İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

“İktisat, insanın hayatının ve kararlarının neredeyse her
alanında etkisi ve izleri olan bir bilim dalı. Bu bilim dalının
zenginliğini yansıtan, esnek ve yenilikçi bir programla
öğrencilerimizin güçlü yanlarını ortaya çıkartıyoruz.
Eleştirel ve çözümleyici düşünebilen, düşündüklerini
yazılı ve sözlü olarak çok iyi ifade edebilen, hem bir
düşünce sistematiği olarak iktisat öğrenmiş hem de içinde
yaşadıkları ekonomiyi anlayan insanlar yetiştiriyoruz ve
bundan büyük bir heyecan duyuyoruz.”
Refet S. Gürkaynak
İktisat Bölüm Başkanı

İktisat Bölümü
Öğrenciler ilk iki yılın derslerinde kuvvetli bir iktisat
temeli elde ederler. İktisadi verileri yazılımlarla analiz
ettikleri bilimsel proje ve uygulamalarla bilgi düzeylerini
ilerletirler. Lisans programı, üçüncü yıldan itibaren
öğrencilerin uzmanlaşma amaçlı alan seçimleriyle yeni
bir yön kazanır. Makroiktisat, mikroiktisat, yönetimsel
iktisat, bu üç alanın birlikte işlendiği genel iktisat ve
lisansüstü çalışmalara yoğunlaşan akademik iktisat
başlıkları, öğrencilerin uzmanlaşma alternatifleridir.

İktisat bilimi kişilerin, kurumların ve toplumların,
sahip oldukları kaynakları çeşitli ihtiyaçlar arasında
nasıl paylaştıracaklarına çözümler üretir; bireylerin bu
kapsamda gerçekleştirdiği davranışları fayda ve maliyet
çerçevesinde inceler.
Ekonomi politikalarının tasarımı ve sonuçları, enflasyon,
uluslararası ekonomik ilişkiler, krizler, rekabet
ortamıyla ilgili düzenlemeler, piyasa mekanizmaları,
iktisadi büyüme ve verimli üretim yöntemleri, bu
bilimin başlıca araştırma alanlarıdır. Bilkent Üniversitesi
İktisat Bölümü akademisyenleri, söz konusu alanlardaki
makaleleri ve kitaplarıyla ülkemizde ve dünyada iktisat
biliminin gelişmesine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Edindikleri çok yönlü birikim, mezunlara Brown,
British Columbia, Columbia, Duke, Harvard, Leicester,
Massachusetts Institute of Technology, Milano, New
York, Northwestern, Ohio State, Princeton, Rochester,
Rutgers, Stanford, Stockholm, Tilburg, UCLA,
Wisconsin ve Yale gibi üniversitelerin, Accenture,
Ernst & Young, Enerjisa, HSBC, KPMG, Merrill Lynch,
PepsiCo, Philip Morris International,Vodafone,
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Rekabet Kurumu,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, T.C. Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ekonomi Bakanlığı gibi
kurumların kapılarını açmaktadır.

İktisat Bölümü, öğrencilerine Türkiye ve dünya
ekonomisini yorumlayabilecekleri, nicel araştırmalar
yapabilecekleri bir altyapı kazandırmaktadır. Bölümün
eğitim programı temel ekonomi kuramı, ekonomilerin
işleyişi ve iktisadın alt dalları etrafında biçimlenir. Bu
program; finans piyasaları, kamu maliyesi, çevre ekonomisi,
oyun kuramı, rekabet ekonomisi, endüstriyel ve uluslararası
iktisat gibi güncel konularla desteklenmektedir.
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“Bilkent İktisat, çok yönlü müfredatı ve bizleri her zaman
bireysel gelişime teşvik eden öğretim kadrosuyla, iktisat
bilimine ilgi duyanlar için gerçek bir hazine.”

“Okuduğunuz üniversitenin, gelecek beklentilerinizi
ve kariyer planlamalarınızı büyük ölçüde etkilediğine
inanıyorum. Benim başarımın temelinde de Bilkent’in
vizyonu ve eğitim sistemi yatıyor. Bilkentli olmak ve
değerli hocalarımızın bize kattığı bakış açısı
her zaman güvende hissettiriyor.”
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“Bilkent İktisat ailesi, bir sosyal bilimin inceliklerini
keşfetmeye çıktığımız yolda bize bir ışık kaynağı oldu.
Ayrıca, zamanında aktif bir parçası olduğum Model
Birleşmiş Milletler Kulübü gibi öğrenci oluşumlarına
üniversitenin verdiği destek, çok yönlü gelişimimiz için
duyulan hassasiyetin bir göstergesiydi.”
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