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve da-
nışmanlık bürolarında görev alabilirler.
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