
Fakültemiz Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Yönetim 
Bilişim Sistemleri, İngilizce Dili ve Edebiyatı ve Psikoloji bölümlerinden oluşmaktadır. 
Ekonomik ve toplumsal gelişmeleri, küreselleşme çatısı altında dijital devrimin 
olanakları ile ele alan fakültemizin programlarında, öğrencilerimizin yorum yapma 
ve problem çözme becerilerini, disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde geliştirmesi 
amaçlanmaktadır. Günümüzde ekonomik, finansal, politik ve uluslararası ilişkiler 
küresel bir çerçevede gelişimine devam etmektedir. Bu ilişkilerin analizi ve 
çözümlerinin belirlenmesi amacıyla, bilimsel çalışmalar yapmak, finans sektörü ile 
iş birlikleri içinde olmak ve diplomasi kültürünü öğrencilerine öğretmek fakültemizin 
temel amaçları arasındadır. Bölümlerimiz öğrencilerin kendi çalışmalarını 
tasarlamalarını sağlayan esnek bir müfredat sunmaktadır. Fakültemiz, 
eğitim ve sosyal alanlardaki bilimsel yönetim 
anlayışına uygun olarak özel sektörün, 
bürokratik kurumların ve akademinin 
verimliliğini artırmak için uzmanlar, 
yöneticiler ve akademisyenler 
yetiştirmeyi ve Türkiye’nin önde 
gelen fakültelerinden biri olmayı 
hedeflemektedir.

İKTİSADİ, İDARİ VE 
SOSYAL BiLiMLER 
FAKÜLTESİ

Fakülte içeriğine fbu.edu.tr
üzerinden ulaşmak için
QR kodu okutunuz.



Ekonomi ve Finans Bölümü’nün amacı öğrencilere, teorinin uygulamayla
desteklendiği bir eğitim programıyla, temel ekonomi ve finans bilgilerini öğretmek, 
öğrencilerin araştırma, analiz ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmek ve hem 
ekonomi hem de finans konularına hâkim, donanımlı mezunlar yetiştirmektir. 
Ekonomi ve Finans Bölümü’nden mezun olacak öğrencilerimiz disiplinler arası 
bir yaklaşımla farklı bakış açılarına sahip olarak iş ve araştırma dünyasına katkıda 
bulunacaklardır. Ekonomi ve Finans Bölümü, değişen dünyanın gereksinimlerini 
de göz önünde bulundurarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu uluslararası arenada da 
kabul gören teknolojiye hâkim, üretken, yenilikçi ve rekabetçi insan gücü yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. Eğitim dili İngilizcedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün amacı, dünya edebiyatları arasında ayrıcalıklı
bir yere sahip olan İngiliz edebiyatı alanında uzmanlaşmış kişiler yetiştirerek 
ülkemizde çok farklı alanlarda duyulan İngilizceyi ve batı kültürünü iyi bilen eleman 
gereksinimini en iyi biçimde karşılamaktır. Bu amaçla, 4 yıllık eğitim boyunca kültürün, 
edebiyatın ve dilin farklı açılarını inceleyen dersler sunulur. İkinci bir yabancı dil dersi 
seçme şansına sahip olan öğrencilerimizin, eğitimlerinin ileriki safhalarında diğer 
seçmeli dersler sayesinde ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmaları hedeflenmektedir.

FBÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün diğer benzer bölümlerden farkı, Toplum 
Çevirmenliği gibi seçmeli ve uygulamalı dersler sayesinde Fenerbahçe Spor Kulübü 
ve Medicana Sağlık Grubu’nun imkânlarını kullanarak edindikleri teorik bilgileri 
uygulamaya dökmelerinin sağlanmasıdır. Öğrencilerimize, ayrıca, fakültemizdeki 
diğer bölümlerde (Psikoloji, Ekonomi, İşletme gibi) çift ana dal ve yan dal olanakları 
sunulacaktır. Eğitim dili İngilizcedir.

Psikoloji, insan davranışını anlamak, açıklamak ve tahmin etmek için bilimsel 
yöntemleri kullanarak zihinsel süreçlerle ilgilenen teorik ve uygulamalı bir bilim dalıdır. 
Psikolojinin inceleme konusu sadece bireyin kendine özgü yapısı değil, insanın çevresi 
ile olan ilişkilerinin de incelendiği, geniş tabanlı, disiplinler arası bir çalışma alanıdır.

Psikoloji Bölümü; yaşam boyu gelişim, öğrenme, güdüleme, deneyim, duygular, 
zekâ, algı, biliş, sosyal davranış, tutumlar ve kişilik gibi temel davranışsal ve bilişsel 
süreçlerin nasıl olduğunu anlamak için beceri ve bilgiyle donatılmış nitelikli psikologlar 
yetiştirilmesinde önemli bir katkı sağlamak amacıyla eğitim vermekte ve fiziksel, 
bilişsel, gelişimsel, sosyal psikoloji alanlarında zengin bir birikim sağlamaktadır.

Ayrıca, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi gibi psikolojinin 
alt uygulamalı alanlarında çeşitli seçmeli dersler sunarak öğrencilerinin lisansüstü 
eğitime geçişine ve uzmanlaşmasına zemin oluşturmaktadır. 

Bölüm, öğrencilerine uygulamalı olarak deneyim kazanma fırsatı sağlayıp öğretim 
görevlileri ile çalışma ve araştırma yapma imkânı sunmaktadır. Eğitim dili tercih 
edilen bölüme göre Türkçe veya İngilizcedir.

EKONOMİ VE FİNANS

İNGİLİZ DİLİ
VE EDEBİYATI

PSİKOLOJİ



Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler iç içe iki alan olup siyasal ve uluslararası 
konuların bilimsel araştırmalarıyla ilgilenir. Günümüzün derin ilişkiler ağını
hem kuramsal hem pratik çerçeveden değerlendirebilen, güncel gelişmeleri takip 
edebilen ve sosyal bilimlerden beslenebilen çok disiplinli bir alandır. Siyaset 
Bilimi siyasal sistemde kaynakların, değerlerin ve gücün dağılım süreçlerine bakar. 
Uluslararası İlişkiler, günümüzün derin ilişkiler ağını evrensel ilkeler; küresel, bölgesel, 
yerel değişkenler ve öncelikler açısından yorumlar. 

Bölümümüz ulusal ve uluslararası, kamu ve özel sektör alanlarının kaynaklarından 
biridir ve iç/dış politika oluşum sürecine katkılarını sunar; ulusal ve uluslararası 
kuruluşlarda çalışabilecek uzmanlar yetiştirir. Ekonomi, finans, işletme, iletişim ve 
medya, hukuk, kamu yönetimi gibi pek çok farklı alanla birlikte ilerleyen temel bir 
disiplindir ve bu alanda uzmanlar yetiştirmeyi hedefler. Eğitim dili İngilizcedir.

SİYASET BİLİMİ VE 
ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER

Yönetim Bilişim Sistemleri, hem bilgisayar bilimi hem de işletme yönetimi arasında 
köprü görevi gören çok yönlü bir alan olarak günümüz dünyasının küresel ve teknolojik 
rekabet ortamında faaliyet gösteren işletmeler için kritik bir rol üstlenmektedir. 
İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemleri’ni en dikkat çekici konu haline getiren şey 
teknolojinin yönetimde kullanımı ve işletme başarısındaki etkisinin sürekli değişimidir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü; bilgi üretme ve araştırma yapmanın yanı sıra, 
kendini geliştirebilen, alanıyla uygulama becerisine sahip ve bilişim sistemlerini 
geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip 
öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölüm, bilişim teknolojileri ile birlikte hızla 
değişmekte olan dünyamızda, işletmelerin bu değişime ayak uydurmasını sağlayacak 
nitelikli uzman bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim dili İngilizcedir.

YÖNETiM BİLİŞİM 
SİSTEMLERİ



NEDEN FBU
Fenerbahçe Üniversitesi, yüksek bursluluk oranları ile
herkese kaliteli eğitime erişim imkânı tanır.

Fenerbahçe Üniversitesi, İstanbul’un sosyal yaşamının merkezinde
yer alan Kadıköy ve Ataşehir’de öğrencilerine keyifli, güvenli 
ve kaliteli bir yaşam olanağı sunar.

Fenerbahçe Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu 
ve araştırma/proje odaklı eğitim modeli ile geleceğin
liderlerini yetiştirir.

Fenerbahçe ile Medicana gruplarının iş birliği sayesinde
öğrencilerimiz, henüz eğitim alırken staj, çalışma 
ve kariyer imkânlarından faydalanabilir.

Fenerbahçe Üniversitesi, bilim felsefesini benimseyerek
analitik düşünen, sorgulayan, problem çözen, nitelikli 
insan kaynağı yetiştirir.

Fenerbahçe Üniversitesi, insancıl, özgür ve bütüncül
(çeşitlilik içinde birlik) ilkesini benimser.
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