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Önceliğimiz 21. Yüzyılın 
Yönetim Felsefesi 
21.yüzyıl, şirketler ve girişimciler için yeni fırsatları 
ve tehditleri birlikte yönetmeleri gereken bir 
dönem. İş yapma kültürü ve yönetim ilkelerinde 
konvansiyonel yaklaşımların görevini tamamladığı bir 
çağda, dijitalleşmeye dayalı yeni bir rekabet dönemi 
yaşıyoruz. Bu anlamda, fakültemizdeki programların 
tümü dünya ekonomisi ve küresel iş aleminin 
vazgeçilmez başlıklarını ve iş yapma kültürünün 
gerekli donanımlarını öğrencilerimize kazandıran 
proaktif bir içerikle yürütülüyor. Programlarımızın 
temelini; evrensel ve sosyal sorumluluk anlayışı ile 
kişisel gelişim, takım çalışması ve öğrenmeyi öğrenme 
gibi 21.yüzyıl becerileri oluşturuyor. Bununla birlikte 
reel sektörle iç içe planlanan uygulamalı program ve 
stajlarla iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri 
öğrencilerimize kazandırıyoruz.

Neden Medipol İYBF?

Arda Avcı 
(Yönetim Bilişim Sistemleri)

“Medipol Üniversitesini seçmemin 
nedenlerinden birisi ders müfredatının 
profesyonel hayatta yapılan 

uygulamalar ve konular ile örtüşmesiydi. Ayrıca teknik 
dersler için üniversitenin laboratuvar imkânlarının 
da çok iyi olması Medipol öğrencilerine alanlarında 
yetkinlik kazanmaları için büyük bir fırsat sağlıyor.”

Onurhan Akay 
(Lojistik Yönetimi)

“Medipol Lojistik Yönetimi’ni tercih 
etmemdeki temel sebep alanında 
uzman ve sektörel alanda yetkinliğe 

sahip akademisyen kadrosuydu. Buna ek olarak çeşitli 
alanlarda gelişimimizi destekleyen öğrenci kulüpleri, 
eğitim merkezleri ve çeşitli projelere olanak sağlayan 
ofisleriyle birlikte öğrenci yanlısı bir üniversite olması 
da büyük bir etkendi.”

Ayşe Öykü Yılmaz 
(İşletme)

“Medipol Üniversitesini okul 
tercihlerimi yaparken ilk sıralarda 
tercih etmiştim. Hocalarım okuduğum 

bölüm ile ilgili güncel bütün detayları aktarıp aynı 
zamanda bizlere gündemde olan konuları derslerimize 
entegre ederek öğrendiğimiz bilgileri günümüz 
şartlarında değerlendirmemize yardımcı oldular. 
Üniversite eğitim hayatımı bilgi dolu bir şekilde 
tamamlayacağım.”

Esra Nur Gökdoğan 
(Havacılık Yönetimi)

“Medipol’ü seçmemin en temel 
sebebi, akademik hayatın yanında 
öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasını 

sağlaması ve öğrenci aktivitelerine önem vermesiydi. 
Hem havacılık hem de yönetim öğrencisi olarak 
kendimi çeşitli alanlarda geliştirmeme olanak 
sağlayan akademik kadrosu ve Kariyer Ofisi çalışmaları 
ile beni vizyon ve bilgi bakımından rakiplerimden 
5 adım ileri attı.”



BANKACILIK VE SİGORTACILIK
Türkçe Program

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümümüz, küreselleşme 
ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte giderek büyüyen 
finans sektörünün ihtiyacı olan uzman ve üst düzey 
yönetici adaylarını yetiştirmeyi hedefliyor. Bankacılık 
ve sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlara 
yönelik dersler ile finans, ekonomi ve yönetim 
derslerinin bir arada verildiği bölümümüzde, 
öğrencilerimize finansal piyasaları yakından tanıma 
fırsatı sunuluyor ve öğrencilerimiz doğrudan finans 
sektörünün uygulamalarına hitap eden bir öğretim 
programı ile geleceğe hazırlanıyor.

EKONOMİ VE FİNANS 
İngilizce Program

Ekonomi ve Finans Programı; teorik ve pratik eğitimi 
entegre eden modeli ve gerek yurt dışı akademik 
deneyime gerekse yurt içi sektöre hâkim güçlü 
kadrosuyla, uluslararası standartlarda bir lisans eğitimi 
sunuyor. Program, temel kuramları öğretmenin 
ötesinde, öğrencilerin araştırma ve analiz yetenekleri 
kazanmalarını, bilgi ve politika üretebilmelerini 
sağlayan bir içeriğe sahip. Ekonomi ve Finans Programı; 
alanında söz sahibi ekonomist, finans uzmanı, girişimci 
ve akademisyenleri yetiştirmeyi amaçlıyor.

HAVACILIK YÖNETİMİ 
Türkçe Program

Bölümümüzde; pahalı ve kapsamlı yatırımlar gerektiren 
havacılık alanında ekonomik etkinliği ve güvenli uçuşu 
sağlayacak, bunlara paralel yönetim konularında 
sağlam bir temel oluşturarak havaalanı planlaması, 
tasarımı ve yönetimi, havayolu ve hava taşımacılığı 
konularına odaklanan, gerekli teknoloji altyapısına 
sahip, günümüzdeki ve gelecekteki gereksinimleri 
karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip, lisans mezunu 
nitelikli personel yetiştirmeyi hedefliyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Türkçe Program

İnsan kaynakları yönetimi temel olarak, çalışanlar 
ve şirket yönetimi arasında bir köprü görevi 
gören, stratejik alanlardan biridir. Bölümün amacı, 
işletmelerde verimliliği artırmak ve iş yaşamının 
niteliğini yükseltmektir. Mezunlarımıza yöneticiliğin 
gerektirdiği genel bilgi ve becerinin yanı sıra insan 
kaynakları işlevini başarıyla üstlenebilmelerini 
sağlayacak akademik donanım ve uygulama becerisinin 
kazandırılması da hedeflenmektedir. Mezunlar; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendikalar, kamu 
veya özel sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelerin 
insan kaynakları departmanlarında ve özel danışmanlık 
kuruluşlarında çalışabilirler.

İŞLETME
İngilizce Program

Günümüz iş dünyası, krizleri fırsatlara dönüştürebilen 
ve yüksek iş etiğine sahip lider yöneticilere ihtiyaç 
duyuyor. Bölümümüzün temel amacı; analitik 
düşünebilen, problem çözümüne odaklı, stratejik 
ürün geliştirebilen, liderlik ve takım çalışmasına yatkın, 
yüksek iş etiğine sahip küresel bir yabancı dili etkin 
kullanabilen, gelişime açık, iş dünyası ve toplumumuz 
için değer yaratabilen yaratıcı uzmanlar yetiştirmektir. 
Bu bağlamda, zenginleştirilmiş ders içeriklerimiz ve 
simülasyon tabanlı uygulamalı işletmecilik derslerimiz 
ile sektörün ihtiyaç duyduğu yönetici adaylarını 
yetiştiriyoruz.



LOJİSTİK YÖNETİMİ
Türkçe Program

İngilizce Program
Lojistik Yönetimi’nin işletmelerin bütün bölümleri 
için kritik öneme sahip olması, bu alanda sorumluluk 
alacak nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacı her geçen 
gün artırıyor. Mezunlarımız; uluslararası ve ulusal 
lojistik firmalarında, ithalat-ihracat şirketlerinde, 
firmaların lojistik ve taşımacılık departmanlarında, 
lojistik danışmanlık hizmeti veren firmalarda, 
dağıtım, depolama ve gümrükleme sektörlerinde, 
liman, havaalanı, istasyon, terminal vb. işletmelerde, 
üniversitelerin ilgili akademik birimlerinde görev 
yapabiliyor.

ULUSLARARASI TİCARET VE 
FİNANSMAN 
Türkçe Program

İngilizce Program 
Programımızın hedefi, uluslararası ticaret ve finans 
alanında yetişmiş, nitelikli, araştıran, üniversitede 
edindiği bilgileri, profesyonel iş hayatına aktarabilen 
mezunlar yetiştirmektir. Mezunlarımız Medipol’de 
aldıkları eğitimle; uluslararası şirketlerin ihracat, ithalat, 
finansman birimlerinde, bankaların dış işlemler ve 
fon yönetimi birimlerinde uzman, uluslararası para ve 
sermaye piyasalarında fon ve portföy yöneticisi olarak 
ve ilgili kamu kurumlarının uzman kadrolarında yer 
alabiliyor.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Türkçe Program

İngilizce Program
Bölümümüzün temel amacı; bilişim ve yönetim araçları 
konusunda bilime katkı sağlayan adaylar yetiştirmektir. 
Mezunlarımız, yazılım firmaları, bankalar, hastaneler, 
finans şirketleri, turizm ve medya sektörleri gibi farklı 
alanlarda faaliyet gösteren firmalarda ve belediyeler 
veya devlet kurumlarında sistem analisti ve tasarımcısı, 
veri analisti, proje uzmanı ve yöneticisi, bilişim 
sistemleri uzmanı ve yöneticisi, iş analisti, programcı 
olarak görev alabiliyor.

Uluslararası Akreditasyon 
Ayrıcalığı
İstanbul Medipol Üniversitesi, eğitimlerinin kalitesini 
göstermek için programlarını ulusal ve uluslararası 
kuruluşların denetimine açarak akredite ettiriyor. Bu 
kapsamda merkezi Almanya’da bulunan FIBAA(The 
Foundation for International Business Administration 
Accreditation/Uluslararası İşletme Yönetimi 
Akreditasyon Kurumu), İşletme ve Yönetim Bilimleri 
Fakültesinin pek çok programını akredite etti. Kalitesi 
uluslararası akreditasyonla tescillenmiş programlarımız, 
öğrencilere gelecekte yurt içi ve yurt dışında yapmayı 
planladıkları lisansüstü eğitimleri ve kariyerleri için 
önemli avantajlar sunuyor. FIBAA, ders kazanımlarına, 
program içerikleri oluşturulurken paydaşların 
görüşünün dikkate alınmasına ve mezunların iş 
bulabilirliğine de önem veriyor. Fakültemizde ders 
içerikleri ve derslerin işlenme yöntemi, öğrencilere 
sadece öğrenim değil, aynı zamanda deneyim ve kişisel 
gelişim imkânı da sunuyor.

Multidisipliner, Zengin 
Program İçerikleri 
2050 yılında Türkiye’de çalışan nüfusun yaklaşık 
52 milyona yükseleceği tahmin ediliyor. Bu çerçevede 
Türkiye için en stratejik konu yetiştireceğimiz nitelikli 
insan kaynağı gücü olacak. İhtiyaç duyulan bu insan 
kaynağının, farklı disiplinlerle yoğrulmuş kişilerden 
oluşacağı açık. Uluslararası ticaretle finansmanı, 
uluslararası lojistikle ekonomiyi, işletmeyle insan 
kaynakları yönetimini ve bilişim sistemlerini 
kısacası Fakültemizde eğitim verilen tüm disiplinleri 
birbirleriyle harmanlayarak verdiğimiz eğitimin, 
öğrencilerimizin bu ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte 
olmasını hedefliyoruz.



Güçlü Akademik Kadro
Hem akademik çalışmalarıyla hem de kamu 
kurumlarındaki hizmetleriyle tanınan birçok 
akademisyenimiz öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyor. 
Ekonomiyi Türk ekonomisinin rotasını çizenlerden 
öğrenme şansı Medipol’de.

Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu 
Dekan

“Önceliğimiz mezunlarımızdan başarılı girişimciler, 
yeni nesil yönetim tarzını içselleştirmiş profesyoneller 
yetiştirmek. Evrensel değerleri özümsemiş, ‘dünya 
vatandaşı’ olmuş mezunlarımızı, Türkiye’nin küresel 
ticaretteki iddiasını daha üst basamaklara taşıyacak 
yönetici ve lider adayları olarak iş dünyasına 
kazandırıyoruz.”
Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu Prof. Dr. Hatice Karahan

Prof. Dr. Hasan Dinçer Prof. Dr. Kerem Alkin 

Prof. Dr. Nihat Alayoğlu Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil 

Doç. Dr. Nurullah Gür Doç. Dr. Mehmet Babacan 

Doç. Dr. Rana Atabay Kuşcu Doç. Dr. Pelin Vardarlıer 

Doç. Dr. Elif Baykal Doç. Dr. Yurdagül Meral

Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer Doç. Dr. Omar Khalid Bhatti

Doç. Dr. Serhat Yüksel Doç. Dr. Nurten Polat Dede 

Doç. Dr. İdil Tamer Doç. Dr. Zafer Adıgüzel

Doç Dr. Mehmet Saim Aşçı Doç. Dr. Kenan Demir 

Doç. Dr. Ömer Erdem Koçak Dr. Öğr. Üye. Özge Doğuç

Dr. Öğr. Üye. Gonca Reyhan Akkartal Dr. Öğr. Üye. Tuğba Aslan Khalifa

Dr. Öğr. Üye. Öznur Gülen Ertosun Dr. Öğr. Üye. Selman Duran

Dr. Öğr. Üye. Muhsin Fuat Bayık Dr. Öğr. Üye. Seçil Şenel Uzunkaya

Dr. Öğr. Üye. Ali Osman Serdar Çıtak Dr. Öğr. Üye. Metin Gürler

Dr. Öğr. Üye. Mutlu Gürsoy Dr. Öğr. Üye. Esra Baytören

Dr. Öğr. Üye. Kevser Şahinbaş Dr. Öğr. Üye. Yasemin Karakoç

Dr. Öğr. Üye. Nihal Kalaycı Oflaz Dr. Öğr. Üye. Hüseyin Çırpan

Son Yarıyılda Yalnızca Stajyer Ol!
Son yarıyılı, öğrencilerimizi sektörle buluşturabilmek 
için staj dönemi ilan ettik. Öğrencilerimiz derslerini 
tamamladıktan sonra yaklaşık 3 buçuk ay boyunca 
bir şirkette stajyer olarak çalışmaya başlıyor. Böylece 
mezun olmadan önce çalışmak istedikleri sektöre adım 
atıyor ve mezuniyet sonrası iş imkânlarını genişletiyor. 
Üstelik tüm bu zaman süresince öğrencilerimiz 
üniversitemizce bir stajyer çalışan olarak sosyal 
sigortalar sistemine dahil ediliyor.

İngilizce Hazırlık ve Erasmus
İngilizce, dünya ticaretinin ortak dili. Tüm dünyada 
hizmet verebilecek insan kaynağını oluşturmanın bir 
ayağının da yabancı dilde kendini ifade edebilme 
yeteneğiyle ilgili olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 
Fakültemizde, eğitim dili İngilizce olan tüm bölümler 
için bir yıl hazırlık eğitimini zorunlu tutuyoruz. Ayrıca 
öğrencilerimizin Erasmus üyesi 85 üniversiteyle öğrenci 
hareketliliği gerçekleştirmesini destekliyoruz. Ekonomi 
ve Finans öğrencisi Halil İbrahim Yavuz, Erasmus 
deneyimini Fransa Lille Catholic Üniversitesinde 
edindi. Yavuz şunları söylüyor: “Erasmus sürecinde 
eğitimsel ve kültürel olarak farklı bir eğitim yapısının 
tecrübelerinden faydalandım. En önemli kazanımım 
ise farklı ülkelerden gelen kişilerin bir çatı altında 
toplanabileceğine ve ortak çalışmalar yürütebileceğine 
şahit olmam oldu. Erasmus eşsiz bir yolculuk, hayat 
yapbozunun tamamlanması gereken bir parçası.”



Kariyerine İş Hayatının 
Merkezinde Adım At
Milli gelirimizin yaklaşık yüzde 30’u İstanbul’da 
üretiliyor. İstanbul, sahip olduğu iş imkânları 
ve sektörel çeşitlilikle dünyanın sayılı ekonomi 
merkezlerinden biri. Yüz binlerce şirketin faaliyet 
gösterdiği bu şehirde İşletme ve Yönetim Bilimleri 
Fakültemizde okumak sadece teorik eğitim almak 
demek değil, öğrenilen her bilgiyi uygulama imkânını 
bulabilmek anlamına geliyor. Öğrencilerimizin stajyer 
olarak üniversite sürecinde elde edebilecekleri birçok 
kazanım bu şehirde okumanın sunduğu önemli 
avantajlardan biri. Uluslararası akreditasyona sahip 
programlarımız sayesinde, öğrencilerimiz tüm dünyada 
tanınacak diplomaları ile yurt dışında da çalışma 
imkânına sahip olabilecek.

İş Hayatına 
Çift Diplomayla Merhaba 
Fakültemizde çift ana dal ve yan dal programlarıyla 
farklı bölümlerde eğitim alma imkânı sunuluyor. 
Bunun yanı sıra 4 yıllık eğitim süresince düzenlenen 
çeşitli mesleki ve sosyal etkinlikler, seminerler, ödüllü 
yarışmalar, atölye çalışmaları ve sertifika programlarıyla 
öğrencilere alanlarıyla ilgili sürekli aktif donanımlar 
kazandırılıyor.

Öğrencilerimiz AB-Türkiye İklim 
Elçisi Oldu
Avrupa Birliği Delegasyonu-AB Bilgi Merkezleri Ağı, 
gençler arasında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik 
bilincinin yaygınlaşması için Haziran 2021’de bir 
proje başlattı. Bu kapsamda AB Bilgi Merkezleri, 
#GeçOlmadan adlı kampanya ile 19 ilde 1900 
üniversiteli genci “AB-Türkiye İklim Elçisi” olarak 
yetiştirmeyi hedefliyor. İstanbul Medipol Üniversitesi 
Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma 
Merkezinde çalışmalar yürüttüğümüz 12 öğrencimiz bu 
proje kapsamında AB-Türkiye İklim Elçisi olarak seçildi.

Aviation Talks 3. Havacılık Zirvesi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen Gökçen 
Havacılık Zirvesi’nde sektörden üç önemli isim konuk 
olarak ağırlandı. THY İtalya Bari Genel Müdürü Ömür 
Kahraman havacılık alanındaki tecrübelerini aktardı. 
THY Uçuş Operasyonları Güvenlik Kontrol Denetçisi 
Esra Güzeliş havacılık sektöründe güvenlik alanındaki 
çalışmalarından bahsetti. SunExpress İstanbul Kabin 
Hizmetleri Müdürü Altan Gülce Alkış ise kariyerini 
kabin hizmetlerinde ilerletmek isteyen öğrencilere 
tavsiyelerde bulundu.



Lisansüstü Eğitim
Yüksek Lisans

 X İşletme Yönetimi

 X İşletme Yönetimi (İngilizce)

 X Veri Bilimi ve İşletme Enformatiği

 X Bankacılık ve Finans

Doktora
 X Yönetim ve Strateji
 X İşletme Yönetimi (İngilizce)
 X Bankacılık ve Finans
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