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Hedefimiz

Yönetim biliminin bütün alanlarında
söz sahibi olan,
Ekonomik dengeleri analiz edip
strateji oluşturabilen,
Bireysel, kurumsal ve sosyal
girişimciliğin ruhunu keşfeden,
İş dünyasında liderlik rolü üstlenen,
Vizyonuyla fark yaratan geleceğin
yöneticilerini yetiştirmektir.

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde, farklı sektörlerde
faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, her
düzeyde yönetime talip, yönetim biliminin tüm alanlarında
gerekli mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, sorumluluk
sahibi gençler yetiştiriyoruz.
Alanlarında en güncel araştırmaların içinde yer alan ve güncel
pratikleri yakından izleyen öğretim üyesi kadromuz ile birlikte
çalışan öğrencilerimiz, işletmelerde yönetimin tüm boyutlarını,
teorik ve pratik yönleriyle kavrayıp kendi ilgi ve yeteneklerine
en uygun uzmanlığı seçer. Bu bağlamda öğrencilerimiz,
global, hızla değişen, dinamik bir ortamda iş yapma, kendini
geliştirme, bireysel ve toplumsal düzeyde en iyiyi bulma
ve yaratıcı olma becerilerini artırır. Ayrıca fakültemizde iş
kurma, organizasyon ve yönetim konularını öğrenmenin yanı
sıra, hâlihazırda var olan kurumsal bir yapı içerisinde, yeni
kurulmuş bir şirkette veya toplumsal bir projede, alanlarındaki
yenilikleri ve kendi yaratıcılıklarını kullanarak fırsat yakalamayı,
yeni fikirler üretmeyi ve sorun çözmeyi de öğrenir.

Prof. Dr. Alpay Filiztekin
İşletme Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitüsü Direktörü

İŞLETME
FAKÜLTESİ

DENEYİMLİ
AKADEMİSYENLER

DÜNYA STANDARTLARINDA
EĞİTİM

HAYATIN İÇİNDE OLMA BECERİSİ
KAZANDIRAN EĞİTİM FELSEFESİ

AKADEMİK VE SEKTÖREL
DENEYİM BÜTÜNLÜĞÜ

ANALİTİK DÜŞÜNME VE SORUN
ÇÖZME BECERİSİ UYGULAMALARI

GİRİŞİMCİLİK
MERKEZİ

LISANS

PROGRAMLARI

İŞLETME

EKONOMİ

ULUSLARARASI
FİNANS

GİRİŞİMCİLİK

YÖNETİM BİLİŞİM
SİSTEMLERİ

ULUSLARARASI
İŞLETMECİLİK VE
TİCARET

İşletme
Lisans Programı

Kariyer İmkânları

İşletme Lisans Programı, küresel ekonominin
ve büyüyen Türkiye iş dünyasının ihtiyaçlarına
cevap verecek evrensel değerlere sahip,
yaratıcı, birden fazla yabancı dil bilen,
sektörleri iyi tanıyan, sonuç odaklı ve takım
çalışmasında etkin mezunlar yetiştirmeyi
hedefler. Programın amacı, öğrencilere
bugünün ve geleceğin yönetim meselelerini
ele alan bir vizyon kazandırarak, iş dünyasında
liderlik rolü üstlenebilecek donanımlı ve

Küresel ekonominin
gereklerini anlayan ve
buna göre pozisyon alan,

sorumluluk sahibi yönetici adayları mezun
etmektir. Program, yönetim biliminde sağlam
bir temel ve geniş bir vizyonun yanı sıra,
mezunlarının kendilerini farklılaştıracak
özelliklerle iş hayatına katılımlarını sağlayacak
uzmanlık alanları ve sektörel bilgi kazandıran
esnek ve modüler bir yapıda tasarlanmıştır.
Bu yapı içinde öğrenciler ilgi ve yeteneklerine
uygun alanlarda uzmanlaşma şansını yakalar.

Nitel ve nicel analizler
ile sorunları tanımlama
ve çözüm üretme
becerisine sahip,

Donanımlı ve sorumluluk
sahibi,
İş dünyasında liderlik rolü
üstlenebilecek,

Yaratıcılık ve
girişimciliğe
odaklanarak
yeniliklere açık olan,

Tüm paydaşlarla etkili
iletişim kurabilen yönetici
adayları yetiştirir.

Bir işletmenin tüm yapı taşlarıyla ilgili bilgi ve geniş
bir perspektif sunan İşletme Lisans Programı seçmeli
derslerle öğrencilerin belirli bir işlevsel alanda bilgi ve
beceri kazanarak daha fazla odaklanmış bir kariyere
hazırlanmalarına yardımcı olur. İşletme Lisans Programı
mezunları kariyerlerini farklı sektör ve uzmanlık alanlarında
sürdürebilirler.
• Pazarlama
• Satış / Satın Alma
• Finans
• Operasyon Yönetimi
• Yönetim
• Yönetim Bilişim Sistemleri

Ekonomi
Lisans Programı

Kariyer İmkânları

Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Lisans
Programı’nın temel amacı, birey ve firmaların
davranışlarından uluslararası ekonomik
ilişkilere kadar her düzeyde toplumsal ve
ekonomik ilişkinin anlaşılması ve bilgiye
dönüştürülmesi için gerekli temel iktisadi
bilgi ve kuramların öğrencilere aktarılmasıdır.

Şirketler, kurumlar ve
ülkenin geneli için politika
oluşturabilen,

Merkez bankaları ya da
uluslararası kuruluşların
politikalarını doğru okuyabilen,

Öğrenciler temel kuramsal bilgilerin yanı
sıra, pratik becerilerle de donatılarak çalışma
hayatında aranılan ekonomistler olacak şekilde
yetiştirilir.

Kritik makroekonomik
değişkenleri doğru
tahmin eden,

Ekonomiye yön verecek
teknik ve insani becerilere
sahip olan,

Senaryo analizleri
kapsamında strateji
geliştirebilen,

Yerel ve küresel ölçekte
paydaşlarla etkili iletişim
kuran ekonomistler yetiştirir.

Çok geniş bir uygulama alanına sahip olan Ekonomi bilimi,
devlet kademeleri, uluslararası örgütler ve özel sektör
kuruluşları başta olmak üzere birçok farklı kuruma yönetici
adayları yetiştirir. Lisans derecesini ekonomi alanında
tamamlayan öğrencilerin kariyerlerini sürdürebileceği pek
çok kurum ve kuruluş bulunmaktadır.
• Kamu kurumları
• Uluslararası örgütler
• Uluslararası yatırım bankaları
• Danışmanlık şirketleri
• Denetim kurumları
• Bankalar ve sigorta şirketleri gibi finans kurumları
• Özel şirketlerin finans ve yatırım birimleri

Uluslararası Finans
Lisans Programı

Kariyer İmkânları
Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler ulusal ve
uluslararası finans kuruluşlarında ve bankalarda pek çok
farklı pozisyonda görev alabilirler.

Küreselleşmenin etkisiyle sınırları kalkan ve
her geçen gün gelişen dünyamızda, bankacılık
ve finans alanında yetişmiş ve uzmanlaşmış
insan kaynağına olan ihtiyaç artmaktadır.
Finans profesyonelleriyle yakın bağları, zengin
program içeriği ve uzmanlaşma olanaklarıyla
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Finans

Uluslararası finansal
kuramları anlayabilen,

Ulusal ve uluslararası
finansal hareketlerini
analiz edebilen,

Lisans Programı, Türkiye ve bölgesinin hızla
büyüyen finans sektörünün ihtiyaç duyduğu,
müşteri odaklı, fonksiyonel düşünce yapısına
sahip, takım çalışmasını benimsemiş,
rekabetçi ve girişimci finans uzmanları
yetiştirmeyi hedefler.

Gerçek hayat
problemlerinin
çözümlerinde
uygulayabilen,

Sermaye hareketlerinin
yaratacağı fırsat ve
tehditleri saptayabilen,

Nicel analizler
yapabilen,

Ulusal ve uluslararası
finansal yönetişim
konularına hâkim finansçılar
yetiştirir.

• Finansal analist
• Yatırım bankacısı
• Finans danışmanı
• Kurumsal finans uzmanı
• Portföy yöneticisi

Girişimcilik
Lisans Programı

Kariyer İmkânları

Özyeğin Üniversitesi yeni girişimcilerin
yetiştirilmesine katkıda bulunmayı ana
sorumluluklarından biri olarak görür.
Girişimcilik Lisans programı başarılı
girişimcilere ilham verip onları eğitmek üzere
tasarlanmıştır. Programın amacı, hayata
geçirecekleri yenilikler, oluşturacakları yeni
iş ve istihdam olanaklarıyla her anlamda
kalkınmanın itici gücü olma görevini

İş dünyasının
çağdaş işleyiş
yöntemlerine hâkim,

Bağımsız, kurumsal ve
sosyal girişimlere önderlik
edebilen

üstlenecek bağımsız, kurum içi ve sosyal
girişimciler yetiştirmektir.
Program içeriği öğrencilerin fırsatları
fark etmelerini ve bunları doğru analiz
ederek, pazarlanabilir, kalıcı, ekonomik
ürün ve hizmetlere dönüştürerek istihdam
yaratabilmelerini sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır.

Ortaya çıkan fırsatları
fark edebilecek
donanıma sahip,

İletişim yeteneğini
sürekli olarak geliştiren

Karar verme süreçlerini
doğru anlayıp
uygulayabilen,

Gerektiğinde takım
oyuncusu, gerektiğinde
lider olabilen girişimciler
yetiştirir.

Girişimcilik Lisans Programı öğrencileri öncelikli olarak
farklı üretim ve hizmet sektörlerinde yeni iş kuracak veya
var olan şirketleri geliştirecek donanımda mezun olur.
İş hayatlarında kurumsal bir deneyim kazanmak isteyen
mezunlar, kurumsal girişimcilik faaliyetlerinde bulunan
köklü ve inovatif firmalarda, bu firmaların girişimci ve
yenilikçi çalışan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da
istihdam edilebilir.

Yönetim Bilişim Sistemleri
Lisans Programı
Şirketlerin başarıya ulaşmasında kilit
rol oynayan Yönetim Bilişim Sistemleri,
bilgi teknolojileri ile analitik yetenekleri
birleştirerek organizasyonel sorunları
çözmeyi, yönetici kararlarını desteklemeyi
ve yenilikler için fırsatlar yaratmayı içerir.
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı,

Programlama, veritabanı
geliştirme ve sistem
tasarımında yetkin,

Yenilikler için fırsatlar
yaratan,

Kariyer İmkânları

bilişim sistemlerini şirketlerinde stratejik
değer yaratmak amacıyla kullanan yöneticiler
yetiştirmeyi hedefler. Bu uzmanlık alanını
seçen öğrenciler, bilişim sistemlerinin
organizasyon içindeki fonksiyonları ve bu
sistemlerin analizi, tasarımı ve işletilmesi
hakkında detaylı bilgi edinir.

Her işletmeye uygun
bilişim sistemleri
tasarlayabilen

Stratejik değer
üreten,

İşletmelerdeki fonksiyonlar
arası etkin bilişim
sistemleri tasarlayabilen,

Yöneticiler ve bilişim
uzmanları ile etkin
iletişim kurabilen sistem
yöneticileri yetiştirir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı’ndan mezun
olan öğrenciler değişik sektörlerde farklı pozisyonlarda
işe girebildikleri gibi son yıllarda artan İnternet tabanlı
yeni girişimlere hem iş gücü hem de kurucu ortak olarak
katılabilirler. Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulan
Girişim Fabrikası aracılığıyla bu ortaklıklar motive ediliyor.
• İş ve veri analisti
• Veri madenciliği uzmanı
• Proje yöneticisi
• Bilgi teknolojisi danışmanı
• Bilişim sistemleri uzmanı
• Sistem analiz yöneticisi
• İş zekâsı danışmanı
• İş geliştirme uzmanı
• Web tasarımcısı
• Teknik satış danışmanı
• Veri tabanı yöneticisi

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Lisans Programı
Sınırları yeniden düşünülen ülke ekonomileri,
siyasi politikalar, rekabet düzenlemeleri,
dağıtım kanalları ve müşteri alışkanlıkları gibi
birçok coğrafi ve sosyokültürel farklılık, ticaret
alanında uzman işgücü ihtiyacını doğuruyor.

mantığı edindirmenin yanı sıra farklılıklara
da dikkat çekerek, bu farklılıkları yönetme
yetkinliği edindirmeyi, ders ve ders dışında
öğrencilerini iş dünyası ve pratiğiyle
buluşturmayı amaçlar.

Özyeğin Üniversitesi LisansProgramı,
öğrencilerine küresel bir vizyon ve yönetim

Bölgesel ve kültürel
farklılıkları
tanımlayabilen,

Uygun iş stratejileri
geliştirebilen,

Küresel olarak yeni iş
imkânlarını fark edebilen ve
işbirliği geliştiren,

Farklı ülkelerdeki
işletmeler arasındaki
ilişkiyi irdeleyebilen,

Farklı ülkelerdeki ekonomik
ve sosyal yapıları
inceleyebilen,

En az iki yabancı dilde etkin
iletişim kurabilen yönetici
adayları yetiştirir.

Kariyer İmkânları
Program mezunları ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlarda, dış ticaret ve uluslararası pazarlama
gibi alanlarda danışmanlık, uzmanlık ve yöneticilik
pozisyonlarında görev alabilirler.

BİR ADIM ÖNDE

DERS PROGRAMLARI İLE

Fark Yaratan
Dersler
Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi ulusal ve uluslararası standartlarda
lisans programları, yoğun yabancı dil odaklı eğitimi, seçmeli dersleri ve farklı
uzmanlaşma alanları içeren ders programlarıyla fark yaratıyor.

1
2
3

Ülke Analizi
DEİK ile koordine edilen Ülke Analizi
(Country Economic Analysis) dersinde,
iki haftada bir dünyanın farklı ülkelerinde
tecrübesi olan konuşmacılar, ilgili ülkedeki
iş yapma yöntemleri konusunda eğitim
verir.

Yaratcılık ve Fikir Geliştirme
Yaratcılık ve Fikir Geliştirme (Creativity
and Ideation) dersi, yaratıcı problem
çözme sürecinin arkasındaki perspektif ve
teknikleri işler. Derste gerçek vakalardan
yola çıkarak bilimsel buluşlar incelenir ve
bu buluşlar yaratıcı süreçlerde uygulanır.
Dersi alan öğrenciler, ders boyunca yeni
fikirler yaratıp, bunları derste işlenen
konular üzerinden yönetir.

Çift Ana Dal ve Yan Dal
Programları
İşletme Fakültesi öğrencileri arasından
yüksek başarı gösterenler, fakülte
bünyesinde ya da üniversitenin diğer
fakülte ve yüksekokullarındaki farklı
disiplinlerde çift ana dal veya yan dal
yapabilir. Bu programlar sayesinde,
öğrenciler kendi eğitim deneyimlerini
kendileri tasarlama, farklı disiplinler
arasındaki sinerjiyi yakalama ve ilgi
alanlarında daha derinlemesine bilgi
edinerek uzmanlıklarını geliştirme fırsatı
yakalar.

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi,
öğrencilerine inisiyatif alan, uluslararası düzeyde
bilgi birikimine sahip, şirketlerin sorunlarını
ortaya çıkaran ve verimli bir şekilde çözen
girişimci bir yaklaşım kazandırır. Verdiğim
karar alma ve yaratıcılık dersleri, öğrencilerin
akıl yürütürken ve karar verirken daha az
hata yapmalarını ve kendilerine en uygun sıra
dışı çözüm yollarını keşfetmelerini sağlıyor.
Öğrenciler, kendi fikir ve kararlarını oluşturmayı,
geliştirmeyi, uygulamayı ve başkalarına doğru
bir şekilde anlatmayı öğreniyorlar.

Dr. Emre SOYER
İşletme Bölümü

BİR ADIM ÖNDE

DERS PROGRAMLARI İLE

4
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İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve
Girişimcilik Sertifika Programları
İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik
Sertifika Programlarının çatısı altında, farklı
donanımlara sahip akademisyenler bir araya
getirilerek, öğrencilere disiplinler arası bir eğitim
programı sunuluyor.

İkinci Yabancı Dil Eğitimi
İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil
öğrenmenin gereklilik halini aldığı günümüz küresel
piyasasında rekabet edebilmek için öğrenciler,
Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça
dillerinden herhangi birini seçip, ikinci bir dili
öğrenirler.
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Lisans
Programı’nda, öğrencilere sunulan ikinci yabancı
diller, küresel iş dünyasının yeni iş merkezleri esas
alınarak seçilmiş ve bu diller, ders programlarında
belli bir ülkedeki/bölgedeki iş dünyasına bakış
sunan dersler ile ilişkilendirilmiştir.

Akademik mükemmellikten ödün vermeden
iş hayatının gerekliliklerini öğrencilere
kazandırmak; girişimcilik, yaratıcı düşünme,
liderlik ya da fırsat tanımlama gibi, iş hayatında
her gün daha fazla öne çıkan insani becerileri
öğrencilerin seçtikleri meslek dalıyla birleştirmek
üniversitemizin öğrencilere en büyük katkısıdır.
Ben ülke ekonomik analizi dersi veriyorum. Bu
ders iki bölüme ayrılıyor. İlk bölümde öğrencilere
bir ülkeye ihracat yapmak, o ülkedeki yatırım
koşullarını değerlendirmekle ilgili gerekli
becerileri verip Türkiye’nin ticaretinde ve dünya
ekonomisinde ülkeleri ayrıntılarıyla inceliyoruz.
İkinci bölümde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile
yaptığımız işbirliği sonucunda DEİK İş Konseyi
Başkanlarını ya da üyelerini iki haftada bir
derse çağırıp onlardan uzmanı oldukları ülke
ve coğrafyayla ilgili bilgi alıyoruz. Böylece
öğrenciler bilgiyi akademisyen-işadamı
deneyimiyle birleştirme fırsatı buluyorlar.
Prof. Dr. Ümit ÖZLALE
İşletme Bölümü

Bölümümün bana en önemli katkısı, işletme, satış ve pazarlama alanlarında iş yapma
becerilerimi keşfedip geliştirmem oldu. Bunun yanı sıra, İngilizcemi de geliştirdim ve
bir sürü arkadaş edindim. Benim için, edindiğim bilgi ve kültür açısından çok büyük bir
dönüşümdü diyebilirim.
Özyeğin Üniversitesi hangi bölümü seçtiğinize bakmaksızın öğrencilerine pek çok fırsat
yaratıyor. İyi bir ağ kurma fırsatı, kısa süreli-uzun süreli iş bulup kendinizi, arzularınızı ve
yeteneklerinizi keşfetme olanakları gibi. Ben de işletme, satış ve pazarlama alanlarında
iş yapma becerilerimi keşfettim, İngilizcemi geliştirdim ve bir sürü arkadaş edindim.
Geçirdiğim yıllarla birlikte burada okumaktan gerçekten mutlu olduğumu fark ettim.
Hocalarım da her konuda bilgi ve deneyimlerini bana aktararak tüm eğitim hayatım
boyunca gelişimime yardımcı oldular.
Vladimir Selim KOÇ
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, 2017

BİR ADIM ÖNDE

EĞİTİM KAYNAKLARI VE ORTAMI İLE

Yurt Dışında
Öğrenim İmkânı
Öğrenciler, Özyeğin Üniversitesi’nin üyesi olduğu uluslararası
ortak ağlar sayesinde Avrupa’daki Erasmus değişimlerine ek
olarak, Amerika, Kanada, Avustralya, Japonya, Çin, Rusya ve
diğer pek çok ülkede öğrenim görme fırsatına sahip olurlar.

Girişimcilik
Merkezi
Girişimcilik Merkezi, Özyeğin Üniversitesi’nin yenilikçi girişimci
vizyonu doğrultusunda, farklı disiplinlerden ve uzmanlıklardan
kişilerin ortaklaşa projeler yürütüp sinerji yaratabilecekleri
modern çalışma alanları ile girişimci öğrenciler, öğretim üyeleri
ve tüm paydaşlarla birlikte girişimcilikle ilgili faaliyetlerin ve
hizmetlerin geliştiricisi ve sağlayıcısı olan ana platform olarak
kurulmuştur.
Öğrenci ve öğretim üyeleri bu yeni merkezde yaratıcı
fikirlerini rahatça ortaya koyabilecekleri ve girişimci yönlerini
keşfedebilecekleri bir ortamda çalışma imkânına sahip olur.

Hayattaki ilk iş tecrübemi Özyeğin Üniversitesi
sayesinde edindim. İlk defa yurtdışına kazandığım
staj sayesinde çıktım. Başarıyla bitirdiğim projelerle
birlikte özgüvenim arttı, daha girişken biri oldum.
Benden daha kıdemli insanların bulunduğu
ortamlarda çekinmeden ve başarılı olabileceğime
inanarak düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
Çünkü her şeyden önce, bilgi birikimlerine,
donanımlarına ve kişiliklerine saygı duyduğum
hocalarım beni sadece bir öğrenci olarak değil bir
birey olarak değerlendirdiler, benimle her konuda
fikir alışverişinde bulundular, sohbet ettiler. Kendileri
yaşamım boyunca yanımda olamayacaklar belki
ama bana kattıkları akademik bilgi ve özgüven her
zaman benimle.
Ceren Yeşil
İşletme, 2017

BİR ADIM ÖNDE

SEKTÖREL EĞİTİM İLE

Özyeğin Üniversitesi, sektörlerle iç içe eğitim felsefesi
doğrultusunda, öğrencilerin sektörel farkındalıklarını
artırarak öğrencilerin kariyerlerine en iyi şekilde
hazırlanmalarına olanak sağlayan yetkinlik bazlı ve
sektörlere odaklı programlar oluşturuyor.

Sektörel Eğitim Dersleri
SEC 101*
SEC 201*
SEC 202*
SEC 301*
SEC 302*
SEC 401 **
SEC 402***
SEC 499

: Üniversite Yaşamına Giriş (Introduction to University)
: Sektörlere Giriş (Introduction to Sectors)
: Yetkinlik Yönetimi (Skills Management)
: Sektörel Çözümler: Küresel Uzmanlık (Sectoral Solutions: Global Expertise)
: Sektörel Çözümler: Yerel Uzmanlık (Sectoral Solutions: Local Expertise)
: Sektörel Uygulama (Sectoral Practicum)
: İşletme Entegrasyonu (Business Integration)
: Yeni İş Geliştirme - Seçmeli (Building a New Business)

* Belirtilen dersler fakültedeki tüm Lisans Programları için zorunludur.
** SEC 401 dersi, Uluslararası Finans Lisans Programı hariç, tüm programlar için zorunludur.
*** SEC 402 dersi, İşletme Lisans Programı için zorunludur. Fakültedeki diğer programlar için seçmeli
ders olarak alınabilir.

Sunumlar, grup çalışmaları ve ders dışı etkinlikler
kendimi rahatlıkla ifade edebilmemi, topluluk
önünde konuşabilmemi ve takım halinde
çalışabilmemi sağladı. En basit şey belki ama
çalıştığım şirketlerde bilgisayar programlarına
hakimiyetim ve sunum becerilerimle bile öne
çıkıyorum çünkü biz iş hayatının bu olmazsa olmaz
unsurlarında öğrenciliğimizin ilk yıllarından itibaren
ustalaştık.
Yaptığım stajlar sayesinde işe başladığım zaman
hiçbir adaptasyon sorunu yaşamadım. Öğrenci
Birliği başkanlığı yaptığım dönemde çok farklı
özelliklerde arkadaşlarla bir arada çalıştım
ve takım oyuncusu olma konusunda önemli
deneyimler edindim. Sosyal bilimler alanından
aldığım dersler olaylara ve insanlara bakış açımı
genişletti. Organizational Behavior dersinin aslında
iş hayatının ta kendisi olduğunu çok sonradan,
sevinerek fark ettim.
Ali Naci Aydın
İşletme, 2012

Sectoral Orienteering
Özyeğin Üniversitesi, yenilikçi ve dönüştürücü eğitim modeli
doğrultusunda, üniversitelerde düzenlenen klasik kariyer
günlerini de inovatif bir yaklaşımla yeniden yorumluyor. Sektörel
Eğitim Programı tarafından tüm bölümlerin aktif katılımıyla
hazırlanan, iki hafta süren ve adı sektördeki hedefini belirlemek
anlamına gelen Sectoral Orienteering etkinliğinde, hazırlıktan son
sınıfa kadar tüm öğrenciler farklı sektörlerin temsilcileri yönetici,
girişimci, sanatçı ve sporcularla bir araya geliyor.

İlham Veren Katılımcılar
Sectoral Orienteering kapsamında öğrencilerle hayat deneyimlerini paylaşanlar
arasında yer alan kimi isimler şöyle:
Arçelik

Ar-Ge Direktörü

Cem Kural

Ata Finans Grubu

Genel Müdür

Murat Demirel

Atlas Global

Gelir Yönetimi Başkanı

Nevzat Arşan

Boyner Büyük
Mağazacılık

İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı

Murat Akgün

C-Section

Kreatif Direktör

Fatih Tüylüoğlu

Deloitte Türkiye

Deloitte Türkiye Vergi Bölümü Hukuk İşleri
Danışmanı

Asilhan Özkaya

Ekol Lojistik

Genel Endüstriler Sektör Yöneticisi

Mehmet Şahintürk

Endeavor

Seçim ve Hizmetler Direktörü

Aslı Kurul Türkmen

Garanti Bankası

İş Geliştirme Müdürü

Hikmet Can Yılmazsoy

HP Türkiye

Genel Müdür

Filiz Akdede

PwC Consultancy

Denetim Bölümü Müdürü

Zeynep Doğru

TAV Holding

İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı

Hakan Öker

Turkcell

Organizasyonel Gelişim ve İK Sistemleri Direktörü

Yücel Ersöz

Unilever

RUB Bölgesi Liderlik ve Org. Gelişim
Direktörü

Ajith Thomas

BİR ADIM ÖNDE

PROFESYONEL GELİŞİM İMKÂNLARI İLE

Profesyonel
Gelişim Desteği
Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlemelerini ve bu hedeflere bilinçli tercihler yaparak
ulaşmalarını sağlamayı amaçlar. Öğrencilere, kişiye özel bir yaklaşımla, eğitimlerinin ilk senesinden itibaren
bireysel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan bir rehberlik hizmeti sunulur.

YAZ STAJLARI VE MESLEKİ STAJLAR
Özyeğin Üniversitesi öğrencileri birinci sınıftan başlayarak özel olarak kurgulanmış yaz
stajı programlarıyla iş hayatını deneyimlemeye başlar. Okudukları bölümden bağımsız
olarak hayat deneyimi kazanmaları amacıyla öğrencilere sıcak satış ve genel ofis
stajı imkanları sunulur. Böylece; tüm programlardaki öğrenciler, iş dünyasıyla entegre
staj programlarıyla deneyim kazanır. Öğrencilerin staj olanaklarından en üst düzeyde
yararlanabilmeleri ve staj yaptıkları kuruluşlarda yetkin olabilmeleri için gereken temel
eğitimler profesyonel gelişim ekibi tarafından verilir.

ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞMA İMKÂNI
Profesyonel Gelişim Birimi tarafından yürütülen kısmi zamanlı çalışma olanakları
kapsamında lisans öğrencileri üniversite içindeki farklı birim ve pozisyonlarda görev
alarak çalışma deneyimi kazanırlar.

Bankamızda çalışan Özyeğin Üniversitesi mezunu
arkadaşlarımızda gözlediğimiz bazı özellikler var. Öncelikle
üniversitenin yönlendirmesiyle farklı sektörlerde yaptıkları
stajlar sayesinde iş hayatı hakkında oldukça gerçekçi bir
fikre sahipler ve göreceli olarak iş hayatına daha hazırlar.
Kendilerini ifade etme konusunda çok rahatlar, başarılı
olma konusunda özgüvenleri var.

KARIYER SOHBETLERİ
Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, sektörlerinde öncü firma ve kurumların temsilcileri
ile birebir görüşmeler yapma ve onların tecrübelerini dinleyerek kendi öz geleceklerini
planlayabilme şansı buluyor.

Üniversitenin sağlamış olduğu ortam bu kişilik özelliklerini
hayata geçirmelerine olanak tanımış. Üniversite yılları
sırasında yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri sosyal
olarak da onları geliştirmiş. Kendilerine ve etraflarına
dair farkındalıkları yüksek. Sonuç olarak bizler
Özyeğin Üniversitesi mezunu Burgan Bank’lı çalışma
arkadaşlarımızla çalışmaktan çok memnunuz.

Özyeğin Üniversitesi’nin iş görüşmesi süreçlerini ele alış biçiminden oldukça
etkilendik. Görüşme gerçekleştirdiğimiz öğrenciler son derece profesyoneldi ve
gelecekten beklentileri konusunda bilgi sahibiydiler. Oldukça genç bir üniversite
olan Özyeğin Üniversitesi öğrencileriyle bizi şaşırttı.

Durul Selçuk
Burgan Bank A.Ş., İnsan Kaynakları

Murat Bulunmaz
Nestlé Türkiye, İK Geliştirme Uzmanı
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MEZUNLARI İLE

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, teorik derslerin yanı
sıra uygulama ağırlıklı, araştırmacı, vaka ve proje
çalışmalarıyla zenginleştirilmiş, stajlarla donanmış,
eğitici ve dönüştürücü bir eğitim alırlar. Özyeğin
Üniversitesi’nin sektörle iç içe çalışma felsefesi
sayesinde, öğrenciler mezuniyet sonrasında kendilerini
nasıl bir iş dünyasının beklediğini deneyimleyerek,
eğitimlerini en bilinçli şekilde tamamlar ve fark yaratan
mezunlar olarak hayata atılırlar.

Fakülte Mezunlarının Çalışmakta
Oldukları Kurumlar
• Accenture • Akbank • Alliance Healthcare • Allianz Group • Apple • Arçelik
• ASUS • Atlas Global • Beymen • Borusan Oto • Bosch • BP • Bunge North
• America, Inc. • Bureau Veritas • Calzedonia • Coca-Cola • Crede Consulting
• Credit Europe Bank • Çelik Makine • Deloitte • Divan • Doğan Holding
• Easygo • Eczacıbaşı Holding • ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. • Ernst & Young
Türkiye • Eti Gıda • Exxon Mobil Türkiye • Fiba Perakende • Fibabanka 		
• Fleetcorp Türkiye • Garanti Bankası • Gedik Yatırım • General Electric
• Getir • Google • Hepsiburada.com • HP • HSBC • IBM • ICBC Turkey
• İş Bankası • Kaspersky Lab • Koton • KPMG • Leaseplan • Lucida
International • Manajans / JWT • Manu Atelier • Marka Mağazacılık • Memorial
Healthcare Group • Mercedes Benz A.Ş. • Mey İçki Sanayi • Migros Ticaret A.Ş.
• Moore Stephens • Mountain West Studios Ltd. • Netaş A.Ş. • Nielsen
Company • Nike • Oxford Business Group • P. I. Works • Pepsico • Praysbottle
House • Puma • PWC • QNB Finansbank • Raffles Hotel • Renault • Sanovel
İlaç • Sephora Kozmetik • Shaya • Sony • Swisotel • Şekerbank • Şişecam
• T.C. Dışişleri Bakanlığı • TAV Havalimanları • Teknosa • TeliaSonera • THY
• Tommy Hilfiger • Toyshop • Turkcell • TSKB • Vaillant • Vakıf Yatırım
• Vodafone • Watsons • Yapı Kredi • Ziraat Portföy • Zomato

Mezuniyet günü konuşmasında rektörümüzün ömür boyu kulağa küpe olacak
bir tavsiyesi oldu: “Sevdiğin işi yap, üstüne para versinler.” Ne yapmayı
sevdiğimi Özyeğin Üniversitesi’nde keşfettim. Sabahları şikâyet etmeden işe
gidip, mesai saatleri dışında bile heyecanla çalışıyorum.
Bugün kurumsal bir firmada çalışıyor olsam da, Özyeğin Üniversitesi’nde
tohumları ekilmiş bir girişimcilik damarım var. Her zaman sıra dışı düşünüp,
sınırları zorlayıp, farklı bakış açıları geliştirip, beklenmeyen aksiyonlar almak
beni takım arkadaşlarımdan farklı kılan ve yöneticilerimden takdir gören
özelliğim. Özyeğin Üniversitesi’nin girişimcilik konusunda verdiği eğitimler,
katıldığımız konferanslar ve üzerinde çalıştığımız vaka analizleri bugünkü
kariyerimin temelini attı.”
Yusuf Karaca
İşletme, 2012

BİR ADIM ÖNDE

AKADEMİSYENLERİ İLE

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin her
biri konularının uzmanı, yurtdışı deneyimli
akademisyenleri, yürüttükleri ana ve yan dallara ait
ders programlarının yanı sıra öğrencilere yazdıkları
bilimsel makalelerde ve çeviri yayınlarda destek
olmakta ve uluslararası bilimsel etkinliklerde sunum
yapmalarına olanak sağlamaktadır.

Alpay
Filiztekin
Profesör
İşletme Fakültesi Dekanı
İşletme Enstitüsü
Direktörü
Doktora
Boston College, 1994
Lisans
Boğaziçi Üniversitesi,
1989
Araştırma Alanları
Uygulamalı Ekonometri
Bölgesel Gelişme
Emek Ekonomisi
Eğitim, Gelir Dağılımı ve
Türkiye Ekonomi Tarihi

Tuğba
Çayırlı

Ümit
Özlale

Doçent
İşletme Bölüm Başkanı

Profesör
Ekonomi Bölüm Başkanı

Doktora
The Graduate School and
University Center
The City University of
New York (CUNY), 2004

Doktora
Economics
Boston College, 2001

Yüksek Lisans
MBA
Baruch College
The City University of
New York (CUNY), 2002
Lisans
İşletme
Boğaziçi Üniversitesi,
1992
Araştırma Alanları
Hizmet Operasyonları
Sağlıkta Yöneylem
Araştırması Uygulamaları
Randevu Çizelgelemesi
Benzetim
Kuyruk Teorisi

Yüksek Lisans
Economics
Boston College, 1998
Lisans
Ekonomi
ODTÜ, 1995
Araştırma Alanları
Uygulamalı
makroekonomi
Maliye politikası
Para politikası

Ahmet
Murat Fiş

Atakan
Yalçın

Mehmet
Genç

Ulaş
Özen

Yardımcı Doçent
Girişimcilik Bölüm
Başkanı

Doçent
Uluslararası Finans
Bölüm Başkanı

Yardımcı Doçent
Uluslararası İşletmecilik ve
Ticaret Bölüm Başkanı

Doçent
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm Başkanı

Doktora
Sabancı Üniversitesi,
2009

Doktora
Carroll School of
Management
Boston College, 2002

Doktora
Business Administration
University of Minnesota,
2005

Doktora
Operations Management/
Operations Research
Eindhoven University of
Technology, 2007

Yüksek Lisans
Cox School of
Management
Southern Methodist
University, 1996

Yüksek Lisans
İşletme
ODTÜ, 1997

Yüksek Lisans
MBA
Oklahoma State
University, 1995
Lisans
İşletme
Boğaziçi Üniversitesi,
1993
Araştırma Alanları
Kurum içi girişimcilik
Kadın girişimciliği

Lisans
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği
Boğaziçi Üniversitesi,
1994
Araştırma Alanları
Finansal varlık
fiyatlandırması
Hisse senedi getirileri
Portföy getiri
değerlendirmesi
Bireysel Emeklilik
Sistemi
Pazarlama bazlı
varlıkların firma değerine
etkisi

Lisans
İnşaat Mühendisliği
ODTÜ, 1994
Araştırma Alanları
Ülke kurumsal çevresinin
firmalar üzerinde etkisi
Gelişmekte olan ülke
firmalarının yurtdışına açılması
Karşılaştırmalı rekabet avantaj
ve dezavantajları
Dış pazar çeşitlendirmesi ve
firma performansı arasındaki
ilişki
Doğrudan yatırımlarda ülke
seçimi
Doğrudan dış yatırımın yerli
firma verimliliği ve ekonomik
büyüme üzerinde etkisi
Dış pazarlara giriş ve çıkış
dinamikleri

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği
ODTÜ, 2002
Lisans
Endüstri Mühendisliği
ODTÜ, 2000
Araştırma Alanları
Hizmetler ve tedarik zinciri
operasyon yönetimi
Tedarik zincirinin
oluşturulması ve
koordinasyonu
Uygulamalı oyun kuramı
Stokastik modelleme,
optimizasyon ve stok
kuramı
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Esra Gençtürk
Prof. Dr. - Rektör
University of Minnesota / Doktora, 1990

Begüm Güney
Yard. Doç. Dr.
New York University / Doktora, 2011

Melike Fındıkoğlu
Yard. Doç. Dr.
University of Illinois / Doktora, 2012

Koen Hendrik Pauwels
Prof. Dr.
University of California, Los Angeles / Doktora, 2001

Berrak Bahadır
Yard. Doç. Dr.
Emory University / Doktora, 2008

Mina Seraj Akşit
Yard. Doç. Dr.
Boğaziçi Üniversitesi / Doktora, 2014

Muhittin Oral
Prof. Dr.
Case Institute of Technology / Doktora, 1972

Bige Saatçioğlu
Yard. Doç. Dr.
Virginia Polytechnic Institute / Doktora, 2009

Muzaffer Akat
Yard. Doç. Dr.
Stanford University / Doktora, 2007

Reşat Kayalı
Prof. Dr.
İstanbul Üniversitesi / Doktora, 1976

Biliana Bagasheva Güner
Yard. Doç. Dr.
University of California, Santa Barbara / Doktora, 2007

Nuray Akın
Yard. Doç. Dr.
University of Minnesota / Doktora, 2006

Işıl Erol
Doç. Dr.
University of Cambridge / Doktora, 2004

Cem S. Bahadır
Yard. Doç. Dr.
Emory University / Doktora, 2007

Orçun Temizkan
Yard. Doç. Dr.
University of North Carolina at Charlotte / Doktora, 2012

Kutsal Doğan
Doç. Dr.
Univertsiy of Florida / Doktora, 2002

Emre Soyer
Yard. Doç. Dr.
Universitat Pompeu Fabra / Doktora, 2012

Özgün Ekici
Yard. Doç. Dr.
Carnegie Mellon University / Doktora, 2011

Mustafa Onur Çağlayan
Doç. Dr.
City University of New York / Doktora, 2000

Erik den Hartigh
Yard. Doç. Dr.
Erasmus University, Rotterdam / Doktora, 2005

Özlem Akın
Yard. Doç. Dr.
Universitat Pompeu Fabra / Doktora, 2013

Münir Tolga Akçura
Doç. Dr.
Carnegie Mellon University / Doktora, 2000

Erkan Yönder
Yard. Doç. Dr.
Maastricht University / Doktora, 2013

Pelin Atahan
Yard. Doç. Dr.
University of Texas, Dallas / Doktora, 2009

Nuran Acur
Doç. Dr.
University of Strathclyde / Doktora, 2001

Eylem Koca
Yard. Doç. Dr.
University of Maryland / Doktora, 2011

Raoul Kuebler
Yard. Doç. Dr.
Christian Albrechts University / Doktora, 2012

Steven Head Seggie
Doç. Dr.
Michigan State University / Doktora, 2007

Hannah Wen
Yard. Doç. Dr.
Koç Üniversitesi / Doktora, 2016

Seçil Bayraktar
Yard. Doç. Dr.
Boğaziçi Üniversitesi / Doktora, 2013

Ata Can Bertay
Yard. Doç. Dr.
Tilburg University / Doktora, 2014

Işıl Yavuz
Yard. Doç. Dr.
University of Minnesota / Doktora, 2011

Sinem Atakan
Yard. Doç. Dr.
University of Michigan / Doktora, 2011

Bahriye Cesaret
Yard. Doç. Dr.
University of Texas at Dallas / Doktora, 2015

Mehmet Ali Soytaş
Yard. Doç. Dr.
University of Pittsburgh / Doktora, 2011

Tuba Yılmaz Gözbaşı
Yard. Doç. Dr.
Georgia Institute of Technology / Doktora, 2013

Başak Altan
Yard. Doç. Dr.
University of North Carolina, Chapel Hill / Doktora, 2010

Mehmet S. Özsoy
Yard. Doç. Dr.
Duke University / Doktora, 2013

Umut Çeliker
Yard. Doç. Dr.
Virginia Polytechnic Institute / Doktora, 2012
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Volkan Kayaçetin
Yard. Doç. Dr.
University of Alberta / Doktora, 2009
Zeynep Akşehirli
Yard. Doç. Dr.
University of California / Doktora, 2003
Beyza Polat
Öğretim Görevlisi
London School of Economics and Political Science / Doktora, 2017
Pınar Özuyar
Öğretim Görevlisi
Boğaziçi Üniversitesi / Doktora, 2003
Ceren Demirci
Araştırma Görevlisi
Ekrem Cünedioğlu
Araştırma Görevlisi
Gözde Esen Sungu
Araştırma Görevlisi
Hakan Sanrı
Araştırma Görevlisi
Muhammed Burak Sezgin
Araştırma Görevlisi
Ulaş Alkan
Araştırma Görevlisi
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