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Sevgili Öğrenciler; 
 

İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkçe ve 
İngilizce eğitim veren, yedi  bölümden oluşan, seçkin ve deneyimli öğretim üyesi 
kadrosuna sahiptir. Teorik olduğu kadar piyasa koşullarını dikkate alan, özellikle 
hayata ve uzmanlığa yönelik eğitim ve öğretim programlarıyla kısa zamanda 
ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yerini almıştır. Ulusal ve uluslararası 
arenada bilgi alışverişine önem veren fakültemiz, teknolojik destek ve bilgiyi 
ürüne dönüştürme yetkinliğine sahip bireylerden, küreselleşen dünyada rekabet 
edebilecek genç nesiller yetiştirmeyi hedeflemiştir. 

 
 

Prof. Dr. Celal Nazım İREM 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİ 

• Ekonomi ve Finans 

• İşletme 

• İşletme (İngilizce)  

• Muhasebe ve Finans Yönetimi 

• Havacılık Yönetimi (İngilizce) 

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 

• Uluslararası Ticaret(İngilizce) 

• Kamu Yönetimi 
 

http://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/iktisadi


FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİ     

Ayrıntılı Bilgi İçin (Bölüm, Ders Programları ve Akademik Kadro)  >>>>>>>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhasebe ve Finans Yönetimi 
Bölümün amacı; hem kamu hem de özel  kuruluşlarda 

uzman olabilecek ve bunların  muhasebe denetimlerini 

yapabilecek bilgi donanımına sahip bireyler 

yetiştirmektir. Ayrıca, yeminli mali müşavirlik için güçlü 

bir altyapı desteği de sağlanmaktadır. Bu bölüme TM-1 

puan türü ile öğrenci alınır. 

 

Ekonomi ve Finans 
Bölümün amacı; hızla değişen ve gelişen dünyada, bilgi 

toplumu gerçeğini göz önünde bulundurarak olguları 

analiz edecek, öngörüde bulunabilecek ve doğru kararlar 

verebilecek, Türk ve dünya  ekonomileri hakkında bilgi 

sahibi olacak, iktisat ve finans teorisine ilişkin politikalar 

geliştirebilecek, bağımsız düşünme ve araştırma 

kabiliyetlerini geliştirecek, çağın ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek çapta bilgi ve donanıma sahip bireyler 

yetiştirmektir .Bu bölüme TM-1 puan türü ile öğrenci 

alınır. 

 

Havacılık Yönetimi (İngilizce) 
Türk sivil havacılığındaki gelişmelerle bağlı olarak yolcu 

sayısında artış yaşandığı gibi; havaalanları, terminal 

binaları, yer hizmetleri gibi alanlarda da atılımlar 

yapılmıştır. Bölümümüz, sivil havacılığa odaklanarak 

yüksek kalitede bir işletme eğitimi sunmaktadır. 

Bölümün amacı; havacılık  sektöründeki devlet ve özel 

kuruluşların işletmecilik konularında ihtiyaç duyduğu 

nitelikli personeli uluslararası gereklilikler 

doğrultusunda  yetiştirmektir. Bu programa TM-1 puan 

türü ile öğrenci alınır. 

 
Uluslararası Ticaret (İngilizce) 

Uluslararası Ticaret (İngilizce) Ulusal ve küresel 

rekabetin yaşandığı günümüz dünyasında, 
öğrencilerimize işletmecilik ve yöneticilik için gerekli bilgi 
ve becerileri kazandırarak, onlara bu rekabet ortamında 
bariz bir üstünlük sağlamaktır. Ekonomi, hukuk ve işletme 
bilgilerinin sistemli bir şekilde birleştirilmesi ile 
uluslararası ticari ve ekonomik faaliyetler konusunda 
lider bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu bölüme 
TM-1 puan türü ile öğrenci alınır..  
 

İşletme (İngilizce) 
Bölümün amacı; işletmelerin kurulması, üretim 
araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin 
pazarlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi gibi konularda 
eğitim vererek; uluslararası faaliyet gösteren firmalarda, 
kamu ve özel sektörde yer alan tüm sanayi ve ticari 
şirketler ile bankalarda, tüm finans piyasası kurumlarında 
finans, muhasebe, pazarlama ve satış gibi alanlarda 
yönetici ve yönetici yardımcısı unvanlarıyla istihdam 
edilebilecek düzeyde bilgi donanımına sahip bireyler 
yetiştirmektir. Bu bölüme TM-1 puan türü ile öğrenci 
alınır.  
 

İşletme 
Ülkemizde; yönetim, bilgi, beceri ve deneyimi ile 
donanmış, yüklendiği görevleri etkin ve verimli bir 
şekilde gerçekleştirebilecek nitelikli genç  girişimcilere 
gereksinim duyulmaktadır. Bu gereksinimden hareketle 
kişisel olarak gelişmiş, sorumluluklarının ayrımında, 
ahlâklı, kendi alanında kuramsal ve güncel bilgilerle 
donanmış, problem çözebilme ve karar alabilme 
yetenekleri gelişmiş, bilimsel düşünebilen ve bilgiyi 
yönetebilen, iletişim kurabilme becerileri yüksek, 
kavramsal gelişkinliğe sahip, çağdaş, yenilikçi ve aydın 
düşünceli insanların yetiştirilmesi bu bölümün temel 
amacıdır. Bu bölüme TM-1 puan türü ile öğrenci alınır. 

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
(İngilizce) 
Bölümün amacı; öğrencilerin siyasal olguları anlama 
yorumlama yeteneğini geliştirmek, analitik ve eleştirel 
düşünme ile birlikte alternatif görüşlerini 
değerlendirebilme becerisi kazandırmak, öğrencilerde 
disiplinler arası bir bakış açısı oluşturmaktır. 
Bölümümüz, diplomatik bir kariyer için gerekli olan 
bütün temelleri öğrencilerine kazandırmaktadır. 
Mezunlarımız, Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl açtığı 
Meslek Memurluğu sınavlarına girebilme hakkını elde 
etmektedirler. Ayrıca Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı 
başta olmak üzere bütün bakanlıklarda görev alabilir, 
kaymakamlık ve müfettişlik sınavlarına girebilir ve 
kamunun diğer birimlerinde mesleki kariyer 
yapabilirler. Bankalarda ve özel şirketlerin çeşitli 
birimlerinde görev alabilirler. Bu bölüme TM-3 puan 
türü ile öğrenci alınır. 

 

Kamu Yönetimi 
Kamu Yönetimi Bölümü, günümüz dünyasının değişen 

koşullarını değerlendirip bunlara uyum sağlayacak 

niteliklerle donanmış, çağdaş ilkeler ışığında geleceğin 

yöneticilerini yetiştirme amacı taşımaktadır. Bu 

doğrultuda, bir yandan kamu ve özel sektör 

kuruluşlarında görev alacak nitelikli bireyler yetiştirmek, 

diğer yandan da bu kurum ve kuruluşlarda halen 

çalışmakta olan kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini 

geliştirmek, öğrencilerin toplumu anlama ve yorumlama 

kapasitelerini artırmak amaçlanmaktadır. 

 

Kamu Yönetimi Programının hedefi; yerel, bölgesel ve 

ulusal toplumun idari sorunlarına duyarlı, bunlara dönük 

özgün çözümler üretebilen, kamusal ve mesleki etiğe 

http://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/iktisadi/Pages/default.aspx


 

 

Fakültemiz akademik kadrosu toplam 66 kişi olup, akademik ünvanlarına 

göre dağılımı şöyledir; 

 

 

Fakültemizin 8 bölümünün toplam öğrenci sayıları 2151’dir. Bölümler 

itibariyle öğrencilerimizin dağılımı şöyledir; 

 

 

 

 



Fakültemiz bölümleri ile bağlantılı olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yer alan Yüksek Lisans ve 

Doktora programları aşağıda yer almaktadır; 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yüksek Lisans Programları 

Bankacılık                               Banka ve Sigorta İşletmeciliği (Tezli / Tezsiz) 

E-İşletme (Tezsiz) 

İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli / Tezsiz) 

İşletme Yönetimi (İngilizce) (Tezli) 

İşletme Yönetimi (Tezli) 

Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim (Tezli / Tezsiz) 

Muhasebe ve Denetimi (Tezli) 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tezli) 

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi (Tezsiz) 

Uluslararası İktisat (Tezli / Tezsiz) 

Uluslararası İlişkiler ve İstihbarat İncelemeleri (Tezli) 

Uluslararası İlişkiler ve Terörizm Araştırmaları (Tezli) 

Yöneticiler İçin İşletme (İngilizce) (Tezsiz) 

Yöneticiler İçin İşletme (Tezsiz) 

 

 

 

 

Doktora Programları 

İşletme 

Muhasebe ve Denetimi 

Özel Hukuk 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

İşletme (Bütünleşik Doktora) 

Muhasebe ve Denetimi (Bütünleşik Doktora) 

Özel Hukuk (Bütünleşik Doktora) 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Bütünleşik 
Doktora) 

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Yüksek Lisans / 
Doktora Programları İçin >>>>>>>>> 

 

 Fakülte Onur Dersleri ve Tam Burslu Yüksek Lisans İmkanı 
İAÜ başarıyı destekleyen bir kurumdur. 3’üncü sınıftan  
itibaren 3.00 ve  üzeri genel not ortalamasına sahip 
öğrencilerimiz,  her dönem verilen ve toplam da 4 adet olan 
Fakülte Onur Dersini alarak bu derslerden de üstün başarıyla 
geçerler ve mezuniyet not ortalamalarını da 3.00 üzerinde 
tutarlar ise, istedikleri takdirde,  İstanbul Aydın Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde  tam burslu yüksek lisans 
yapmak hakkı kazanırlar. 
 

 
 
 

 

http://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/enstituler/sosyalbilimler/Pages/default.aspx


 

Çift Anadal Eğitimi 
İstanbul Aydın Üniversitesi’nin lisans 
programlarında öğrenim gören öğrenciler; 
istedikleri takdirde kayıtlı oldukları bölüm dışında, 
İAÜ senatosunca belirtilen herhangi bir lisans 
programında, en az 36 kredilik ders alarak, 
başarılı olurlarsa, kayıtlı oldukları bölümden 
alacakları lisans diploması yanında, çift anadal 
eğitimi aldıkları bölümden de ikinci bir lisans 
diploması alırlar. 
 

Yan Dal Eğitimi 
İstanbul Aydın Üniversitesi’nin lisans  
programlarında öğrenim gören öğrenciler; 
isterlerse kayıtlı oldukları bölüm dışındaki İAÜ 
senatosunca belirlenen herhangi bir lisans  
programında, en az 18 kredilik ders alarak; 
başarılı olurlarsa, kayıtlı oldukları bölümden 
lisans diploması ve Yan Dal Eğitimi aldıkları 
bölümden Yan  Dal Sertifikasına sahip olurlar. 
 

Çift ve Yan Anadal Bilgi İçin >>>>>>>> 

Bölümler Arası Geçiş 
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğrenim gören 
öğrenciler, hazırlık eğitimi hariç kayıtlı oldukları lisans 
programında en az iki yarıyıl okuyarak tüm  
derslerden başarılı oldukları takdirde puan türü ve 
eğitim içeriği örtüşen bölümlere geçiş yapabilir ve 
geçiş yaptıkları bölümden diploma alabilirler. 
 
Ayrıca; İstanbul Aydın Üniversitesi’nde, öğrenciler 
kayıtlı oldukları programa yerleştikleri yıldaki ÖSYM 
merkezi yerleştirme puanları dikkate alınarak geçiş 
yapmak istedikleri programın taban puanına eşit veya 
yüksek puana sahip olmaları durumunda, YÖK 
yönetmelikleri ve uygulama esasları çerçevesinde, 
geçmek istedikleri bölüme yatay geçiş yapabilirler. 
 
 
 

Ayrıntılı Bilgi; 
Yatay Geçiş İçin >>>>>>> 
Dikey Geçiş İçin >>>>>>> 

 

FAKÜLTEMİZİN ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ İÇİNDEKİ YERİ 

 

Fakültemiz, Florya Halit Aydın 

Yerleşkesi içinde eğitim 

faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Dekanlık Ofisimiz G Blok’ta 

bulunmakta ve derslerimiz 

yerleşke içindeki bloklarda yer 

alan sınıflarda verilmektedir. 

 

G Blok = İİBF 

 

Dekanlık 

http://www.aydin.edu.tr/EBS/source/yonetmelikler_yonergeler/yonergeler/yatay_gecis_yonergesi.pdf
http://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/kayit-kabul/Pages/yatay-gecis.aspx
http://aday.aydin.edu.tr/dgs/


FAKÜLTEMİZ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN  
BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI 
ARAŞTIRMA MERKEZİ  
VE 
KÜRSÜLER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(AFRİKAM) 
Merkezimiz; Türk araştırmacıların Afrika kıtasındaki 
ülkelerin siyasi, ekonomik, sosyal yapıları üzerine 
ilgisini artırmak, konu hakkında proje ve raporlar 
hazırlamak, Türkiye-Afrika ilişkilerini kültürel, tarihi, 
dini, siyasi ve ekonomik temelde değerlendirip 
Afrika’nın geleceğinde ve dünya ekonomisinde 
Türkiye’nin üstlenebileceği rolü belirlemede yardımcı 
olmak için çalışmaktadır. 

UNESCO : Sürdürülebilir Barış İçin Eğitim 

Kürsüsü  
• Barış kültürü ve farklı kültür ve gruplar 

arasında diyaloğu oluşturmak için barış eğitimini 
teşvik etmek, Barış kültürünü oluşturmak için 
kadınları teşvik etmek, İnsan haklarının 
yerleşmesine katkıda bulunmak, Barış 
kültürünün sağlamlaşması için araştırma, eğitim, 
kapasite geliştirme ve dokümantasyon 
aktivitelerini teşvik etmek, Özellikle Balkanlar'da, 
Orta Doğu'da ve Afrika'da uluslararası tanınmış 
araştırmacılar ve öğretim üyeleriyle Türkiye'deki 
üniversite öğretim üyeleri ve diğer yüksek 
öğrenim kurumlarında görevli olan araştırmacılar 
arasındaki işbirliği kolaylaştırmak  amaçları için 
faaliyet göstermektedir. 

 

Global Barış ve Demokrasi Merkezi 
Global Barış ve Demokrasi Merkezi; ulusal,  

bölgesel, global barış ve demokrasi konulu 

araştırmalar yapmak, özellikle bölgemizde yaşanan 

siyasi, kültürel ve sosyal konulara eğilerek barış ve 

demokrasi ruhunun en ileri seviyelere taşınmasına 

destek sağlamak amacı ile kurulmuştur. Merkez, 

başta insan hakları olmak üzere sosyal problemleri 

ele alarak ve kültürel dayanışmayı teşvik ederek 

arabulucu uzlaştırıcı bir rol üstlenmiştir. 

UNESCO-Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim 

Kürsüsü 

İstanbul Aydın Üniversitesi, UNESCO Kültürel 
Diplomasi, Yönetim ve Eğitim Kürsüsü, ulusal ve 
uluslararası kuruluşların katkıları ve karşılıklı iş 
birliğine dayanmaktadır. Kürsümüz, eğitim,  
Araştırma, teknoloji, sosyal ve kültürel alanlardaki 
faaliyetlerinde  disiplinler arası bir yaklaşımı 
benimsemektedir. UNESCO’nun en belirgin amacı, 
“küreselleşme çağında eğitim, bilim, kültür ve iletişim 
yoluyla barış ve insan gelişimine katkıda bulunmaktır.” 
UNESCO’nun bu amaçları doğrultusunda, kürsümüz 
araştırma, kapasite oluşturma ve eğitim faaliyetleri 
yoluyla sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmektedir. 
Somut ve soyut sosyo-kültürel gelişimin korunmasının 
önemi hakkında farkındalığı artırmaya yönelik iletişim 
ve bilgi yönetim araçları da geliştirilecektir. Kültürel 
alışveriş ve eğitim alanında çalışan partnerler ağının, 
tüm partnerler arasında iyi uygulama örneklerinin 
paylaşımı ve iş birliğini en üst düzeyde sağlamaya 
imkan verecek şekilde genişlemesi beklenmektedir.   

 
 

 

 

Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama 

ve Araştırma Merkezi (EPPAM) 
EPPAM; Türkiye’deki enerji politikalarının 
uluslararası gelişmeler ve birikimlerden de 
yararlanarak oluşturulması ve geliştirilmesine 
katkıda bulunmak amacıyla, enerji politikaları ve 
piyasaları alanında çalışmalar yaparak ve 
yapılan çalışmaları takip ederek; gelişen ve 
değişen şartlara bağlı olarak ülke kaynaklarını 
değerlendiren, ulusal çıkarlara uygun enerji 
politikalarının oluşumu ve sürdürülmesi için 
enerji siyaseti, enerji ekonomisi, enerji güvenliği 
ve enerji hukuku temel alanlarında araştırmalar 
yapmaktadır. 

Çin Araştırma ve Uygulamaları Merkezi 
Çin Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi, 

Çin’in siyasal, ekonomik ve toplumsal yapısını, 

dünya siyasetindeki yeri ve Türkiye ile ilişkileri 

konularında derinlemesine çalışmalar yapmak için 

kurulmuştur. Türkiye’de bir üniversite bünyesinde 

kurulmuş ilk Çin araştırmaları merkezi olarak, Çin 

ile ilgili ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı 

sağlamayı hedeflemektir. 

http://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/unesco-kursuleri/surdurulebilir-baris/Pages/default.aspx
http://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/unesco-kursuleri/surdurulebilir-baris/Pages/default.aspx

