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HAKKIMIZDA
İşletme Fakültesi, 1992 yılında
Üniversitemizin kuruluşu ile hizmete
girmiştir. İşletme Bölümü 2008
yılından itibaren Lisans eğitimi
vermektedir. Fakültemiz, işletme
eğitiminde bilimsel ve evrensel
ölçütleri takip ederek 2017 yılında
dünyanın saygın üniversitelerinin ve
UN Global Compact, Graduate
Management Admission Council
(GMAC), The Association to Advance
Collegiate Schools of Business
(AACSB), European Foundation for
Management Development gibi
dünya çapında birçok seçkin
kuruluşun desteklediği Birleşmiş
Milletler’in Sorumlu İşletme Eğitimi
İlkeleri (PRME)’ne imza atarak bu
insiyatifin katılımcılarından
biri olmuştur.

PROGRAM HAKKINDA
İşletme Bölümü Lisans Programı,
öğrencilerine hem kamu hem de özel
sektördeki çeşitli pozisyonlarda çalışabilmeleri
için ihtiyaç duyabilecekleri işletme disiplinine
ait hem teorik altyapı hem de pratiğe yönelik
bilgilerle donatarak, işletme dünyası verilerini
elde etme, işleme, analiz etme, yorumlama ve
elde edilen bulgular ışığında karar verebilme
ve toplum için değer yaratma yetenekleri
edindirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim dili en
az %30 İngilizce olmak koşuluyla Türkçedir.

PROGRAMIN AMACI
Program, öğrencilerine temel İşletme bilgisi
(Yönetim-Organizasyon, Üretim Yönetimi,
Pazarlama, Muhasebe-Finans, İnsan
Kaynakları, Sayısal Yöntemler) ile birlikte
profesyonel ve etik davranma yetisi
kazandırmayı, gerek mesleğini icra edebilecek
gerekse üst derece programlarına geçiş
yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi
amaçlamaktadır. İlgili mezuniyet koşullarını
yerine getirerek programı başarıyla
tamamlayan öğrencilere İşletme Bölümü
Lisans diploması verilir.

ÖĞRENİM SÜRECİ

1. Üniversitemize kabullerini takiben öğrencilerimiz İngilizce
Yeterlik Sınavı’na alınmaktadırlar. Bu sınavda başarılı olan
öğrenciler doğrudan bölümlerinde eğitime başlarken, başarısız
olan öğrencilerimiz ise Yabancı Diller Bölümü tarafından verilen
iki dönem süren İngilizce hazırlık eğitimi almaktadırlar. Detaylı
bilgi için: http://www.gtu.edu.tr/kategori/48/3/yabanci-dillerbolumu.aspx
2. Öğrenimlerinin birinci yılında öğrencilerimiz genel ve temel
işletme kavramlarıyla tanıştırılmakta , öğrencilerimize daha
sonraki yıllarda alacakları derslerin altyapısını oluşturacak dersler
verilmekte ve temel olarak analitik düşünme becerileri
geliştirilmektedir.
3. Öğrenim hayatlarının ikinci ve üçüncü yıllarında
öğrencilerimize sayısal yöntemlerle karar verme, finans,
muhasebe, üretim yönetimi ve pazarlama gibi işletme
yönetiminin fonksiyonlarına ait dersler verilerek işletmeye
bütünsel bir bakış açısı kazandırılmaktadır.
4. Öğrenimlerinin dördüncü yılının ilk döneminde öğrencilere ilgi
duydukları ve uzmanlaşmak istedikleri alanlara özgü dersler
sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz danışman öğretim
üyeleriyle birlikte öğrenim hayatlarında edindikleri bilgileri
pratiğe dökecekleri bir Lisans Bitirme Çalışması yapmaktadırlar.
5. Dördüncü öğrenim yılının ikinci döneminde ise öğrencilerimiz
akademik bilgilerini pratiğe dönüştürme ve diğer mezunlardan
öne çıkarak geleceğin istihdam ihtiyaçlarını karşılayabilecek
nitelikte bireyler olarak mezun olma fırsatı yakalayacakları tam
zamanlı staj yapmaktadırlar.
6. Bölümümüzde ayrıca ERASMUS öğrenci değişim projesi
uygulanmakta, başarılı öğrencilerimiz bir yıla kadar yurt
dışında anlaşma yaptığımız üniversitelerde eğitimlerine kesintisiz
devam etme imkânına sahip bulunmaktadır. Ayrıca, çeşitli
öğretim dönemlerinde açılan sertifika programlarına ve fakülte
bünyesinde düzenlenen seminerlere katılabilmektedirler .

PROGRAM O L A N A K V E KOŞULLARI
PROGRAM OLANAKLARI
İşletme Lisans programı, liderlik ve
stratejik yönetim, bireylerin örgütsel
davranışları ve örgüt içindeki ekip ve
ağların rolleri, bireylerin ve işletmelerin
girişimci davranışları, örgütsel kuramlar
ve temel örgüt fonksiyonları, pazarlama
ve tüketici davranışları konularında
çalışmalar yapılabilecek olanaklara ve
geniş çalışma alanlarına sahiptir.
Ayrıca Çayırova Kampüsünde bulunan;
çok amaçlı iki spor salonu,
açık yüzme havuzu,
tenis kortu,
futbol sahası,
yeni ve geniş kütüphanesindeki
çalışma alanları,
yemekhane,
çeşitli noktalarda bulunan
kantinleri ile eşsiz bir doğaya sahip
açık alanlar,
tüm öğrencilerin kullanımına açıktır.

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
Türk Öğrenciler İçin
Lise diploması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavından
yeterli puan almak, başka bir yükseköğretim kurumunda
kayıtlı olmamak şeklindedir.
Belirtilen gerekli koşulların sağlanması durumunda, ÖSYM
tarafından merkezi yerleştirme yapılır.
Yabancı Uyruklu Derece Öğrencileri İçin

Başvurulara ilişkin açıklamalar ve başvuru tarihleri GTÜ'nün web
sayfasında duyurulur. Başvurular belirlenen tarihler arasında GTÜ
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na posta yoluyla ya da kişisel
olarak yapılır. Aday en fazla 3 bölüm için tercih yapabilir,
başvuruda bir tercih formu doldurulur. Yerleştirmede ulusal ve
uluslararası sınavları ve bu sınavlarda alınan asgari puanlar esas
alınır. Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur,
International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) sonuçlarının
geçerliliği süresizdir. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan
sınavların (SAT, TCS vb.) geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlıdır.
Başvurular, GTÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu
tarafından değerlendirilir.
Değişim Öğrencileri İçin
Öğrenci, kendi üniversitesinde tam zamanlı öğrenci olmalıdır.

Öğrencinin üniversitesi ile GTÜ arasında kurumlar arası anlaşma
bulunmalıdır. Üniversite, öğrenciyi resmi yollarla ilgili değişim
programına aday olarak göstermelidir. Öğrencinin kendi
üniversitesi, başvuru evraklarını GTÜ Dış İlişkiler Ofisine gönderir .
Başvurular, ilgili bölüm ve Dış İlişkiler Ofisi tarafından
değerlendirilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programın resmi süresi
normal şartlarda 16
haftalık 2 yarıyıldan
oluşan 4 yıldır (Bir yıllık
İngilizce Hazırlık Sınıfı
hariç).
Öğrencilerin programı
başarı ile
tamamlayabilmeleri için
145 krediyi
tamamlamaları
gerekmektedir.

DERS KATALOĞU V E A K A D E M İK KADRO
DERS KATALOĞU
"Öğrencilerimizi çeşitli
pozisyonlarda
çalışabilmeleri için ihtiyaç
duyabilecekleri işletme
disiplinine ait teorik
bilgilerle donatmak ve
onları eğitimlerinin son
dönemlerindeki zorunlu staj
sistemiyle pratiğe dönük bir
şekilde iş hayatına
hazırlamak en temel
hedefimizdir."

Öğrenciler eğitim aldıkları 8 dönem
boyunca almakla yükümlü oldukları 34
adet Zorunlu dersi başarı ile
tamamlamak zorundadır.
Bunun yanı sıra toplamda 12 kredi
Fakülte Seçmeli, 24 kredi Alan Seçmeli
ve 4 kredi Alan Dışı Seçmeli dersi başarı
ile tamamlamalıdır.

Detaylı bilgi için:

AKADEMİK KADRO
Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Gökhan ÖZER
(Dekan)
Prof. Dr. Hakan KİTAPÇI
(Bölüm Başkan V)
Prof. Dr. Bülent SEZEN
Prof. Dr. Ebru TÜMER KABADAYI
Prof. Dr. Oya ERDİL
Doç. Dr. Elif AKBEN SELÇUK
Doç. Dr. Ercan ERGÜN
Doç. Dr. Esin SADIKOĞLU

Doç. Dr. Gökçen ARKALI OLCAY
Doç. Dr. Mehmet Şahin GÖK
Doç. Dr. Meral ELÇİ
Doç. Dr. Mehtap ÖZŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Büşra ÖZDENİZCİ
KÖSE
Dr. Öğr. Üyesi İnci DURSUN
Öğretim Görevlileri
Dr. Sibel DİNÇ AYDEMİR
Dr. Şükrü YURTSEVER

PROGRAM Ç I K T I L A R I
BİLGİ

Temel İşletme bilgisi (YönetimOrganizasyon, Üretim Yönetimi,
Pazarlama, Muhasebe-Finans, İnsan
Kaynakları, Sayısal Yöntemler) edinmek.

Bu programı
başarıyla
tamamlayan
öğrenciler şu
yetilere sahip
olurlar:

BECERİ

1. Gerçek durumları kuram ve kavramlar
ışığında incelemek,
2. Pazarlama yönetiminin temellerini
anlamak ve çeşitli pazarlama
yöntemlerinin gerçek hayattaki
uygulamalarını tespit etmek,
3. Finansal konuları kuram ve uygulama
açısından tanımlamak,
4. Örgütsel davranış teorileri yardımı ile
insan davranışları ile organizasyon
arasında ilişki kurmak,
5. Gerçek hayattaki işletme problemlerini
çözmek için yönetimin temel
prensiplerini kullanmak,
6. Planlama, organizasyon, veri toplama ve
analiz etme, liderlik, kontrol gibi
yönetim fonksiyonlarını hem teorik hem
de pratik açıdan tanımlamak.

YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Disiplinler arası etkileşim bulunan
araştırma takımlarında etkin
şekilde çalışmak.
Öğrenme Yetkinliği

Modern teknolojiyle sürekli öğrenme
bilinci geliştirmek,
mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri
bulmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Literatürün takip edilmesi, teknik

projelerin sunulması ve makale
yazımı için akıcı bir İngilizce
sergilemek.
Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

Profesyonel ve etik davranış
sorumluluğu sergilemek.

Ulaşım Bilgileri

Dekanlık: +90 (262) 605 14 01
Bölüm Sekreterliği: +90 (262) 605 14 06
E-Posta: isletme@gtu.edu.tr
Adres : İ şletme Fakültesi, Cumhuriyet
Mah., 2254. Sk. No:2, 41400 Çayırova/
KOCAELİ

MARMARAY İLE:
" Marmaraya Bağlı Gebze-Halkalı Banliyö
trenhattı kullanılarak, Üniversitemiz kampüsü
içerinde yer alan Fatih {Gebze Teknik
Üniversitesi) durağında inilebilir.
İ STANBUL'DAN BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE:
500-T otobüsü ile Şifa mahallesi durağına
gelindikten sonra Gebze-Harem minibüslerine
binilip Çayırova köprüsünde inilir ve sonra GTÜ
'nün giriş kapısına ulaşılır.

