
PROGRAMLAR

Lisans Programları

Yüksek Lisans Programları

Doktora Programları

Derslikler

StüdyolarLaboratuvarlar

İZMİR DEMOKRASİ 

ÜNİVERSİTESİ

5 profesör, 10 doçent, 13 doktor öğretim üyesi ve 6

araştırma görevlisi ile toplam 34 akademik personelden

oluşan fakültemizde aşağıdaki lisans ve lisansüstü

programlarda hizmet verilmektedir.

TECRÜBE VE DİNAMİZMİN BİRLEŞTİĞİ FAKÜLTE: İDU İİBF

Fakültemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle İşletme
Bölümü ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır ve
kuruluşundan itibaren Üçkuyular’da bulunan üniversitemizin
merkez yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemiz;
güçlü akademik kadrosu, güçlü vizyonu ve öğrencilerine sunduğu
nitelikli ve kapsamlı lisans eğitimiyle gelecekte kamu ve özel
sektöre yön verecek, iyi vatandaş ilkesiyle hareket eden, dünya
meselelerine duyarlı ve yetkin öğrenciler yetiştirme hedef ve
gayreti içindedir.

Fakültemiz, Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı dilde ve toplam yedi
bölümle eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmakta, aynı
zamanda öğrencilerimizin eğitim gördüğü alanlarda pratik
bilgilerini geliştirmeleri amacıyla zaman zaman ilgili sektörlerden
uzmanlar fakültemize davet edilmektedir. Ayrıca fakültemiz
birçok önemli panel, çalıştay, sempozyum ve kongreye ev
sahipliği yaparak akademik hayata katkıda bulunmaktadır.

Öğrencilerimize yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları
ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında
öğrenci değişimine yönelik Mevlana ve Erasmus gibi
programlardan yararlanma olanağı sunulmaktadır. Böylece,
mezunlarımız sadece yurtiçinde değil yurtdışındaki önemli kamu
ve özel sektör kurumlarında da görev alma fırsatı
bulabileceklerdir. Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz
gerek üniversitemiz bünyesinde gerekse yurt içi ya da dışında yer
alan diğer üniversitelerde lisansüstü eğitim alarak akademik
kariyer yapma şansına da sahiptirler.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, tüm bölümleriyle kaliteli bir
eğitim vererek öğrencilerini hızla değişen dünyaya, en iyi ve en
donanımlı şekilde hazırlama hedef ve gayreti içerisindedir.

İktisat, Maliye, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, Siyaset Bilimi ve

Kamu Yönetimi (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Yönetim

Bilişim Sistemleri

İktisat - Tezli, Uluslararası İktisat ve Ticaret Politikası – Tezsiz, İnsan

Kaynakları Yönetimi – Tezli, İşletme – Tezli, Muhasebe ve

Finansman – Tezli, Yöneticiler İçin İşletme – Tezsiz, Finansal

Raporlama ve Denetim – Tezsiz, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi –

Tezli, Yerel Yönetimler ve Maliyesi – Tezsiz, Maliye - Tezli

İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi



«Değerli Olan Değer’leri Olandır. Değerinizi Bilin, 

İDÜ İktisat’a Gelin!»

İktisat Bölümü

«Kariyer ve Başarı İÇİN, İDÜ Maliyeyi SEÇİN»

Maliye Bölümü

«Geleceğin İş Dünyasına Açılan Kapı: İDÜ 

İşletme»

İşletme Bölümü

«Dijital Çağda Yarının Liderlerini ve Yöneticilerini 

Yetiştiriyoruz»

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

«Demokrasiyi Özümsemek, Siyaset Bilimini 

Öğrenmek İçin İZMİR Demokrasi Üniversitesi: 

İsmimiz Farkımızdır»

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (İngilizce)

«Geleceğin İnsan Kaynakları Profesyonelleri 

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden Geliyor»

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

«Küresel Hareket Edebilmek İçin Demokrasi’de 

Öğrenmek»

Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

İktisat bölümünü tercih eden bireyler analitik bir perspektif ile

KPSS ile A tipi kadrolara yerleşebilme, TCMB' da çalışabilme,

finans alanında ilerleyebilme, bankaların hazine bölümünde

çalışabilme, Dünya Bankası gibi Kuruluşlar da kariyerini

ilerletebilme ya da akademisyenliğe yönelme gibi pek çok

cezbedici alternatife sahip olmaktadırlar.

Maliye Bakanlığı ve müfettişlik deneyimli eğitim kadrosuna sahip

bölümümüzde eğitim ve ders planları öğrencilerin hem yabancı

dillerini geliştirecek hem de ulusal ve küresel düzeyde nitelikli

maliye ve vergi uzmanı olmalarını sağlayacak şekilde

tasarlanmıştır. Eğitim müfredatımızın etkili bir şekilde

uygulanması ile öğrencilerimizin kariyer meslekler için açılan

Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) ve Özel Sektördeki

kariyer mesleklerde başarılı olmaları sağlanacaktır.

Bölümümüz İzmir ilinde dört senelik lisans eğitimi veren tek İnsan

Kaynakları Yönetimi Bölümü olarak dikkat çekmektedir. Bölüm

derslerimiz özel sektör ve kamu sektörünün beklentileri ve

geleceğin insan kaynakları profesyonellerinin ihtiyaçlarına uygun

olarak şekillendirilmiştir. Ayrıca İŞKUR ve PERYÖN gibi alanın

önemli kurumları ile projeler üretilmekte, eğitim faaliyetleri

düzenlenmektedir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi İşletme Bölümü; dinamik, deneyimli,

yurtdışı eğitimli, güçlü öğretim kadrosuyla yenilikçi ve modern bir

eğitim anlayışını benimsemektedir. Finans ve muhasebede güncel

mevzuatlar odağında; pazarlamada dijital dönüşümü merkeze alan

eğitim anlayışıyla; güncel liderlik becerileri ve çağdaş yönetim

yaklaşımları doğrultusunda; ve istatistik ve sayısal yöntemler

becerileriyle donatılmış İşletme bölümü mezunları yetiştirmek

hedeflenmektedir.

Yaklaşık 130 benzer program arasında yabancı dille eğitim veren

az sayıda programdan biri. Dolayısıyla mezunlar sadece

ülkemizdeki kamu kurumlarında değil, uluslararası kurum ve

kuruluşlarda da çalışma imkanı bulabilirler. Lisans yanında aynı

isimle Yüksek lisans ve Doktora programlarımız da mevcut.

Dolayısıyla tercih edecek öğrenciler akademide son noktaya kadar

üniversitemizde ilerleyebilirler.

Bölümümüzün mezunları İngilizce Lisans diplomaları ile iş

arayışlarında daha avantajlı konumda olabilecektir. Bölüm

mezunlarımız ayrıca Uluslararası İlişkiler lisansüstü derecelerini

takip ederek akademik kariyer yapma şansına da sahiptirler, 2021-

2022 akademik yılı itibariyle Uluslararası İlişkiler Bölümümüzde

Yüksek Lisans programı açılması planlanmıştır. Bölümümüz,

öğrencilerini alanında uzman, genç, dinamik ve deneyimli akademik

kadrosu ile ağırlamaktadır.

İzmir’in kalbinde, büyük şirketlerde staj imkanlarıyla, sektörel

deneyimli hocalardan ders alabileceğiniz İDÜ YBS bölümümüze

hepinizi bekliyoruz. YBS bölümü mezunları; işletme ve teknoloji

yönetimi alanlarında edindikleri ileri düzey bilgi ve becerileri ile

bilgiye dayalı olarak iş yapan her türlü kurum ve kuruluşlarda

sistem analisti ve tasarımcısı, iş analisti, iş zekası uzmanı,

kurumsal kaynak planlaması uzmanı, yazılım geliştirici gibi çeşitli

görev ve pozisyonlarda iş bulabilme imkanına sahiptirler.
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İktisat 60 EA 495.000 262,12 1 2 1

İnsan Kaynakları Yönetimi 60 EA 502.000 261,07 1 1 1

İşletme 60 EA 458.000 267,85 2 1 3

Maliye 60 EA 448.000 269,55 2 1

Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi (İngilizce)

70 EA 350.000 287,23 1 1 3

Uluslararası İlişkiler 
(İngilizce) 

70 EA 286.000 301,44 2 2

Yönetim Bilişim Sistemleri 50 EA 197.000 326,44 1 2

Kontenjan, Puan ve Başarı Sıraları

İletişim

Üçkuyular Ana Yerleşkesi

Üçkuyular Mahallesi, Gürsel Aksel Bulvarı, No:14 35140 

Karabağlar/İZMİR

Tel: +90 232 260 1001 (pbx)

http://iibf.idu.edu.tr


