


İşletme Bölümü



Orta Doğu Teknik Üniversitesi
*1956 yılında kurulmuştur.

*Ankara, Erdemli ve Kuzey Kıbrıs olmak üzere 3 
kampüsten oluşmaktadır.

*26,500 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır.

*En yüksek puanlı 1000 öğrencinin 3’te 1’inin 
tercihidir

*5 fakülte ve 5 Enstitü’de, 43 lisans, 107 yüksek 
lisans ve 69 doktora programı yürütülmektedir.

*1700’ün üzerinde uluslararası öğrencisi vardır
*182 uluslararası değişim programı,
19 uluslararası ortak diploma programı anlaşması 
vardır.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2014-2015
Dünyanın en iyi 100 üniversitesi 
listesine girmiştir.

Gelişmekte olan ülkelerde en iyi 3. 
üniversite seçilmiştir.
«BRICS & Emerging Economies»

Orta Doğu ve Asya Bölgesinde 12. 
başarılı üniversite olarak seçilmiştir.



ODTÜ İşletme Bölümü

1957’den bu yana 5000’den fazla 
mezun vermiştir.

Yaklaşık 600 öğrencisi ile 5 farklı 
ana dal programı ve 3 yan dal 
programı yürütmektedir.

*İşletme Lisans
*SUNY İşletme Lisans
*MBA (Yüksek Lisans)
*EMBA (Yöneticiler için Yüksek 
Lisans)
*Doktora



İşletmecilik Nedir?

Yönetebilme bilimi…

Özel sektör ve kamu kuruluşlarının, değişen çevre koşullarına uyum göstererek,

etkili, kârlı ve verimli bir şekilde kaynaklarını kullanması ve yönetilmesidir. Bu

kaynaklar, para, malzeme, insan, süreç ya da çağımızın en değerli varlıklarından

bilgi olabilir. Faaliyet alanı fark etmeksizin, bir kuruluşun en etkin ve verimli

şekilde varlığını sürdürebilmesini amaç edinmiş bir temel sosyal bilim dalıdır.



İşletmecilik Nedir?

Yönetebilme bilimi

İşletmecilik aslında her bir farklı alanda normal kalıpların dışına çıkabilmek, doğru
kararı doğru zamanda alabilmek, özgür düşünebilmek ve bunları uygulamaya
koymak için gerekli bilgiye sahip olmak demektir.

Bu farklı alanlar aslında işletmeciliğin ne kadar geniş bir bakış açısına sahip
olduğunu ve farklı bir çok bilim dalı ile etkileşim halinde olduğunu göstermektedir.



İşletmeciliğin Alanları

Bir lokanta açmaya karar verdiniz:

Hangi tür yiyecekler sunmalıyım? 

Bu konuda yenilikçi fikirlerim var mı? Girişimcilik

Stratejik Planlama

Lokantamı diğerlerinden 

(rakiplerinden) ayırmak, farklı 

konumlandırmak için ne 

yapmalıyım?

Misyonum ne olmalı?

Dükkanı açmak için gerekli sermayeyi 

hangi kaynaklardan bulmalıyım? 
Finans

Muhasebe
Hesapları ve kayıtları kim 

tutacak?

Bir örnekle açıklayalım:

Ürünlerimi nasıl fiyatlamalıyım? 

Lokantamın dekorasyonunu 

sunduğum yiyecekler ve hedef 

kitlemle  uyumlu bir hale nasıl 

getirebilirim?

Pazarlama



İşletmeciliğin Alanları

Bulduğum elemanların işlerinden 

memnun kalmalarını sağlamak için 

onlara nasıl davranmalıyım?
Örgütsel Davranış

İnsan Kaynakları

Tüm bu işleri yapacak 

elemanları  nereden ve nasıl 

bulacağım? 

Ne gibi özellikler arayacağım?

Ücretleri ne olacak?

Ürünü Yönetimi

Lokantamın kapasitesi 

talebi karşılayabiliyor mu? 

Müşterilerim yemeklerin 

kalitesi ve servis 

süresinden memnun mu? 

Çalışanların ilişkilerini nasıl 

düzenlemeliyim? 

Kim hangi konuda kime karşı sorumlu 

olmalı?

Tek ve büyük bir mutfak mı olmalı, 

yoksa mutfak kendi içinde bölümlere 

mi ayrılmalı?

Örgüt Yapısı



Neden ODTÜ İşletme?

*Türkiye’nin en köklü İşletme bölümlerinden 
birisi olması (Kuruluşu 1957)

*İşletmeciliğin tüm akademik alanlarında en 
az doktora derecesi olan uzman hocaları 
bünyesinde barındırması

*Üniversite eğitiminin ilk 2 yılında 
İşletmeciliğin bütün temel alanlarındaki 
dersleri tamamlayıp,

sonraki iki yılda ODTÜ İşletme’ye özgü olan 
seçmeli ders sistemi sayesinde farklı alanlara 
yönelebilme ve uzmanlaşabilme imkanı 
olması



Neden ODTÜ İşletme?

*Devlet ya da özel sektör fark 
etmeksizin, profesyonel iş 
hayatından yöneticilerin seçmeli 
derslere katılması ve/veya ders 
vermesi

*Türkiye’nin en başarılı teknokenti
ODTÜ TEKNOKENT ve benzeri
kuruluşlarla yapılan işbirlikleri
sayesinde daha okurken iş hayatı
ile iç içe olabilme ve iş deneyimi
kazanabilme imkanı

*Bu işbirlikleri sayesinde okurken
çalışabilme ve staj imkanları



Neden ODTÜ İşletme?
*Geçmişinde Muhan Soysal gibi 
yenilikçi ve vizyoner hocaları
barındırması. 

*Yurtdışından doktoralı öğretim 
üyelerinin etkisi ve İngilizce olan 
eğitim dili sayesinde kullanılan ders ve 
kaynak kitaplar aracılığı ile bilim 
dünyasındaki gelişmelerin güncel 
olarak yansıtıldığı bir İşletmecilik 
eğitimi

*İş dünyasında ortaya çıkan yeni 
akımların ve kullanılan teknolojinin 
öğretildiği ve her yıl güncellenen 
seçmeli ders portföyü (Örn. Dijital 
Pazarlama, Türev Ürünler, Teknoloji ve 
Yenilik Yönetimi dersleri)



Neden ODTÜ İşletme?

*Ulusal ya da uluslararası alanda önde 
gelen firmalarda çalışma imkanı, 
öğrencilerimizin bir kısmının daha 
mezun olmadan iş bulabimesi 

*ODTÜ İşletme mezunuyum
diyebilmek…



Neden ODTÜ İşletme?
Mezunlarımızın çalıştıkları kuruluşlardan bazıları…



Neden ODTÜ İşletme?

*Bünyesinde okulun en aktif topluluklarından olan ODTÜ İşletme
Topluluğu’nu barındırması

*İşletme Topluluğu’nun düzenlediği, kongrelere, panellere, eğitimlere,
yarışmalara, görüşmelere, organizasyonlara aktif olarak katılabilme ve
bunları organize edebilme imkanı.



Neden ODTÜ İşletme?

Çok büyük ve güçlü, ODTÜ İŞLETME Ailesi’nin bir üyesi
olabilmek için… 



ODTÜ İşletme

ODTÜ İŞLETME 2018 Mezunları

Çok büyük ve güçlü, ODTÜ İŞLETME Ailesi’nin bir üyesi
olabilmek için… 




