
 

          
 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME  
DOKTORA PROGRAMI 

 



 

İşletme Fakültesi 1992 yılında Üniversitemizin kuruluşu ile hizmete 

girmiştir. İşletme Bölümü Doktora programı ise 1996 yılından itibaren 

eğitim vermektedir. İşletme Fakültesi, işletme eğitiminde bilimsel ve 

evrensel ölçütleri takip ederek 2017 yılında dünyanın saygın 

üniversitelerinin desteklediği Birleşmiş Milletler Sorumlu İşletme Eğitimi 

İlkelerine imza atarak bu inisiyatifin katılımcılarından biri olmuştur. Ayrıca 

İşletme Fakültesi, dünya çapında seçkin bir akreditasyon kurumu olan 

AACSB’nin üyesidir.  

 

İşletme Doktora Programı, öğrencilerine ileri işletme bilgisi (Yönetim-

Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, İnsan 

Kaynakları, Sayısal Yöntemler) ile birlikte profesyonel ve etik davranma 

yetisi kazandırmayı ve bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve 

derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak 

için gerekli adımları belirleme yeteneğine sahip mezunlar yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır. 

 

 

 

İŞLETME DOKTORA 
PROGRAMI 



 

 

 

GTÜ İşletme Doktora Programı doktora adaylarına;  

 Etki düzeyi yüksek araştırma ve kaliteli yayın yapma yeteneği kazandıran, 

 İleri araştırma teknikleri ve yayın bilgisi edindiren, 

 Bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandıran, 

 Esnek ders yapısı ile ilgi alanları doğrultusunda ders seçimine imkân tanıyan, 

 Yeni yaklaşımları takip eden öncü araştırmacılarla yüksek kalite ve 

standartlarda eğitim sunan, 

 Etik değerler ışığında hareket etme ve sosyal ve toplumsal sorumluluklarımız 

doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini şekillendiren, 

Bir program olması ile farklı ve cazip bir ortam sunarak doktora adaylarını 

akademik ve profesyonel dünyaya hazırlamaktadır.  

 

  

NEDEN GTÜ İŞLETME 

DOKTORA PROGRAMI? 



 

İşletme Doktora programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin şu yetilere sahip 

olması beklenir: 

• İşletme kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak, 

• Çalışma alanı ile ilgili problemleri tespit edip, vurgulamak, 

• Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve tekniklerini anlayıp, 

uygulayabilmek, 

• Orijinal, bağımsız ve kritik düşünme becerisi kazanıp teorik kavram ve araçlar 

geliştirmek, 

• Kendi bulgularını diğerleri ile birlikte detaylı bir şekilde analiz edip, 

değerlendirebilmek, 

• Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak, 

• Disiplinlerarası etkileşimi bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak, 

• Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek, 

• Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak, 

• Çalışmalarındaki ilerlemeleri değerlendirmek, özetlemek ve raporlamak, 

• Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde 

ifade edebilmek, 

• Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek,  

• İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak. 

  

PROGRAM HEDEFLERİ 



  

 Araştırma, yayın ve yenilikçilik endekslerinde ilk sıralarda 

 Dünya çapında prestijli okullardan doktoralı seçkin akademik kadro 

 Erasmus+, Mevlâna ve Farabi değişim programlarıyla uluslararası ve Ulusal 

hareketlilik 

 Son 5 yılda Üniversitelerin Akademik Performansa dayalı genel sıralamasında hep 

ilk 10 

 Girişimcilik endeksinde Devlet Üniversitelerinde hep ilk 10 

 Dünya çapındaki elektronik veri tabanlarına erişim imkânı sağlayan zengin 

kütüphane altyapısı 

 Geniş sosyal, kültürel ve sportif aktivite imkânı 

 İki kişilik ve mutfaklı yeni nesil KYK yurt imkânı 

 

 

ÜNİVERSİTE VE 

PROGRAM OLANAKLARI 



 

 Muhasebe ve Finans 

Bu alandaki öğrenciler aşağıdaki çalışma 
alanlarında araştırma yapabilmektedirler: 

Denetim 
Finansal muhasebe ve raporlama 
Kurumsal Yönetim 
Sermaye piyasaları ve finansal kurumlar 
Kurumsal Finansman 
Yönetim Muhasebesi ve Kontrol 
Yönetim Kontrol Sistemleri 
 

 Pazarlama 

Pazarlama alanı, müşterilerin şimdiki ve 
gelecekteki ihtiyaçları ve istekleri üzerine 
odaklanan önemli pazarlama yönetimi 
sorunlarını araştırmak için çeşitli temel 
disiplinlerden yararlanır. Temel araştırma 
temaları arasında şunlar vardır: 

Marka Yönetimi 
Tüketici davranışları 
Dijital Pazarlama 
Yeniliklerin Pazarlanması 
Sosyal Pazarlama 

 

 Sayısal Yöntemler 

Bu alandaki öğrenciler aşağıdaki temel 
çalışma alanlarında araştırma 
yapabilmektedirler: 

Yöneylem Araştırması 
Matematiksel Optimizasyon 
Sezgisel / Metasezgisel Optimizasyon 
Çok Ölçütlü Karar Verme 
İstatistiksel Analiz ve Uygulamaları 
Karar Destek Sistemleri 
Zaman Serileri Analizi 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Üretim Yönetimi 

Üretim yönetimi alanındaki öğrenciler, 
aşağıdakiler de dâhil olmak üzere, işletme 
ve yenilik konularında geniş bir yelpazede 
önemli araştırmalar yapmaktadırlar: 

Rekabet avantajı yaratacak ve sürdürecek 
şekilde operasyonel yeteneklerden nasıl 
yararlanılabileceği, 
İnovasyon ve yeni ürün geliştirme 
yönetimi 
Operasyon yönetimi ve stratejileri 
Örgütsel öğrenme ve süreç iyileştirme 
Tedarik zinciri yönetimi 

 

 Yönetim ve Organizasyon 

Bu alanda öğrenciler yönetim teorileri ve 
işletme uygulamaları ile ilgili bilgi üzerine 
odaklanarak araştırma sorularını 
oluştururlar. Temel araştırma temaları 
arasında şunlar vardır: 

Girişimcilik 
Genel yönetim 
Küreselleşme 
Takımlar 
Yenilik 
Liderlik 
Ağlar ve stratejik ittifaklar 
Örgütsel davranış 

 

 

 

DOKTORA PROGRAMINDAKİ 

ÇALIŞMA ALANLARI 



  

 

Doktora Programına Öğrenci Kabulü İçin: 

 Adayların, lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları; 

 Bütünleşik Doktora Programı kapsamında, lisans derecesi ile doktora 

programına başvuracak öğrencilerin en az 4 üzerinden 3.00 veya eşdeğeri 

bir ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmaları; 

 Adayların, ALES Sayısal / Sözel/ Eşit ağırlık puan türünde en az 70 

puana sahip olmaları;  

 Adayların e-YDS/ÜDS/KPDS İngilizce sınavından en az 70 puan veya 

TOEFL IBT 84 sınav puanı almış olmaları gerekir. 

 Doktora programına başvuran adayların giriş notu; ALES puanının 
%50’si ve 100 üzerinden dikkate alınan giriş sınav sonucunun %50’si 
toplanarak belirlenir. 

  

DOKTORA PROGRAMI 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI 



  

 

 

 Doktora programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi kredili 

ders ile iki adet seminer dersi, yeterlik sınavı ve uzmanlık alan dersi olmak üzere en 

az 240 AKTS kredisinden oluşur.  

 Doktora programı, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan 

başlamak üzere azami on iki yarıyıldır. 

 Öğrenci, tamamlaması gereken kredili derslerini ve seminerleri en fazla dört 

yarıyıl içinde tamamlamalıdır.  

 AGNO’su en az 3.00 olan her öğrenci, ders kredilerini ve seminerlerini 

tamamlamak koşuluyla, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, doktora yeterlik 

sınavına girmek zorundadır.  

 Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, tez 

önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.  

 Tez Önerisi kabul edilen öğrenci, yılda iki kez tez çalışmasının gelişmesi ile ilgili 

yazılı bir raporunu Tez izleme komitesine bildirir.  

 Öğrencinin tezini savunabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunun 

Uzmanlık Alanı dersi notu Gelişmekte olması gerekir. 

 Doktora öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üretilmiş, ilgili 

alanda a) Science Citation Index (SCI), b) SCI Expanded, c) Social Sciences Citation 

Index (SSCI) veya ç) Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) kapsamındaki 

dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması 

mezuniyet için yayın koşulu olarak aranmaktadır  

 Kredili derslerini ve seminerleri başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı 

bulunan, tez önerisi kabul edilen, yayın koşulunu sağlayan ve tez savunmasında 

başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. 

DOKTORA PROGRAMI 

MEZUNİYET KOŞULLARI 



 

Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN 
Prof. Dr. Bülent SEZEN 
Prof. Dr. Ebru TÜMER KABADAYI 
Prof. Dr. Gökhan ÖZER 
Prof. Dr. Hakan KİTAPÇI 
Prof. Dr. Hüseyin İNCE 
Prof. Dr. Oya ERDİL 
Prof. Dr. Salih Zeki İMAMOĞLU 
Prof. Dr. Ümit ALNIAÇIK* 
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 
Dr. Öğr. Üyesi Büşra ÖZDENİZCİ KÖSE 
Dr. Öğr. Üyesi Farid HUSEYNOV 
Dr. Öğr. Üyesi İnci DURSUN 
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap ÖZŞAHİN 
 

 

Öğretim Görevlileri 

Öğr. Gör. Dr. Sibel DİNÇ AYDEMİR 
Öğr. Gör. Dr. Şükrü YURTSEVER 

Öğretim Yardımcıları 

Arş. Gör. Abdullah Kürşat MERTER 
Arş. Gör. Ahmet Tarık USTA 
Arş. Gör. Arzu Ece ÇETİN 
Arş. Gör. Berivan TATAR 
Arş. Gör. Damla BENLİ 
Arş. Gör. Ece Nur DEĞİRMENCİ 
Arş. Gör. Eren KILIÇ 
Arş. Gör. Gülay MURAT 
Arş. Gör. Hediye YÜRÜYEN 
Arş. Gör. İlhan ÇAM 
Arş. Gör. Melike ARTAR 
Arş. Gör. Nagihan AKTAŞ 
Arş. Gör. Nilşah CAVDAR AKSOY 
Arş. Gör. Nurullah TAŞ 
Arş. Gör. Selen BAKIŞ 
Arş. Gör. Tuğkan ARICI 
 

*Misafir Öğretim Üyesi 

AKADEMİK KADRO 



 

 

İletişim 

 
Telefon: +90 (262) 605 14 08 

 
Faks: +90 (262) 654 32 24 

 
E-Posta: isletme@gtu.edu.tr 

 

Adres: Gebze Teknik Üniversitesi  
İşletme Fakültesi 41400 Gebze- 
KOCAELİ 

 @GtuIsletme 

 gtuisletme 

 
@gtuisletme 

  
 

 

 

 

 

 

Ulaşım Bilgileri 

MARMARAY İLE:  
Marmaraya Bağlı Gebze-Halkalı Banliyö tren 

hattı kullanılarak, Üniversitemiz kampüsü 

içerinde yer alan Fatih (Gebze Teknik 

Üniversitesi) durağında inilebilir. 

İSTABUL’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. 

 

İLETİŞİM VE ULAŞIM 

BİLGİLERİ 

mailto:isletme@gtu.edu.tr

