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Bölümün/Programın Tarihçesi
İktisat bölümü, Akdeniz Üniversitesi'nin dördüncü fakültesi olarak 1993-94 akademik döneminde faaliyete
geçen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin ilk birimidir. 2011 yılı itibariyle 13 öğretim üyesi kadrosuna sahip
olmuştur. 1995’de Yüksek Lisans Programı, 199 Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, 2003
yılında Doktora Programı ve ayrıca Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği YL
Programı Fransa CIHEAM-IAMM işbirliğiyle açılmıştır.
Misyon
Bölümün temel misyonu, öğrencilerine uluslararası
düzeyde öğretim vererek iktisadi kamu kurumlarında,
özel sektörde meslek hayatı için temel bilgi ve bilgi
araç ve yöntemleri ile donatmak, ulusal ve uluslararası
iktisat literatürüne, uygulamalı iktisat ve bilimsel
araştırma projeleriyle Türkiye ve Batı Akdeniz Bölgesi
ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktır.

Vizyon
Bölümün vizyonu öğretim, bilimsel araştırma projeleri
ve yayın ve toplumsal hizmet alanlarında uluslararası
rekabetçi düzeyde olmak ve bu kriterlerde Türkiye’de
en iyi 10 İktisat Bölümü arasında yer almaktır.

Programın Amacı
Öğrencilere Türkiye ve dünya ekonomisini, aynı zamanda firma ve sektör ekonomisini, ekonomik politikaları
analiz edebilecek teorik ve uygulamalı iktisat bilgisi ve İngilizce’ye hakim, ekonomi alanında bilgisayar
programlarını kullanabilen, rekabetçi, yaratıcı, üretken, girişimci bir kültür kazandırmaktır.
Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler
Lisans programı yabancı dil hazırlık yılı dışında, sekiz yarıyıllık temel teorik bilgi, uygulamalı ekonomi bilgisi,
ekonomiyle ilgili yan disiplinlerde temel teorik bilgi derslerinden oluşmaktadır. Dersler teorik anlatım, Türkiye
ve dünya ekonomisi, işletme ve sektör örneklerinin ele alınması, ekonometrik ve istatistiki araştırma ve ödevleri
içermektedir. Dördüncü sınıf Seminer dersi ile araştırma ve sentez gücü kazandırma amaçlanmıştır. Mikro ve
makro ekonomi, para ve maliye politikası, kalkınma ve dış ticaret, endüstriyel organizasyon, dünya, Türkiye, AB
ekonomisi, finans, çevre ve doğal kaynaklar ekonomisi, temel hukuk alanları ders programının temel
unsurlarıdır.
Programlar arası değişim ve geçiş koşulları
Lisans programından bir başka programa tam geçiş mümkün olmamakla birlikte, öğrenci işletme, kamu
yönetimi, maliye, ekonometri gibi Fakültenin diğer programlarında yan dal adı altında ders alabilmektedir.
Ayrıca, seçmeli dersler Fakültenin tüm bölümlerinin ortak havuz derslerinden alınabilmektedir. Üniversite sınav
puanı ve ilgili Fakülte’nin kabul koşullarına bağlı olarak diğer Fakültelerde de yan dal dersleri alınabilmektedir.
Fiziksel ve Teknik Altyapı
Dersler için İktisat Bölümü İİBF Binası derslikleri, bilgisayar laboratuarları kullanılmakta olup, her öğretim üyesi
yaklaşık 12 metrekarelik tek kişilik oda ve bilgisayar donanımına sahiptir. Bölüm barkovizyon donanımlı yüksek
lisans, doktora ve toplantı odalarına ve bölüm kütüphanesine sahiptir.
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Kabul Koşulları
Üniversite Giriş Sınavı Puanı ile Merkezi Sistem ile öğrenci alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri
1. İktisat biliminin kavramlarını, yöntem ve teorilerini kavrar.
2. Bireysel ve toplumsal iktisadi davranışı, ulusal, bölgesel ve sektörel ekonomik analiz yöntem ve araçlarını
tanımlar.
3. Ekonomik ilişkilerin yapısına dair temel bilgilere sahiptir.
4. Ekonomik gelişme sürecini, ekonomik sorunları ve politikaları yorumlar.
5. İktisatla ilgili hukuki kavramları tanır.
6. Temel matematiksel ve istatistiki analizleri ve bilgisayar programlarını tanır.
7. Ekonomik gelişme ve göstergeleri açıklar.
8. Ekonomik gelişmeleri ve ekonomi ile ilgili teorik tartışmaları tanır, değerlendirir.
9. İktisat ile diğer bilim dalları arasında ilişkileri analiz eder.
10. Ulusal, bölgesel ve sektörel iktisadi sorunları analiz eder, çözümler önerir.
11. İktisadi kamu kurumlarında, sektörel kurumlarda ve işletmelerde araştırmalar yapar.
12. Her düzeyde ekonomik gelişme planları tasarlar.
13. Ekonomik sorunlara çözüm bulmaya ve ekonomik gelişme sağlamaya dönük proje üretir ve yürütür.
14. İngilizce ekonomi literatürünü ve yayınları okur, uluslararası ekonomik ilişkileri yürütecek yetkinliği kazanır.
15. Güncel ekonomik sorunlara ilişkin tartışma, seminer gibi toplantıları düzenler ve bu etkinliklere katılır.
16. Akademik veya mesleki kariyer için gerekli yetkinliği gösterir.
Mezun olanların çalışma alanları
Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, DPT gibi ekonomiyle ilgili Bakanlıklar ve müsteşarlıklar başta olmak üzere
tüm Bakanlıklar, Rekabet Kurumu, BDDK, SPK, EPDK gibi düzenleyici kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri,
Merkez Bankası, kamu ve özel sektör bankaları, üniversiteler, finans, sanayi ve tüm diğer sektörel şirketler, özel
sektör meslek kuruluşları (Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri, Kooperatif Birlikleri, Sendikalar, Sanayi ve
Ticaret Odaları, Borsalar vb) ve Dünya Bankası, IMF gibi uluslararası kuruluşlarda uzman ve uzman yardımcısı,
müfettiş ve müfettiş yardımcısı, orta ve üst düzey yönetici, araştırmacı vb pozisyonlar mezunlarımızın
çalışabilecekleri meslek alanlarıdır.
Programda Görev Alan Akademik Kadro
Unvan, Adı ve Soyadı
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