İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı
Tanıtım Broşürü

Geniş network olanakları, akademi-sektör iş birliği ve uzman akademik kadrosu ile birebir öğrenme
ve bilgiyi pratiğe dönüştürerek iş hayatında başarıyı yakalama fırsatı GTÜ İşletme Tezli Yüksek Lisans
Programlarında!

Neden GTÜ İşletme Tezli
Yüksek Lisans Programı?

 University Raking by Academic Performance (URAP)’ın 15 Haziran 2016
tarihinde yayınladığı istatistiğe göre Gebze Teknik Üniversitesi
Türkiye'nin en iyi 5. üniversitesidir.
 TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik
performanslarına göre sıralandığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite
Endeksi 2015 yılı sıralamasına göre Gebze Teknik Üniversitesi 11. sırada
bulunmaktadır.
 Institute for Scientific Information (ISI)'nın 2004'te yapmış olduğu
Türkiye'nin Uluslararası Yayın Performansı Analizine göre öğretim üyesi
başına düşen yayın sayısı sıralamasında Gebze Teknik Üniversitesi 3.
sırada bulunmaktadır.
 Prof. Dr. Ural Akbulut tarafından düzenlenmiş olan Ranking of Turkish
Universities by Academic Performance 2010 sıralamasına göre Gebze
Teknik Üniversitesi 8. sırada bulunmaktadır.

 İşletme Bölümü, işletme eğitiminde bilimsel ve evrensel ölçütleri takip ederek 2017 yılında dünyanın saygın
üniversitelerinin ve UN Global Compact, Graduate Management Admission Council (GMAC), AACSB (The
Association to Advance Collegiate Schools of Business), European Foundation for Management Development
gibi dünya çapında birçok seçkin kuruluşun desteklediği Birleşmiş Milletler’in Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri
(Principles for Responsible Management Education/PRME)’ne imza atarak bu inisiyatifin katılımcılarından biri
olmuştur.
 İşletme Bölümü akademik kadrosu; dünyada "Teknoloji ve Yenilik Yönetimi" alanında ilk 50 bilim adamı
arasına seçilme başarısı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim Adamları Ödülü, Dış
Ticaret Müsteşarlığı Bilim Ödülü, En İyi Makale Ödülü, En Fazla Tavsiye Edilen Makale Ödülü, En İyi Yazar
Ödülü gibi uluslararası ödüller gibi birçok ödül kazanmışlardır.

 İşletme Tezli Yüksek Lisans, nitelikli akademisyen kadrosu, altyapısı güçlü bir üniversite bünyesinde
bulunmaktadır.
 Alanındaki Uluslararası Standartlara göre tasarlanmış ve sürekli güncellenen eğitim programı, tezlerin
kişilerin kendileri kadar çalıştığı alana da katkı sağlayacak konulardan seçilmesi, seçkin, ampirik araştırma
yapabilen, uluslararası atıfları bulunan, ileri istatistik bilgisine sahip, işletmenin her alanında olan ve nitelikli
yayın yapan öğretim üyeleri, programı öne çıkaran özelliklerindendir.
 Öğretim kadrosunu alanlarında uzman, güncel ve dünyaya açık, deneyimli, vizyoner, öğrencileri iş hayatının
dinamiklerine hem teorik, hem de pratik uygulamalarla hazırlayan, “araştırmayı, düşünmeyi ve yaratmayı
öğreten” akademisyenleri bünyesinde barındıran İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine çağın
tüm gerekliliklerini sunarak, mezuniyet sonrası iş bulmada, onlara gerekli olacak tüm donanımları
sağlamaktadır.

İşletme Tezli Yüksek Lisans
Program Tanımı
 İşletme tezli yüksek lisans programı, öğrencilere çeşitli çalışma
alanlarında (Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama,
Muhasebe ve Finans, İnsan Kaynakları, Sayısal Yöntemler)
uzmanlıklarını geliştirmelerinin yanı sıra ve gelecekteki akademik
araştırmalarını yetkin bir şekilde yürütebilmelerini sağlayacak
yetenekleri kazandıran lisansüstü bir eğitim programıdır.

Programın Amacı
 İşletme tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencilerine iş
dünyasında güncel gelişmeleri etkin bir şekilde yorumlayabilmesini
sağlayacak profesyonel bakış açısını aşılamayı ve bununla birlikte
bilimsel etik ilkeleri ışığında iş dünyasına yön verecek akademik
çalışmaları etkin bir biçimde yürütebilmeleri için kritik öneme sahip
yetkinlikleri öğrencilerine kazandırmayı hedeflemektedir.

Öğrenim Süreci
 İşletme tezli yüksek lisans programında öğrencilere tanınan
öğrenim süresi azami altı yarıyıldır.
 Belirtilen süre içerisinde öğrencinin ders sürecini ve tezini
tamamlayarak mezun olması beklenmektedir.
 %30 İngilizce olarak sunulan işletme tezli yüksek lisans
programında öğrenci toplam kredili derslerinin en az 3 tanesini
öğretim dili İngilizce olan derslerden seçmesi gerekir.
 Dört yarıyıl sonunda toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en
az 7 adet kredili dersi ve seminerlerini başarıyla tamamlayan, tez
danışmanı ile birlikte tez çalışmasını tamamlayarak tez
savunmasında başarılı bulunan öğrenci tezli yüksek lisans
diploması almaya hak kazanır.

 İşletme tezli yüksek lisansı, I. Öğretim ve II. Öğretim olarak
sunulmaktadır, II. Öğretim tezli yüksek lisans sürecinde öğrenciler,
II. Öğretim ders programına göre ders süreçlerini tamamlamaları,
tez danışmanları ile gerçekleştirecekleri seminer derslerinden
başarılı olmaları, tez çalışmalarını başarı ile tamamlamaları halinde
mezun olmaya hak kazanmaktadırlar.
 II. Öğretim öğrencilerinin ders kredisi başına öğrenim ücreti
yatırmaları gerekir.

Programın Hedefleri
 İşletme çalışma alanlarında öğrencilerin
uzmanlık bilgilerini ve yorumlama becerilerini
geliştirmenin yanı sıra gelecek akademik
kariyerlerine destek olmak,
 Öğrencilere akademik faaliyetlerini etik ilkeler
ışığında yürütmelerini sağlayacak bilimsel
bilinci aşılamak ve sürekli öğrenme isteklerini
geliştirmek,
 İşletme çalışma alanlarındaki güncel sektörel
problemlere öğrencilerin çözümler üretmesine
yardımcı olmak,
 İşletme araştırmaları ile ilgili süreçlerde
öğrencilerin araştırma metodolojileri ve
tekniklerini etkin şekilde kullanmalarını
sağlamak,
 İşletme araştırmalarında öğrencilerin yenilikçi
yaklaşımlarla birlikte kritik düşünme becerisi
kazanmalarını sağlamak,
 Öğrencilerin işletme çalışma alanlarında
gerçekleştirdikleri akademik araştırmalarda elde
ettikleri sonuçları etkin şekilde yorumlamalarını
sağlayacak becerileri kazandırmak
 İşletme araştırmalarında öğrencilerin güncel
teknolojik gelişmeleri takip etmelerini sağlayarak
gelecek araştırma vizyonlarını daha net çizmelerine
destek olmak.

Üniversite ve Program Olanakları











Araştırma, yayın ve yenilikçilik endekslerinde ilk sıralarda,
Son 5 yılda üniversitelerin akademik performans sıralamasında ilk 10 içerisinde,
Girişimcilik endeksinde Devlet Üniversiteleri sıralamasında ilk 10 içerisinde,
“Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri” sıralamasında 5. sırada,
Dünya çapında prestijli okullardan doktoralı seçkin akademik kadroya sahip,
Erasmus+, Mevlâna ve Farabi değişim programlarıyla uluslararası ve ulusal hareketlilik imkanları
sunmakta,
Dünya çapındaki elektronik veri tabanlarına erişim imkânı sağlayan zengin kütüphane altyapısına
sahip,
Geniş sosyal, kültürel ve sportif aktivite imkânlarına sahip,
54 öğrenci topluluğunun yıl boyunca gerçekleştirdiği kariyer günleri, girişimcilik zirveleri, bilim ve
teknoloji günleri, mezunlar söyleşisi gibi yaklaşık 300 etkinlik gerçekleştirmekte,
İki kişilik ve mutfaklı yeni nesil KYK yurt imkânı sunmakta.

İşletme Tezli Yüksek Lisans
Çalışma Alanları
Yönetim ve Organizasyon
 Yönetim ve organizasyon çalışma alanındaki temel
araştırma odakları; girişimcilik, örgüt kültürü, yenilik,
liderlik, kurumsal yönetim ve stratejik yönetim, insan
kaynakları yönetimi, örgütsel davranış şeklindedir.

Muhasebe ve Finans
 Muhasebe ve finans çalışma alanındaki temel araştırma
odakları; denetim, finansal muhasebe ve raporlama,
kurumsal yönetim, sermaye piyasaları ve finansal kurumlar,
kurumsal finansman şeklindedir.

Üretim Yönetimi
Pazarlama
 Pazarlama çalışma alanındaki temel araştırma odakları;
marka yönetimi, tüketici davranışları, dijital pazarlama,
yeniliklerin pazarlanması, sosyal pazarlama, sürdürülebilir
tüketim ve yeşil tüketim araştırmaları şeklindedir.

 Üretim yönetimi çalışma alanındaki temel araştırma
odakları; inovasyon ve yeni ürün geliştirme süreci,
operasyonel yetenekler, operasyon yönetimi ve
stratejileri, tedarik zinciri yönetimi ve süreç iyileştirme
şeklindedir.

Kabul ve Kayıt
Koşulları

 DİPLOMA - Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları
veya lisans eğitimlerini ilgili yarıyıl sonunda
tamamlayarak mezun olabilecek durumda olmaları
gerekir.
 ALES - Adayların, ALES Sayısal/Sözel/Eşit ağırlık puan
türlerinden herhangi birinde en az 70 puana sahip
olmaları gerekir.
 DİL - Adayların YDS/YÖKDİL gibi İngilizce yeterlilik
sınavlarından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul
edilen bir sınavdan en az 55 puan veya bu puan muadili
bir puana sahip olmaları gerekir.*

*Adaylar, ayrıca başvuru döneminde GTÜ İngilizce yeterlik sınavından en az 60 puan alarak GTÜ
lisansüstü başvurusu için İngilizce yeterliliklerini belgeleyebilirler.

Mezuniyet Koşulları
 Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi (7) adet
kredili dersin başarıyla tamamlaması ve mezuniyet için AGNO’nun
(Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) en az 3.00 olması gerekir.
 Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konularını içeren en az
bir dersin alınması gerekir.
 Kredisiz olarak iki adet seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile
tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.
 Tezli yüksek lisans öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez
çalışmasından üretilmiş ve ulusal/uluslararası etkinliklerde en az
bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması veya
ulusal/uluslararası hakemli dergilerde/sempozyum kitaplarında
yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir
makalesinin/bildirisinin bulunması veya ulusal/uluslararası bir
projede yer alması gerekir.
 Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tezini Senato
tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazması ve jüri önünde sözlü olarak savunması gerekir. Tez
savunması sonucunda jüri tarafından tezi başarıyla kabul edilen
öğrenci mezun olmaya hak kazanır.

Öğretim Üyeleri
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Prof. Dr. Oya ERDİL – Yönetim ve Organizasyon
Prof. Dr. Gökhan ÖZER – Muhasebe ve Finansman
Prof. Dr. Hakan KİTAPÇI – Yönetim ve Organizasyon
Prof. Dr. Bülent SEZEN – Üretim Yönetimi
Prof. Dr. Ebru TÜMER KABADAYI – Pazarlama
Doç. Dr. Meral ELÇİ – Yönetim ve Organizasyon
Doç. Dr. Mehmet Şahin GÖK – Üretim Yönetimi
Doç. Dr. Esin SADIKOĞLU – Üretim Yönetimi
Doç. Dr. Ercan ERGÜN – Yönetim ve Organizasyon
Doç. Dr. Mehtap ÖZŞAHİN – Yönetim ve Organizasyon
Doç. Dr. Elif AKBEN SELÇUK – Muhasebe ve Finansman
Doç. Dr. Gökçen ARKALI OLCAY– Sayısal Yöntemler
Dr. Öğr. Üyesi Farid HUSEYNOV – Yönetim Bilişim Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi Büşra ÖZDENİZCİ KÖSE – Yönetim Bilişim Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi İnci DURSUN – Pazarlama

Akademik
Kadro

Öğretim Görevlileri
o
o

Öğretim Görevlisi Dr. Şükrü Yurtsever – İşletme Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr. Sibel DİNÇ AYDEMİR – İşletme Anabilim Dalı

Öğretim Yardımcıları
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Arş. Gör. Abdullah Kürşat MERTER – Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı
Arş. Gör. Ahmet Tarık USTA – Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
Arş. Gör. Arzu Ece ÇETİN – Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
Arş. Gör. Berivan TATAR – Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Arş. Gör. Damla BENLİ– Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
Arş. Gör. Ece Nur DEĞİRMENCİ – Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Arş. Gör. Eren KILIÇ – Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Arş. Gör. Gülay MURAT – Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Arş. Gör. Hediye YÜRÜYEN – Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
Arş. Gör. İlhan ÇAM – Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı
Arş. Gör. Melike ARTAR – Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Arş. Gör. Nilşah CAVDAR AKSOY – Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
Arş. Gör. Nagihan AKTAŞ – Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı
Arş. Gör. Nurullah TAŞ – Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
Arş. Gör. Selen BAKIŞ – Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı
Arş. Gör. Tuğkan ARICI – Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı

Gebze Teknik
Üniversitesi
Kampüsüne Nasıl
Ulaşabilirim?

Gebze Teknik Üniversitesi Kampüsüne ulaşabilmek için
aşağıdaki alternatifler kullanılabilir:
 Marmaray: Marmaray Gebze-Halkalı hattı
kullanılarak, Üniversitemiz kampüsü içerisinde yer
alan “Fatih-Gebze Teknik Üniversitesi” durağında
inilebilir. Kampüs içerisinde İşletme Fakültesi,
Marmaray durağının yan bölümünde kalmaktadır.
 İETT-17B Otobüsleri: Kartal Metro Durağından
kalkan İETT 17B Otobüsleri kullanılarak “Gebze
Teknik Üni.” durağında inilebilir.
 Gebze-Harem Dolmuşları: D–100 karayolunu takip
eden Gebze-Harem dolmuşları ile Harem
yönünden gelindiğinde Tuzla’dan hemen sonra
“Yenimahalle-Bayramoğlu” köprüsünde inilerek
üniversitenin kampüsüne ulaşılabilir.

İşletme Fakültesi İletişim Bilgileri:
İşletme Fakültesi Bölüm Sekreterliği:
+90 (262) 605 14 06
Faks:
+90 (262) 654 32 24
Adres:
Cumhuriyet Mah. 2254. Sk. No:2 Gebze Teknik
Üniversitesi Kampüsü
İşletme Fakültesi 41400 Gebze-KOCAELİ
İnternet Sayfası ve e-posta:
http://www.gtu.edu.tr / isletme@gtu.edu.tr

Sosyal Medya
@gtuisletme @GtuIsletme

@gtuisletme

