
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
 

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde 1986-1987 

öğretim döneminde açılan İşletme Bölümünü bünyesine alarak 1987-1988 öğretim yılında İktisat ve 

İşletme bölümleriyle öğretime başlamıştır. Daha sonra ki yıllarda Kamu Yönetimi ve Uluslararası 

İlişkiler bölümlerinin de kurulduğu Fakültede 1998-1999 öğretim döneminden bu yana tüm bölümlerde 

açılan hazırlık sınıflarında öğrencilere bir yıl yoğun İngilizce öğretim programı uygulanmaktadır. 

Fakülte, öğrencilerine modern binası, derslikler ve çok sayıda bilgisayar ve internet laboratuvarıyla 

çağdaş bir eğitim alt yapısı sunmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İktisat, İşletme, Siyaset 

Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler İngilizce, Uluslararası Ticaret ve 

Finansman bölümleri mevcuttur. 

 

Vizyon 
 

Uzun vadede hedefimiz tüm kademeleri ile bilgi ve görüş alış verişinde bulunan, tecrübelerin zaman 

içinde olgunlaştırdığı ilkelere dayalı olarak kararlarını veren açık ve şeffaf yönetimiyle, hem yakın bir 

dayanışma hem de olumlu bir rekabet havası içinde çalışan, kendi alanlarındaki bilgi birikimini yakından 

takip eden, gerek ulusal gerekse de uluslararası planda yaptıkları yayınlarla buna katkıda bulunan, 

gerçekleştirdikleri  projelerle  bölge  sanayine  hizmet  eden  nitelikli  öğretim kadrosuyla,  fikirlerinin 

yönetim tarafından dikkate alındığını gören, öğretim elemanlarıyla sıkı temas halinde iyi yetişmekte 

olduklarına inanan, güçlü ve eksik taraflarının farkında olan, düşünen, araştıran, doğru diye bildiklerini 

sorgulayabilen, problem teşhis edebilen ve çözüm getirebilen, en önemlisi, öğrenmenin ömür boyu 

devam ettiğini çok iyi anlayan ve bunun heyecanını taşıyan öğrencileriyle birlikte Türkiye’de kendi 

alanında önde gelen bir fakülte haline gelmektir. 

 

Misyon 
 

Fakültemizin misyonu ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan seçkin bir araştırma ve eğitim kurumu 

haline  gelmektir.  Bu  misyon  doğrultusunda  Fakültemizin  temel  amacı  uluslararası  bilim dünyası 

tarafından kabul görecek kuramsal ve uygulamalı  araştırmalar gerçekleştirmek geleceğin 

akademisyenlerinin yetişmesine elverişli bilimsel bir ortam sunmak bölge ve ülke kalkınmasına katkı 

sağlayacak üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek küresel rekabet ortamında kamu ve özel sektörün 

gereksinimlerine uygun nitelikleri taşıyan, bilgiye kolay ulaşabilen, üretebilen ve paylaşabilen stratejik 

karar alma becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. 

 

Programın ÖSYM Puan Türü ve Kontenjanı 
 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programları, EA (Eşit Ağırlık) puan türü ile öğrenci almaktadır. 

Programın kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.



 

Program Adı Program Kontenjanı (2022) 

İktisat 100
550
70 

İktisat (İÖ) 50 

İşletme 100 

İşletme (İÖ) 60 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 90 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 80 

Uluslararası İlişkiler 100 

Uluslararası İlişkiler (İÖ) 80 

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 50 

Uluslararası Ticaret ve Finansman 60 

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) 40 
 

 
Programların Bulunduğu Yerleşke 

 
Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubad Yerleşkesi içerisindedir. 

 
Programlara Giriş Koşulları 

 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Programlarına Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya 

yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak koşulu ile Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

sonuçlarına göre EA puan türü ve merkezi yerleştirme sistemi ile öğrenci kabul edilmektedir. Programa 

girişte özel bir koşul bulunmamaktadır. 

 

Programların Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulaması 
 

 İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve 

Finansman  programlarının  öğrenim dili  Türkçe’dir.  Bu  programlarda  zorunlu  yabancı  dil 

hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır. 

        İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. 
 

Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda (Tercih kılavuzu) gösterilen yıllara (4 yıl) 

dahil değildir. Öğrenciler Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller 

Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

(https://webadmin.selcuk.edu.tr/selcukdosyayonetim/Dosyalar/Mevzuat/23_S-U-YABANCI-DILLER-

YUKSEKOKULU-YABANCI-DILLER-BOLUMU-EGITIM-OGRETIM-VE-SINAV-

YONETMELIGI-19-09-2018.pdf’nde belirtilen esaslar doğrultusunda isteğe bağlı hazırlık 

eğitiminden faydalanabilmektedir. 

 Uluslararası İlişkiler İngilizce programının öğretim dili İngilizcedir. Bu programda 1 (bir) yıl 

süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda 

gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa 

alınırlar. 

 Uluslararası  İlişkiler  İngilizce  programında  hazırlık  sınıfında  başarısızlık  nedeniyle  kaydı 

silinen öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim

https://webadmin.selcuk.edu.tr/selcukdosyayonetim/Dosyalar/Mevzuat/23_S-U-YABANCI-DILLER-YUKSEKOKULU-YABANCI-DILLER-BOLUMU-EGITIM-OGRETIM-VE-SINAV-YONETMELIGI-19-09-2018.pdf
https://webadmin.selcuk.edu.tr/selcukdosyayonetim/Dosyalar/Mevzuat/23_S-U-YABANCI-DILLER-YUKSEKOKULU-YABANCI-DILLER-BOLUMU-EGITIM-OGRETIM-VE-SINAV-YONETMELIGI-19-09-2018.pdf
https://webadmin.selcuk.edu.tr/selcukdosyayonetim/Dosyalar/Mevzuat/23_S-U-YABANCI-DILLER-YUKSEKOKULU-YABANCI-DILLER-BOLUMU-EGITIM-OGRETIM-VE-SINAV-YONETMELIGI-19-09-2018.pdf


Yürütme Kurulu’nun belirlediği kurallara göre ÖSYM’ce yerleştirilebilirler. Öğrenciler ayrıntılı 

bilgiye (https://www.osym.gov.tr/TR,21389/2021-zorunlu-yabanci-dil-hazirlik-siniflarinda- 

basarisiz-olan-ogrencilerin-turkce-ogretim-yapan-yuksekogretim-programlarina-yerlestirilme- 

islemleri-26102021.html)’den ulaşabilirler. 
 

Programların Eğitim ve Öğretim Modeli 
 

Programlarda eğitim yüz yüze verilmektedir. Öğrenciler yılda 2 dönem olmak üzere, 4 yılda bütün 

derslerinden başarılı olmak koşuluyla toplamda 8 dönemde programları tamamlamaktadır. 

 

Programların Uygulama ve Staj Olanakları 
 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programlarında zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır. 

 
Çift Anadal ve Yan Dal Olanakları 

 
Öğrenciler           Selçuk           Üniversitesi           Çift           Anadal           Programı           Yönergesi 

 

(https://webadmin.selcuk.edu.tr/selcukdosyayonetim/Dosyalar/Mevzuat/24_S.%C3%9C._%C3%87ift_

Anadal_Y%C3%B6nergesi__21_Ocak_2020_[9981].pdf belirtilen şartları sağlamak koşuluyla çift 

anadal imkanlarından, Selçuk Üniversitesi Yandal Yönergesi 

(https://webadmin.selcuk.edu.tr/selcukdosyayonetim/Dosyalar/Mevzuat/24_YANDAL-YONERGESI-

28-04-2016.pdf belirtilen şartları sağlamak koşuluyla yandal imkanlarından yararlanabilmektedir. 

 
Öğrencilere Sağlanan Burs ve Yurt Olanakları 

 
Programlara  kayıt  yaptıran  öğrenciler;  Üniversitemizin  yemek  bursundan  Ücretsiz  Yemek  Bursu 

Yönergesi(https://webadmin.selcuk.edu.tr/BirimDosyalar/Dosyalar/saglik_kultur/%C3%9Ccretsiz%2

0Yemek%20Bursu%20Y%C3%B6nergesi2021.pdf belirtilen        şartları        sağlamak        koşuluyla 

faydalanabilmektedir. Öğrenciler, özel vakıf ve dernek burslarından faydalanabilmektedir. Öğrenciler, 

Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim gören tüm öğrenciler gibi Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 

verilen kredi, burs ve yurt imkanlarından yararlanabilmektedir. Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubad 

Yerleşkesi  içerisinde  ve  yerleşkeye  yakın  konumda  Kredi  ve  Yurtlar  Kurumu’na  bağlı  yurtlar 

bulunmaktadır.  Öğrenciler  yerleşke  içerisinde  Selçuk  Üniversitesi  Sağlık,  Kültür  ve  Spor  Daire 

Başkanlığı      Barınma      Şube      Müdürlüğü’      ne      bağlı      Atatürk      Öğrenci      Yurtları’nda 

(https://www.selcuk.edu.tr/saglik_kultur/Ayrinti/2000-ataturk-ogrenci-yurtlari kalabilmektedir. Ayrıca 

yerleşkeye yakın konumda birçok özel yurt bulunmaktadır. 

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışabilme Olanağı 

 

Öğrenciler    (https://www.selcuk.edu.tr/saglik_kultur/Ayrinti/2010-kismi-zamanli-ogrenci-calistirma-

adresindeki şartları taşımaları koşuluyla kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalışabilmektedir. 
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https://webadmin.selcuk.edu.tr/selcukdosyayonetim/Dosyalar/Mevzuat/24_YANDAL-YONERGESI-28-04-2016.pdf
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