
İşletme Bölümüne İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

Küreselleşme olgusu ve son yıllarda yaşanan ekonomik, politik ve sosyal gelişmeler ve değişimler işletme bölümünün 
öneminin artmasında etkili olmaktadır. İşletmeler sadece ulusal pazarlarda değil, uluslararası pazarlarda da yer 
alabilmek için küresel bir bakış açısıyla hareket etmenin, mesleki ve bilimsel donanıma sahip çalışanlarla  olmanın, bilgi 
teknoloji altyapısına hakim olmanın, etik kurallara uygun davranmanın önemini kavramış bulunmaktadır. Bu bilgiler 
ışığında kaynaklarını etkin kullanan, yeniliğe açık, uluslararası pazarlara kendini entegre edebilen, analitik düşünme 
sayesinde proaktif bir yapıyla iş süreçlerini yöneten insan kaynağına yoğun bir şekilde ihtiyaç artmaktadır. 

Pratiğe dayalı eğitim düşüncesiyle hareket eden üniversitemiz işbirliği halinde olduğu kurumlarla bölüm derslerini 
uygulamalı olarak gerçekleştirebilecektir. Ayrıca söz konusu kurumlar, öğrencilerin gönüllü ve zorunlu stajlarını 
gerçekleştirmeleri hususunda da önemli bir avantaj yaratacaktır. 

Kazanılan Derece 

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere işletme 
alanında lisans derecesi verilir. 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Lisans 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip 
olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. 
Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240 dır. Öğrencilerin aynı zamanda  zorunlu stajlarını belirtilen 
sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. 

Kayıt Kabul Koşulları   

Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekmektedir. İstinye Üniversitesi İşletme Bölümü’nde 
öğrenim görebilmek için ÖSYM’nin yaptığı sınavdan geçerli puanı almak ve başka bir örgün yüksek öğretim 
programında kayıtlı olmamak gerekmektedir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için İstinye Üniversitesi 
Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır.   

Önceki Öğrenmenin Tanınması 
Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim 
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi 
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu 
programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine 
Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı 
hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.   

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa 
sınavlar, uygulama, ödev, proje, devam ve benzeri yarı yıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl/yıl sonu 
sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavının, ders başarı notuna etkisi en az %30, en çok 
%70 olacak şekilde belirlenir ve başarı notuna ilişkin diğer hususlar ilgili birim kurulunca belirlenebilir. 

Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir: 

Başarı Notu                     Katsayı 

AA                                     4,00 

BA                                     3,50 



 

 

BB                                     3,00 

CB                                     2,50 

CC                                     2,00 

DC                                     1,50 

DD                                     1,00 

F ve DZ                              0,0 

Bir dersin geçer başarı notu CC’dir. DD ve DC notları ise şartlı geçerdir. 

Öğretim Şekli 

Örgün 

Mezuniyet Koşulları 

İşletme bölümünde öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve genel not ortalama 
şartını sağlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin en az öğretim programındaki 
yarıyıl sayısının otuz ile çarpımı veya yıl sayısının altmış ile çarpımı kadar AKTS kredisi almış olmaları gerekir. 

Mezuniyet için genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Bölümün müfredatta belirtilen tüm derslerini 
başardığı halde genel not ortalaması 2,00’ın altında ise, DD ve DC notlarına sahip derslerinin en az birini yükselterek 
genel not ortalamasını 2,00 ve üzerine çıkarması gerekir. 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

İşletme bölümü mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir.  İşletme bölümü mezunları aşağıda belirtilen yerlerde 
istihdam edilebilmektedirler.  

Bölüm mezunları, kamu ve özel sektörün çeşitli iş kollarında, orta ve üst düzey pozisyonlarda, uzman ve yönetici 
olarak çalışabilmektedirler.  

Mezunlar, kamu ve özel sektör için farklı düzeylerde çalışabilmektedir. 

Başbakanlık ve bağlı kuruluşlar, Sermaye Piyasası Kurulu, üst kurullar, Sayıştay, Bakanlıklar (özellikle Maliye Bakanlığı), 
uzmanlık, müfettişlik, denetçilik gibi kadrolarla işletme mezunlarının çalışma alanlarıdır.  

Üretim ve ticaretin ağırlığı arttıkça özel sektör ve yabancı sermayeli kuruluşlar, özellikle bankacılık, sigortacılık, borsa 
ilintili kuruluşlar, dış ticaret şirketleri farklı rollerle işletme mezunlarına artan biçimde istihdam alanı sağlamaktadır.  

Ayrıca üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedirler. 

Bir üst Dereceye Geçiş 

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil 
bilgisine sahip olmaları halinde, yurt içinde ve gidilecek ülke bazında gerekli koşulları (TOEFL, GRE, GMAT vb.)yerine 
getirmeleri durumunda yurt dışında lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. 


