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Sunucu: Hocam merhabalar, Sizleri tanıyabilir miyiz? 

Aslı Şen Taşbaşı: Merhaba, Ben Doçent Doktor Aslı Şen Taşbaşı. 2004 yılından beri Işık 

Üniversitesinde çalışıyorum. Şu anda da Işık Üniversitesi İktisat Bölümünde İktisat Bölümü Başkan 

Vekili olarak görev yapıyorum. 

Sunucu: Hocam, Işık Üniversitesi İktisat Bölümünde öğrencileri neler bekliyor? 

Aslı Şen Taşbaşı: Işık Üniversitesi İktisat Bölümünde öğrencilerimiz bir iktisatçı gibi düşünmeyi 

öğrenirler. Bir iktisatçı gibi düşünmek hayatımız boyunca karşı karşıya kaldığımız seçimler sırasında 

yaptığımız tercihleri ve bu tercihlerin sonuçlarını doğru tartmak anlamına gelir. Bu yolla ister birey, 

ister firma, ister sivil toplum kuruluşları, ülkeler hatta tüm insanlık olsun eldeki kaynaklarla en 

verimli şekilde amaçlanan doğrultuda nasıl hareket edilebileceğinin de kararı verilebilmiş olur. Ama 

iktisatçı gibi düşünmek bundan ibaret değildir. Çünkü iktisat disiplini sosyal bilimler içindeki rolü, 

toplum içindeki rolü, merkezi rolü sayesinde sadece gelenekselleşmiş anlamda tanımlanan bir takım 

kavramları ve konuları değil. Örneğin işsizlik, enflasyon, yatırım, üretim, tüketim, döviz kurları, 

finansal krizler sadece bunları değil çok daha kapsayıcı, tüm insanlığı ilgilendiren hatta tüm canlıları 

ilgilendiren birçok konuyu da kendisine mesele edinir. Örneğin teknoloji, örneğin iklim değişikliği 

ve çevre, sağlık, kültür, spor, eğitim tüm bunlar aslında iktisadın çalışma alanındadır. Işık 

Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencileri yeni müfredatımız kapsamında birinci sene tüm 

üniversiteyle birlikte çok disiplinli bir yapı çerçevesinde çeşitli dersler alacaklar. Sonrasında fakülte 

ve üçüncü ve dördüncü sınıfta da bölüm dersleri olmak üzere tam donanımlı olmak üzere 

bölümümüzden mezun olacaklar. Mezunlarımızı aslında değişen koşullara ayak uydurabilen, veri 

analizi yeteneklerine sahip, olayları ve durumları doğru değerlendirebilen birer birey olarak 

yetiştirmeye çalışıyoruz. 

Sunucu: Peki, staj olanakları nelerdir? 

Aslı Şen Taşbaşı: Staj olanaklarına gelirsek staj bölümümüzde zorunlu değil ama son sınıfa gelmiş 

öğrencilerimiz için açtığımız staj dersinde öğrencilerimiz üniversitemizin de desteğiyle çok çeşitli 

kurum ve kuruluşlarda staj yapma olanağına sahip olabiliyorlar. 

Sunucu: Mezun olduktan sonra iş imkânları nelerdir, Hocam? 

Aslı Şen Taşbaşı: Bir iktisatçı gibi düşünmeyi öğrenen mezunlarımız gerek kamu kuruluşlarında, 

gerek özel sektörde çok boyutlu olarak sahip oldukları yetkinlikleri kolaylıkla kullanabilecekleri iş 

imkânlarına sahip olabilirler. Dediğim gibi gelenekselleşmiş iktisat konularının dışına çıkmaktan 

korkmamalı iktisat öğrencileri, iktisat mezunları sadece bankacı, sadece finans sektöründe çalışacak 
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bireyler yetiştirmiyoruz. Sağlık, kültür, spor, sanat, çevre, teknoloji bütün bu alanlarda da rahatlıkla 

iş bulabilir mezunlarımız. 

Sunucu: Hocam, çok teşekkür ediyoruz. 

Aslı Şen Taşbaşı: Ben teşekkür ederim. 

 

 

*** Video burada sona eriyor. *** 


