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Bölümümüz Hakkında
İktisat, tarih boyunca devletlerin, toplumların ve kişilerin hayatlarında belirleyici
bir rol oynamıştır. Günümüzde de bu rolün önemi, küreselleşme ve bilgi
çağının da etkisiyle her geçen gün artmaktadır. Milyonlarca insanın hayatını
etkileyen altyapı çalışmaları, boyutları birçok ülke bütçesini aşan uluslararası
firma yatırımları veya satın alınan bir gayrimenkul hayatın her aşamasında karşı
karşıya kaldığımız iktisadi karar alma süreçlerindendirler. Bu süreçlerden insan
ve toplum için en verimli ve faydalı sonuçları almak için iktisadi gelişmeleri
yakından takip eden, iktisadi göstergeleri doğru yorumlayan, yeterli bilgi
donanımı ve analiz gücüne sahip ekonomistlere ihtiyaç duyulmaktadır.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü İngilizce ve Türkçe lisans
programları ile bu ihtiyaca cevap verecek iktisatçılar yetiştirmek için
kurulmuştur.

Disiplinler Arası Eğitim
Anlayışı
Bölümümüz, (13 serbest seçmeli ders
sayesinde) lisans düzeyinde
disiplinler arası bir eğitim programına
sahiptir. Böylece öğrencilerimiz
istedikleri alanda uzmanlaşabilir.

Güçlü Akademik
Deneyim
Yurtdışı ve yurtiçindeki prestijli
üniversitelerde eğitim görmüş
(örneğin, University of Kent,
University of Cincinnati, Iowa State
University Of Science And
Technology, University of Texas,
Australian National University, Tilburg
University, London School of
Economics, University of Durham) bir
çok öğretim üyesi bulunmaktadır.
Dünyadaki iktisatçılar arasında

Çift Anadal ve Yandal
Programları

oldukça prestijli sayılan, araştırma,
yayın ve atıf sayısını baz alan
RePecIdeas sıralamasında, İMÜ İktisat
Bölümü Türkiye’de tüm iktisat
bölümleri (ve kurumları) arasında
8.sıradadır.

Bölümümüzde okuyan öğrenciler
gerekli şartları sağladıkları takdirde
ikinci bir bölüm okuyabilir ya da
ilgilendikleri bölümle yan dal
yapabilirler.

Staj Uygulaması
İMÜ İktisat bölümü öğrencileri staj
yapmak ile yükümlüdür. Bu sayede
gerçek iş deneyimi kazanan
öğrenciler, mezun olduklarında iş
dünyasına adaptasyon sorunu
yaşamazlar.

İkinci Yabancı Dil
Bölümümüz öğrencileri dört dönem
süreyle aşağıda yer alan dil
derslerinden istediklerini öğrenme
imkanına sahiptir.
İngilizce

Erasmus
Bölümümüz, Avrupa üniversitelerinde
değişim programlarına (Erasmus)
sahiptir. Anlaşmamız olan örnek
üniversiteler:
University of Lodz (Polonya)
University of Miskolc (Macaristan)
Technological Educational
Institute of Crete (Yunanistan)
Universidad de Zaragoza
(İspanya)
Radom Academy of Economics
(Polonya)
Tomas Bata University in Zlin
(Çekya)

Arapça

Erasmus +

Farsça
İspanyolca
Çince

Öğrencilerimiz gerekli şartları
sağladığı takdirde yurtdışında staj
yapabilir.

Türkiye'nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi
Üniversitemiz Kuzey Kampüsünde yer alan Kütüphane binamız 28 bin metrekarelik
kapalı alanıyla 7/24 çalışma esasına göre tasarlanmış, modern kütüphaneciliğin
gerektirdiği bütün olanaklara sahip, akıllı ve engelsiz bir binadır. Tam kapasiteye
ulaştığında 1 milyon cilt kitap ve aynı anda 3000 kişinin hizmet alabildiği bir
büyüklüğe sahiptir. Öğrencilerimiz eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında gereksinim
duydukları basılı kaynaklara kampüs içinden, elektronik kaynaklara ise kampüs
içinden ve dışından kolaylıkla erişim sağlayabilmektedir.

