e r
i v le
ad ilim
tis b
ik ari
id

si

lte
kü
fa

ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA

17 LİSANS ÖĞRENCİSİ

2382 399
öğrenci

lisansüstü

KURULUŞ

1958

iktisadi ve
idari bilimler
fakültesi
150 yılı aşkın bir mükemmellik ve yenilikçi eğitim geleneğinin içinde, temelleri 1958 yılında Robert Kolej bünyesinde kurulan İş İdaresi ve Ekonomi Yüksekokuluna dayanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Ekonomi, İşletme ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde lisans
ve lisansüstü eğitim verilmektedir.
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin temel misyonu titizlikle seçilmiş aka-

öğretim kadrosu

demik kadrosuyla potansiyeli en yüksek olan öğrenci grubuna mükemmel

Fakültemiz, bilimsel araştırma ve yayınlarıyla uluslararası akademik çevrelerce
tanınan 59 tam zamanlı öğretim üyesi
ve 40 araştırma görevlisini bünyesinde
bulundurmaktadır. Ayrıca, 16 öğretim
üyesi yarı zamanlı olarak görev yapmaktadır. Tam zamanlı öğretim üyelerimizin
yüzde 97’si yurt dışındaki üniversitelerden doktora derecelerini almışlardır.
Fakültemize yeni katılan kadromuzun
genç ve dinamik öğretim üyelerinin
doktoralarını aldıkları okullara örnek
olarak Columbia Üniversitesi, Yale Üniversitesi, London School of Economics
and Political Science, NYU ve Stanford
Üniversitesi verilebilir. Ayrıca birçok
seçkin yabancı uyruklu konuk öğretim
üyesi de Fakültemizde dersler vermekte, seminerlere ve araştırma projelerine
katılmaktadır. Farklı kültürlerden gelen
hocalarımız her zaman Fakültemizin
önemli bileşenlerinden olmuş, gelişimimize katkılar sağlamışlardır.

bir eğitim vermek; eleştirel düşünen, çok yönlü, çalıştığı alanda üstün başarıya ulaşan, çevreye duyarlı ve topluma katkıda bulunacak bireyler yetiştirmektir.
Her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında dereceye giren öğrencilerin en fazla tercih ettiği ve tüm bölümleri (taban puanı açısından) ülkemiz üniversiteleri arasında ilk sırada yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin toplam 2.382 öğrencisi bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 1.983'ü
lisans, 294’ü yüksek lisans ve 105'i doktora öğrencisidir.

lisans eğitimi
Fakültemiz, her üç bölümünün de son
dönemde revize ettiği dünya standartlarında ders programları ve çok zengin
ders seçenekleri ile öğrencilere farkı
alanlarda kendilerini geliştirme olanağı
sağlayan bir öğretim programına sahiptir. Bu doğrultuda, lisans programlarının
ilk yılında öğrencilere alt yapı oluşturmaya yönelik temel ve sosyal bilimler
alanlarında ana dersler verilir. Fakülte
bünyesinde lisans öğrenimi gören öğrenciler 3. ve 4. sınıflarda seçimlik dersler yoluyla o bilim dalının özel konularında uzmanlaşmayı tercih edebilirler.
Programlardaki esneklik, hem belirli bir
uzmanlık alanında yoğunlaşma, hem de
farklı disiplinlere ait dersleri alma konusunda öğrenciye önemli bir serbestlik
sağlar. Ayrıca, çift anadal programları
ile öğrenciler gerekli akademik koşulları
sağladıklarında iki lisans programından
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aynı anda mezun olabilirler. Yan dal
programlarımızla da, öğrencilerimize
öğrenim hayatını farklı disiplinlerden
alınan derslerle zenginleştirme seçeneği sunulmaktadır.
İngilizce olan öğretim dilinin yanı sıra
Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Grekçe, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Latince, Japonca, Rusça gibi birçok dünya
dilini öğrenme olanağı bulan öğrencilerimiz, dünyanın en seçkin üniversitelerinin ilgili bölümleriyle yapılan değişim
programları kapsamında farklı kültürleri
yerinde öğrenme fırsatını yakalamakta
ve öğrendiklerini farklı ortamlarda ifade
edebilme yeteneğini geliştirmektedirler.
Fakültemiz, yurtdışı bağlatılarına önem
vermekte ve yurtdışında kendi alanında
yüksek itibara sahip üniversitelerle işbirlikleri yoluyla öğrencilerimize sunulan
olanakları geliştirmektedir.

araştırma
Fakültemizin kültüründe öğretim kalitesi kadar araştırma niteliği de ön planda
tutulmalıdır. Öğretim üyelerimiz güncel
ve kritik konularda yapılan çalışmaları
titizlikle takip ederek teori ve uygulama alanlarında kurumlara, bireylere ve
genel olarak topluma fayda sağlayacak
araştırma projeleri gerçekleştirmektedirler. Bu araştırma projeleri sonucunda

kritik sorulara cevap bulmasına katkı
sağlayarak güncel yazını geliştirmeye
devam etmektedirler. Fakültemiz, ulusal
ve uluslararası araştırmaları yürüterek
sosyal bilimler alanında üniversitemizin
adını ön sıralarda tutmayı hedeflemektedir. Araştırmalar için DPT, TÜBİTAK,
AB ve özel sektör kuruluşlarından proje
desteği alınmaktadır.

mezunlarımız
Mezunlarımızın yaklaşık yüzde 20’si,
yurt dışında burslu olarak lisansüstü çalışmalara kabul alırken, diğer bir yüzde
20’si de yurt içindeki üniversitelerde
yüksek lisans ve doktora programlarına katılmaktadır. Mezunlarımızın kabul
aldıkları üniversiteler arasında Oxford
Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi,
LSE, MIT, Harvard Üniversitesi, Yale
Üniversitesi, INSEAD ve Cornell Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen eğitim
kurumları yer almaktadır. Diğer mezunlarımız yurt içinde veya yurt dışında
önde gelen devlet ve özel sektör kuruluşlarında iş hayatlarına başarıyla devam etmektedir.

öğretim üyesi - öğrenci
ilişkileri
Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini öğrenmek ve memnuniyetlerini
değerlendirmek Fakültemiz için öncelikli önemdedir. Bu amaçla her dönem
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Fakültemizin öğrencileri klasik eğitim
sistemlerinden farklı olarak sadece
akademik eğitimden ibaret olmayan
öğrenim olanaklarına sahiptirler. Öğrencilerimiz sanat, edebiyat, kültür ve
spor alanlarındaki çok zengin seçmeli ders seçenekleri ile kendilerine artı
değer kattıkları bir eğitim hayatı yaşamaktadırlar. Okulun çok çeşitli kulüpleri ile esnek ve zengin ders programları
birleştiğinde, öğrencilerimiz kendilerini
ve yeteneklerini keşfetme olanağını bulmaktadırlar.

yapılan ders değerlendirme anketlerinin
yanı sıra öğrencilerin birebir fikirlerini
alabilmek için bölümlerimiz ‘odak grup
görüşmeleri’ düzenlemektedir. Fakülte
öğrenci temsilcimiz, Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaktadır. Öğretim
üyelerimiz, öğrencilere birebir akademik
danışmanlık yapmaktadır. Öğretim üyelerine öğrencilerin erişimi “açık kapı”
politikamız gereği son derece kolaydır.
Ayrıca, Öğrenci Asistanlığı müessesesinin etkin bir şekilde varlığını sürdürdüğü
Fakültemizde, öğrencilerimizin öğretim
üyeleriyle birçok projede beraber çalışma olanağı da bulunmaktadır.
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fakültemizi farklı kılan
etmenler
Temelleri 1958 yılında kurulan Robert
Kolej İş İdaresi ve Yüksekokuluna dayanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz,
Türkiye’de bu eğitimi veren en saygın
ve en köklü fakülte olarak yerini almıştır. Boğaziçi Üniversitesinin deneyimli
ve her biri uluslararası alanda itibar sahibi akademik kadrosu ve seçkin öğrenci
profili öncelikli tercih edilmesinin ana
sebeplerindendir. Eğitim alanındaki gelişme ve girişimlere öncülük etmesi ile
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz yüksek öğretimde bir marka olarak varlığını
sürdürmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapsamındaki bölümlerde kazanılabilecek en
büyük değer ‘öğrenmeyi öğrenmek’ yetisi iken, bu eğitimi Boğaziçi Üniversitesi
gibi köklü, sosyal, çok yönlü ve itibarlı
bir üniversitede almak bir ayrıcalıktır.
İstanbul’un merkezinde, özgür düşünceyi teşvik eden bir kampüste olmanın
avantajları, çok çeşitli kulüp faaliyetleri
ve öğrenci kalitesiyle Boğaziçi kültürünün beraberinde getirdiği sosyalleşme
ortamı, mezunları arasındaki sıkı bağlantılar ve uluslararası camiadaki bilinirliği ve işbirlikleri Boğaziçili olmayı daha
da ayrıcalıklı kılmaktadır.

MEZUNLARIMIZDAN

Cem Boyner, 1978 İşletme Mezunu
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı

70'li yıllar dünyanın en heyecanlı yıllarıydı. Müzikleri nefes kesici, siyasi hareketleri heyecanlı, üniversite yaşamı çok
renkli yıllardı. Her şeyi sorguluyorduk.
Genel kabul görmüş bütün doğruları didik didik sorguluyor, tozunu atıyorduk.
Boğaziçi Üniversitesinin özgürlükçü anlayışı bizleri geliştirmek için oksijeni bol
müthiş bir ortam sunmuştu.
Dibine kadar yararlandık!
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Ekonomi Bölümü
0 212 359 65 05

www.econ.boun.edu.tr

lisans eğitimi

begüm.ozkaynak@boun.edu.tr

çalışma alanları

Bölümümüz, lisans ve lisansüstü seviye-

Mikroekonomik teori

lerde, öğrencilerine ekonomik olgulara

Makroekonomik teori

analitik bir çerçeveden ve sistemli bak-

çift anadal yapabilirler. Ayrıca, öğrencilerimiz, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Makina Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliğinin açmış oldukları yandal programlarına başvurabilirler.

değişim programları
Ekonomi Bölümü olarak üniversite gene-

Ekonometri

lindeki anlaşmaların yanı sıra, Avrupa'da

Büyüme ve Kalkınma

ekonomi bölümleri güçlü üniversiteler ile

meye ve ekonometrik yöntemlere dayalı

Uluslararası Ekonomi

fakülte ve bölüm anlaşmaları yaparak öğ-

bir eğitim sunmaktadır. Bununla birlikte,

Finansal Ekonomi

programımız hem kurumsal yapılara iliş-

Kamu Ekonomisi

ma yetisini kazandırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla da matematiksel modelle-

kin bilgi birikimi veren hem de tarihsel
bir bakış açısı kazandıran bankacılık, Türkiye ekonomisi, gelişme iktisadı, iktisadi

Sanayi Organizasyonu
Sosyal Politikalar

rencilerimize yurtdışında bir dönem hem
değişik bir kültürel ortam hem iyi eğitim
imkânı sağlamayı hedeflemekteyiz.

mezunlarımız
Lisansüstü eğitimlerine devam etmek iste-

düşünce tarihi gibi dersler de içermekte-

Ekonomi Tarihi

dir. Derslerin önemli bir bölümü problem

İktisadi Düşünce Tarihi

saatleri ile desteklenmekte, bazı dersler

İktisat Felsefesi

telerindeki yüksek lisans ve doktora prog-

Çalışma Ekonomisi

ramlarına burslu kabul edilmektedir.

Çevre Ekonomisi

Profesyonel iş hayatına atılan mezunları-

için bilgisayar laboratuvarında uygulamalar yapılmakta, bazı dersler için de seminer dizileri düzenlenmektedir.
Öğretim kadromuzda doktorasını dünya-

Sağlık Ekonomisi

yen birçok mezunumuz A.B.D, Kanada ve
çeşitli Avrupa ülkelerinin seçkin üniversi-

mız ise başta bankacılık, finans ve denetleme olmak üzere gerek özel sektörde gerek

nın önde gelen üniversitelerinde yapmış

Tarım Ekonomisi

24 tam zamanlı öğretim üyesinin yanı

Toplumsal Cinsiyet Ekonomisi

kurumlarda yüksek kademelerde görev al-

sıra 10 yarı zamanlı öğretim görevlisi ve

Şehir Ekonomisi

maktadır.

kamu sektöründe alanlarında önde gelen

14 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Ekonomi Bölümünde gerçekleştirilen ve
lisansüstü ve hatta lisans öğrencilerimizin de katıldığı araştırmalar, kuramsal ve
uygulamalı alanlarda bilimsel literatüre
katkı sağlamaktadır.

çift anadal/yandal
programları
Ekonomi Bölümü öğrencileri gerekli şartları sağladıklarında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme, Matematik, Sosyoloji, Tarih, Psikoloji ve Felsefe bölümleri ile
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İşletme Bölümü

2. DÖNEM

EC 331 Ekonometri
EC - Ekonomi Seçmeli
EC - Ekonomi Seçmeli
EC - Ekonomi Seçmeli
— - Serbest Seçmeli
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1)

6. DÖNEM

EC 203 Mikroekonomi (1)
EC 205 Makroekonomi (1)
EC 233 Matematiksel İstatistik (1)
EC 223 İktisatçılar İçin Matematik (1)
AD 211 Genel Muhasebe (1)
TK 221 Türkçe (1)

4. DÖNEM

EC 101 Mikroekonominin Temelleri
MATH 101 Analiz (1)
AD 131 Hukukun Temel Kavramları (1)
POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş
EC 103 Ekonomiye Yönlendirme
SOC 101 Sosyolojiye Giriş
HUM/AE Sosyal Bilimler Seçmelisi/İleri İngilizce

EC - Ekonomi Seçmeli
EC - Ekonomi Seçmeli
EC - Ekonomi Seçmeli
— - Serbest Seçmeli
— - Serbest Seçmeli

8. DÖNEM

7. DÖNEM

5. DÖNEM

3. DÖNEM

1. DÖNEM

ders programı
EC 102 Makroekonominin Temelleri
MATH 102 Analiz (2)
CMPE 140 Ekonomi ve İşletme için
Bilgi İşleme Giriş
PSY 101 Psikolojiye Giriş (1)
HUM/AE - Sosyal Bilimler Seçmelisi /İleri
İngilizce
AE/— -İleri İngilizce / Serbest Seçmeli
EC 206 Mikroekonomi (2)
EC 208 Makroekonomi (2)
EC 234 Matematiksel İstatistik (2)
EC 213 Ekonomilerin ve İktisadın Evrimi
— - Serbest Seçmeli
TK 222 Türkçe (2)
EC - Ekonomi Seçmeli
EC - Ekonomi Seçmeli
EC - Ekonomi Seçmeli
EC - Ekonomi Seçmeli
— - Serbest Seçmeli
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2)
EC 470 Türkiye Ekonomisi
EC - Ekonomi Seçmeli
EC - Ekonomi Seçmeli
— - Serbest Seçmeli
— - Serbest Seçmeli

0 212 359 65 03

www.mgmt.boun.edu.tr

baris.yagmur@boun.edu.tr

geleceğin liderlerini
yetiştiriyoruz

çok yönlü ders programı

Bölümümüz, işletme alanında; 21. Yüzyı-

bilimler dallarındaki derslerle geniş bir ba-

lın değişen küresel, ekonomik, teknolojik

kış açısına sahip olurken üçüncü ve dör-

ve çevresel koşullarına uyum sağlayan,

düncü yıllarda ise çağdaş işletme biliminin

stratejik konularda isabetli ve etkili ka-

finans, pazarlama, yöneylem yönetimi,

rarlar verebilen bireyler yetiştirmeyi he-

yönetim ve organizasyon ve stratejik yö-

deflemektedir.

vizyon

netim gibi ana konularında eğitim görmek-

sahibi, rekabetle başa çıkabilecek, sosyal

tedirler. Bunların yanında, liderlik, iletişim,

sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı ve iş-

ekip çalışması, veri ile karar verme gibi

birliğine açık bireyler olarak yetişmelerine

konularda temel yönetim becerileri kazan-

ve gerekli liderlik özelliklerini geliştirmele-

dırılarak öğrenciler profesyonel yaşama

rine olanak tanınmaktadır. Bu doğrultuda

hazırlanmaktadır.

oluşturduğumuz eğitim programından öğ-

Bölümümüz öğrencileri; Ekonomi, Siyaset

rencilerimiz, ulusal ve uluslararası kuru-

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji ve

luşlarda yönetici pozisyonlarında başarılı

Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümleri ile Çift

olmalarını sağlayacak donanım ve beceri-

Anadal Programı (ÇAP) çerçevesinde iki

leri edinerek mezun olmaktadır.

bölümü aynı anda bitirme şansına da sahip

Derslerde, öğrencilerimizin profesyonel

olabilirler.

Öğrencilerimizin

Öğrencilerimiz ilk iki sene temel ve sosyal

hayatlarında kullanabilecekleri uygulamalar üzerinde durulmakta, yeni teknolojik
gelişmelere yönelik eğitimler verilmekte
ve felsefeden matematiğe, psikolojiden
güzel sanatlara kadar uzanan geniş bir
yelpazede ders seçme olanağı sunulmaktadır. Ayrıca ders uygulamaları sırasında
düzenlenen bireysel çalışmalar ve grup
projeleriyle öğrencilerimizin bireysel üretim ve takım çalışmaları konularında gerekli bilgi ve deneyimlere sahip olmalarına
imkan verilmektedir.

uluslararası deneyim
Avrupa Birliği Erasmus Değişim Programı
ile Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinin yanı sıra; ABD, Kanada, Avustralya ve
Uzak Doğu ülkelerinde bulunan belli başlı
üniversitelerle olan değişim programı anlaşmaları çerçevesinde bölümümüzden
her yıl 60-70 civarında öğrenci değişim
programları aracılığıyla dünyanın diğer
seçkin üniversitelerine gitmektedir.
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lisansüstü eğitime devam
eden mezunlarımız

eğitim ve araştırma
konuları

Yönetim
• Örgüt Kuramı

Mezunlarımızın yaklaşık %34’ü yüksek

Finans

• Stratejik Yönetim

lisans, %11’i de doktora yaparak akade-

• İşletme Finansı

• İnsan Kaynakları Yönetimi

• Finansal Piyasalar ve Kurumlar

• Örgütsel Davranış

mektedir. Mezunlarımızın devam ettikleri

• Yatırım Analizi

• Değişim Yönetimi

üniversiteler arasında Harvard Business

• Davranışsal Finans

• Müzakere Teknikleri

School, Stanford Business School, Colum-

• Uluslararası Finans

• Uluslararası Yönetim

• Türev Araçları

Sayısal Yöntemler

• Portföy Yönetimi

• Yöneylem Yönetimi

Washington State University gibi seçkin

• Finansal Risk Yönetimi

• Yönetim Bilişim Sistemleri

okullar bulunmaktadır. Mezunlarımızın bir

• Yaratıcı Endüstriler için Finans

• Yönetsel Karar Modelleme

• Bankacılık

• Tedarik Zinciri Yönetimi

gerek üniversitemizde gerek ülkemizdeki

Muhasebe

• Veri Bilimi

önde gelen diğer üniversitelerde akade-

• Finansal Muhasebe

İşletmecilik ve Hukuk

misyen olarak görev yapmaktadırlar.

• Yönetim Muhasebesi

• İş Hukuku

iş hayatına atılan
mezunlarımız

• Maliyet Muhasebesi

• Rekabet Hukuku

• Denetim

• İş İletişimi

Pazarlama

Girişimcilik ve İnovasyon

zunlarımız da önde gelen yerel ve uluslara-

• Reklam

• Girişimcilik

rası şirketlerden iş teklifleri almaktadırlar.

• Fiyatlandırma

• İş Planı

Mezunlarımız bugün önemli kuruluşların

• Tüketici Davranışı ve Psikoloji

• Stratejik Yaklaşım

mik çalışmalarına dünyanın ve ülkemizin
önde gelen üniversitelerinde devam et-

bia Business School, Yale University, INSEAD, London School of Economics, Boston
University, California State University,

çoğu doktoralarını yurt dışında tamamlandıktan sonra Türkiye’ye geri dönerek

Profesyonel iş yaşamını tercih eden me-

CEO’ları, ülkemizin önde gelen sanayici-

• Stratejik Pazarlama
• İlişkisel Pazarlama

çift anadal programları

sektörlerde kilit yönetici pozisyonlarında

• E- Ticaret

Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası

bulunan başarılı mezunlarımız bulunmak-

• Satış Sonrası Hizmet

leri, siyasetçileri ve girişimcileri arasında bulunmaktadır. Yurtdışında da çeşitli

tadır.

• Sosyal Medya

yandal programları
İşletme Bölümünde Boğaziçi Üniversitesi
öğrencileri için İşletme Yandal Programı
yürütülmektedir.

İlişkiler, Psikoloji ve Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

• Uluslararası Pazarlama
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2. DÖNEM

AD 311 Kurumsal Finans
AD 351 Yöneylem Yönetimi
AD 320 İnsan Kaynakları Yönetimi
— - Genel Seçmeli
— - Genel Seçmeli
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1)

6. DÖNEM

AD 213 Finansal Muhasebe
AD 220 Örgüt Yönetimi
AD 251 Yönetim İstatistiği (1)
AD 231 İşletme Hukuku
EC 203 Mikroekonomi (1)
CMPE 140 Ekonomi ve İşletme için
Bilgisayara Giriş
TK 221 Türkçe (1)

4. DÖNEM

AD 102 Yönetime Giriş
EC 101 İktisada Giriş (1)
MATH 101 Matematik (1)
PSY 101 Psikolojiye Giriş (1)
SOC 101 Sosyolojiye Giriş
HSS - Seçmeli (1)

AD 401 Küreselleşme ve Uluslararası Yönetim
AD 497 Mezuniyet Projesi
AD 452 Bilgi Sistemleri Yönetimi
AD - Bölüm Seçmelisi
AD - Bölüm Seçmelisi

8. DÖNEM

7. DÖNEM

5. DÖNEM

3. DÖNEM

1. DÖNEM

ders programı
AD 131 Hukuka Giriş (1)
EC 102 İktisada Giriş (2)
MATH 102 Matematik (2)
POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş
— - Genel Seçmeli
HSS - Seçmeli (2)
AD 214 Yönetim Muhasebesi
AD 242 Stratejik Pazarlama Yönetimi
AD 252 Yönetim İstatistiği (2)
AD 204 İş İletişimi
EC 205 Makroekonomi (2)
— - Genel Seçmeli
TK 222 Türkçe (2)

AD 312 Para ve Banka
AD 353 Yönetim Bilimi
AD 302 Araştırma Yöntemleri
AD - Bölüm Seçmelisi
— - Genel Seçmeli
HTR 312 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2)

Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü
0 212 359 65 04

www.pols.boun.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim
vermektedir. Bölümün akademik programı dört alt branşı kapsar: karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler, siyaset kuramı ve Türkiye siyaseti.
Bölümün eğitim vizyonu; öğrencilere
entelektüel derinlik kazandırmanın yanı
sıra soru sormayı ve eleştirel düşünmeyi, alternatif bakış açılarına açık olmayı
ve ekip halinde çalışmayı içerir. Bu amaca yönelik olarak bölüm disiplinlerarası
bilgi birikimini desteklemektedir.
Bölüm dengeli ve çok boyutlu bir siya-

pols@boun.edu.tr

set bilimi eğitimi vermektedir. Programda siyaset bilimine giriş niteliğindeki
zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilere
değişik konularda çeşitli seçmeli dersler
sunulur. Öğrencilerimiz her biri alanında
uzman öğretim üyelerimiz tarafından
verilen bu dersleri, lisans programının
üçüncü yılından başlayarak alır ve ilgi
duydukları alanlarda yoğunlaşabilirler.
Önde gelen yabancı üniversitelerle yürütülmekte olan öğrenci değişim programları kapsamında öğrencilerimiz
lisans düzeyinde yurtdışında bir veya
birkaç dönem eğitim alma olanağına sahiptirler.

AD 408 Stratejik Yönetim
AD 409 İş Etiği
AD - Bölüm Seçmelisi
AD - Bölüm Seçmelisi
AD - Bölüm Seçmelisi
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Edebiyat, Sanat ve Siyaset İlişkileri

POLS 201 Siyasal Düşünce Tarihi (1)
POLS 203 Sosyal Bilimlerde İstatistik
POLS 215 Karşılaştırmalı Siyaset
POLS 217 Diplomasi Tarihi
COMP - Bölüm Dışından Bölümü
Destekleyici Ders
TK 221 Türkçe (1)
POLS 303 Siyasal İktisadın Temelleri
POLS - Bölüm Seçmelisi
POLS - Bölüm Seçmelisi
COMP - Bölüm Dışından Bölümü
Destekleyici Ders
— - Serbest Seçmeli
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1)
POLS - Bölüm Seçmelisi
POLS - Bölüm Seçmelisi
POLS - Bölüm Seçmelisi
COMP - Bölüm Dışından Bölümü
Destekleyici Ders
— - Serbest Seçmeli

Karşılaştırmalı Demokratikleşme
Çalışmaları
Küreselleşme ve Bölgeselleşme
Siyasi Kültür ve Sivil Toplum
Sosyal Adalet ve Eşitlik
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları
Türk dış Politikası
Uluslararası Göç ve Vatandaşlık/
Türkiye’ye ve Türkiye’den Göç

çift anadal programları
Bölümün Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, İşletme ve Ekonomi bölümleri ile çift
anadal programı vardır.

mezunlarımız

2. DÖNEM

Orta Doğu

4. DÖNEM

Diplomasi Tarihi

POLS 202 Siyasal Düşünce Tarihi (2)
POLS 206 Siyaset Biliminde Araştırma Metotları
POLS 242 Uluslararası İlişkilere Giriş
POLS 246 Türkiye Siyasetine Giriş
— - Serbest Seçmeli
TK 222 Türkçe (2)

6. DÖNEM

Çevre ve Siyaset

POLS 102 Türk Anayasa Hukuku
EC 102 Ekonomiye Giriş (2)
PSY 101 Psikolojiye Giriş
SOC 108 Kurumlar Sosyolojisi
MATH 106 Analize Giriş (2)
HSS/AE - Sosyal Seçmeli/İleri İngilizce

POLS 340 Dış Politika
POLS - Bölüm Seçmelisi
POLS - Bölüm Seçmelisi
POLS - Bölüm Seçmelisi
COMP - Bölüm Dışından Bölümü
Destekleyici Ders
HTR 312 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2)

8. DÖNEM

İnsan Hakları

1. DÖNEM

Avrupa Birliği

POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş
EC 101 Ekonomiye Giriş (1)
SOC 101 Sosyolojiye Giriş
AD 131 Hukukun Temel Kavramları
MATH 105 Analize Giriş (1)
HSS/AE - Sosyal Seçmeli/İleri İngilizce

3. DÖNEM

Demokratikleşme Sorunları

Bölümün mezunları yurt içinde ve yurtdışında kamu ve özel sektörde çok geniş
kariyer olanakları bulmakta, Dışişleri Bakanlığı, üniversiteler, Birleşmiş Milletler
ve Avrupa Birliği’nin çeşitli kuruluşları,
yazılı ve görsel medya kuruluşları ve
özel şirketlerde kariyer yapmaktadılar.

ders programı

5. DÖNEM

Ekonomi Politik

sitelerinden lisansüstü eğitim için burs
kazanmaktadır.

7. DÖNEM

bazı seçmeli ders konuları

POLS 472 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
POLS - Bölüm Seçmelisi
POLS - Bölüm Seçmelisi
COMP - Bölüm Dışından Bölümü
Destekleyici Ders
— - Serbest Seçmeli

Bölümün akademik ilişkileri öğrencilere yurtdışında yüksek lisans ve doktora
yapma olanakları konusunda önemli açılımlar sağlamaktadır. Her yıl çok sayıda
başarılı öğrenci ABD ve Avrupa üniver-
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150 yıllık bir
mükemmellik ve
yenilikçi eğitim
geleneği mirası...
MEZUNLARIMIZDAN

Esin Soylu Saraç,
2006 Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Yüksek
Lisans Mezunu
Dışişleri Bakanlığı Başkatip

Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümünden mezun
olduktan sonra bölümde yüksek lisans programına devam
ettim. Kariyerime Dışişleri
Bakanlığında Başkatip olarak
devam ediyorum. Bölümümde
aldığım seçmeli dersler yanında Ekonomi-Politik, Politik Teori gibi alan dersleri ve nitelikli
akademik kadro sayesinde şu
anda çalıştığım alanda başarılı
olma imkanı sağladım. Bunun
yanında Boğaziçi’ndeki kampüs hayatı, kültürel faaliyetler
ve öğrenci kulüpleri sayesinde
üniversite yıllarım hep renkli
ve eğlenceliydi.
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