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Psikoloji
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman 
(İngilizce)
Yönetim Bilişim Sistemleri

İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret 
ve Finansman, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Psikoloji ve Sosyoloji 
ile Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde öğrenci merkezli bir eğitim-öğretim anlayışını 
benimsemektedir. Çok disiplinli niteliğe sahip ve temel sosyal bilim alanlarını bünyesinde 
barındıran Fakültemizde, bu bölümler arasında çift anadal veya yandal yapma imkanı da 
öğrencilerimize sunulmaktadır. Bu şekilde öğrencilerimiz tek bir bilim alanı ile sınırlı kalmadan, 
günümüz dinamik iş dünyasınca talep edilen ticaret ve sosyoloji, ticaret ve psikoloji, 
uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi, uluslararası ticaret ve uluslararası ilişkiler ile yönetim 
bilişim sistemleri gibi çoklu bakış açılarını geliştirebilecek akademik bir çevrede Üniversite 
eğitimlerini sürdüreceklerdir.

Yenilikçi, rekabetçi, çok disiplinli bakış açısına sahip, hayat boyu öğrenme ilkesi ile 
Sanayi 4.0/5.0 süreçlerini yakalayabilen ve global rekabet ortamında farklılık yaratabilen 
mezunlarımızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücüne katkı sağlamaları hedefimizdir.

Istanbul Gedik University adopts a student-centered education approach in Faculty of 
Economics, Administrative and Social Sciences, the departments of International Trade and 
Finance, International Relations, Political Science and Public Administration, Psychology, 
Sociology, and Management Information Systems. In our faculty, which has a multi-disciplinary 
nature and includes basic social science fields, our students are also offered the opportunity to 
do a double major or minor among these departments. In this way, our students would continue 
their university education in an academic environment that can develop multiple perspectives 
such as trade and sociology, trade and psychology, international relations and political science, 
international trade and international relations and also management information systems, 
without being limited to a single field of science. Our goal is for our graduates, who have an 
innovative, competitive, multi-disciplinary perspective, who can catch the Industry 4.0/5.0 
processes with the principle of lifelong learning, and can make a difference in the global 
competitive environment, to contribute to the qualified workforce that our country needs.

Psychology
Political Science and Public Administration
International Relations (English)
International Trade and Finance (English)
Management Information Systems

BÖLÜMLER
DEPARTMENTS
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Psikoloji 
Psychology

“Psikoloji uzun bir geçmişe, fakat kısa bir tarihe sahiptir..”

“Psychology has a long past, yet its real real history is 
short.”
Hermann Ebbinghaus

gedik.edu.tr

Günümüzde insanı anlamak, hem sosyal yaşamda 
hem de iş hayatında başarılı ve mutlu olmanın 
önemli unsurları arasında yer almaktadır. Dinamik 
ve yetkin öğretim üyesi kadrosu ile Psikoloji 
Bölümü olarak amacımız öğrencilerimizin 
yetkinlikleri yüksek, sosyal ilişkilerinde başarılı, 
araştırmacı ve etik değerlere sahip gençler olarak 
mezun olmalarıdır.

Today, understanding people is one of the main 
components of being successful and happy both 
in social life and professional life. Our aim as the 
department of Psychology, with our dynamic and 
competent faculty members is to raise students 
who are highly proficient, successful in their 
social relations, and who have advanced research 
skills and ethical values.



Sevgili Öğrenciler ve Öğrenci Adayları,

Sizleri aramızda görmekten ve sizlerin 
başarılarınızı izlemekten çok memnun olacağız. 
2017 yılında eğitim hayatına başlayan Psikoloji 
bölümü olarak psikolojinin farklı alanlarında 
araştırmalar yapmaya ve bilgiyi paylaşarak 
büyütmeye önem veriyoruz. Bölümümüzde 
1.sınıfta alacağınız temel derslerden sonra 
psikolojinin değişik alanlarında kendinizi 
geliştirebileceğiniz ve üniversite eğitimi 
sonrasında yüksek lisans eğitimi alabileceğiniz 
bir eğitim süreci sunmaktayız. Psikoloji 
eğitiminin son iki senesinde çok geniş bir 
yelpaze çerçevesinde sunulan seçmeli dersler 
ile öğrencilerimizin görüş açılarını genişletmek 
ve gelecek hayatlarında hangi yönde kendilerini 
geliştirmek istediklerini anlamalarına olanak 
sağlıyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Yavuzer

Dear Students and Prospective Students,

We will be very pleased to see you among us and 
witness your achievements. As the Psychology 
department, which started its education life in 
2017, we find important to conduct research in 
different fields of psychology and to grow by 
sharing knowledge. In our department, after 
the elemental courses you will take in the first 
year, we offer a wide range of elective courses 
from different fields of psychology. These 
courses help you to expand your perspectives 
and to understand in which direction you want 
to improve yourself in your future lives. We 
also offer our own master’s degree program in 
clinical psychology.

Assist. Prof. Nurgül Yavuzer

Psikoloji Bölümü Lisans eğitimimizde 
müfredat; konuları birbiriyle sentezlemem ve 
daha geniş bir perspektifte düşünebilmem 
adına oldukça faydalı olmaktadır. Bu 
süreçte bölüm hocalarımın teorik bilgime 
katkıları ile birlikte bizleri farklı konularda 
araştırma yapmaya teşvik etmeleri eğitimimi 
daha verimli, aktif ve güncel geçirmemi 
sağlamaktadır. Fakültedeki birçok hocamızın 
öğrencilerine gösterdiği yol göstericilik 
Gedik Üniversitesi’nde okuduğum için 
kendimi şanslı hissetmemi sağlamaktadır.

The courses in our curriculum helps 
me to synthesize different topics in 
psychology and helps me to think in 
a broad perspective. Our professors’ 
encouragement to do research in different 
fields enables me to spend my Psychology 
education efficiently and up-to-date. 
The guidance shown by all of our faculty 
members makes me feel even luckier to 
study at Istanbul Gedik University.

Esra Nur Öztürk
Öğrenci 
Student

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI
Head of Department’s Message 

Tecrübeli akademik kadro
Çift diploma programı
Staj ve kariyer fırsatları
Değişim programları
Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar 
yürütme imkânı
Bilimsel deney çalışmaları
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Experienced academic staff
Double major program
Internship and career opportunities
Exchange programs
Opportunity to collaborate with non-
governmental organizations
Conducting scientific experiments
Clinical Psychology Master’s Degree Program

BÖLÜMÜMÜZÜN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR DEPARTMENT
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Political Science and Public Administration

‘’Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen sonuç, cehalet 
tarafından yönetilmeye razı olmaktır.’’

“The result that awaits intellectuals who are not interested in 
politics is the consent to be ruled by ignorance.’’ 
Mustafa Kemal ATATÜRK

gedik.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 
öğrencilerimizin bilimsel ve eleştirel eğitim 
yeteneğini geliştirerek özel ve kamu sektörü için 
yönetici yetiştiren bir programdır. Amacımız; 
Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Hukuk, Kentleşme 
ve Çevre Politikaları gibi çeşitli alanlardaki 
dersler aracılığıyla öğrencilerimizin hedeflerine 
ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

The Department of Political Science and Public 
Administration is a program that develops 
our students’ scientific and critical education 
skills and trains managers for the private and 
public sector. We aim to assist our students in 
achieving their goals via a great variety of lectures 
on Political Science, Local Administration, 
Urbanization, and Environment Policies.



Sevgili Öğrencimiz ve Öğrenci Adayımız, 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ilişkili iki alan 
olup siyasal ve yönetsel konuların bilimsel 
çalışmasıyla ilgilenirler. Siyaset Bilimi, güç, 
otorite, meşruiyet, sosyal sınıf, toplumsal 
cinsiyet, etnik yapı ve siyasal katılım gibi 
konularla; Kamu Yönetimi ise planlama, 
örgütlendirme, yönetme, uygulama ve 
değerlendirme ile ilgili konularla ilgilenir. 
İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümü olarak teorik anlamda 
yeterli, öğrendiği temel alan bilgilerini gerçek 
hayatta kullanabilen ve sadece bugünü 
görmenin ve anlamanın ötesinde geleceği 
kurgulayan ve stratejik yönetim yaklaşımıyla 
yöneten, liderlik eden siyaset bilimci ve kamu 
yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu 
amacı gerçekleştirmek için belirlenen stratejileri 
uygulayacak ve faaliyetleri yürütecek hem 
sektör deneyimli hem de dinamik bir akademik 
kadroyla yanınızdayız.
Öğrenme isteğinizin ömür boyu sürmesi ve sizin 
için bir yaşam biçimi olması dileklerimle…

Prof. Dr. Şakir Dinçşahin

Dear Students and Student Candidates,

Political Science and Public Administration are 
two related fields and deal with the scientific 
study of political and administrative issues. 
Political Science; with issues such as power, 
authority, legitimacy, social class, gender, 
ethnic structure, and political participation; 
Public Administration deals with issues 
such as planning, organizing, managing, 
implementation and evaluation. The Department 
of Political Science and Public Administration 
at the Istanbul Gedik University aims at raising 
political scientists and public administrators, 
who are proficient in theory, able to build the 
future by developing strategical administrative 
approaches and to become leaders in their 
respective fields. To assist and guide you in your 
professional careers, our department follows a 
well-designed strategical plan and activities with 
our experienced and dynamic academic cadre.
I wish you all a lifelong learning which will 
become a lifestyle.

Prof. Dr. Şakir Dinçşahin

İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi bölümünden 2020 
yılında birincilikle mezun oldum. Bu 
bölümü, güncel hayatla iç içe olması ve 
akademi, kamu, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarında birçok iş sahasına sahip 
olmasından dolayı seçtim. Hocalarımızın 
akademik donanımları ile kampüsün merkezi 
bir yerleşkede bulunması ise İstanbul Gedik 
Üniversitesi’ni tercih sebebim oldu.

I graduated from the Department of Political 
Science and Public Administration at the 
Istanbul Gedik University in 2020 with 
an hononory degree. The department is 
intertwined with daily life and has many 
business areas in academia, public sector, 
private sector and non-governmental 
organizations. The İstanbul Gedik University 
has central campus and strong cadre of 
academician.

Esra Öztekin
Mezun 
Graduated

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI
Head of Department’s Message 

Güçlü akademik kadro
Çift anadal programı
Staj ve kariyer fırsatları
Erasmus değişim programları
Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar 
yürütme imkânı
Yüksek lisans ve doktora programları

Strong academic cadre
Double major program
Internship and career opportunities
Erasmus exchange programs
Opportunity to collaborate with non-
governmental organization
Master’s and doctoral programs

BÖLÜMÜMÜZÜN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR DEPARTMENT
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Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
International Relations (English)

Zeka ya da yetenek ile önceden belirlendiği için değil, fırsatlar 
yaratmayı bilen çalışkanlıkla ilerlenen bir yol oldukları için eğlencelidir 
bilim ve sanat.  Mete Atatüre
Arts and science are enjoyful not because of being destined by 
intelligence and talent, but being the paths that are advanced on with 
hardworking which contains the ability of creating opportunities.

gedik.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerimizin 
bireysel ve grup olarak başarılarını olanaklı kılan, 
onları eğiten değil onlara ülkemiz ve dünyayı 
tanımaları için yol gösteren bir programdır. 
Amacımız; sorgulama ve irdeleme yeteneğine 
sahip, olaylara eleştirel bakabilen, içinde yaşadığı 
ulusal ve küresel topluma karşı duyarlı bireyleri 
topluma kazandırmaktır.

Department of International Relations submits a 
program that enables our students’ individual and 
group success and grounds them in recognizing 
our country and the world instead of educating 
them. Therefore, our aim is to integrate the 
individuals who have the ability to question and 
scrutinise, a critical comprehension and social 
awareness into the national and global society.



Sevgili Öğrenciler,

Hiç kuşku yok ki Dünyamız 2020 yılından 
itibaren önceki yıllara benzemeyen çok 
farklı bir boyuta girmiştir. Sizlerin, ülkemizin 
genç bireyleri olarak temel gereksiniminiz; 
geleceğinizi istediğiniz gibi kurabilmek için 
bu yeni boyutu tanımak olacaktır. İşte İstanbul 
Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, 
siz gençleri Dünyamızın bu yeni boyutu ile 
buluşturmayı amaç edinmiştir.
Bölüm olarak bu amacı; hazırladığımız özgün 
eğitim programları, uygulama çalışmaları, 
nitelikli öğretim elemanları ve eğitim ortamıyla 
sağlamaktayız. Eğitimler Erasmus Değişim 
öğrencileri ile birlikte yapıldığı için (İngilizce 
bölümde) evrensel iklimi de yakalamanız büyük 
bir kazanç olacaktır. Sonuçta ana diliniz dışında 
iki yabancı dil ile mezun olmak, küresel ortama 
uyumlu donanıma sahip olmak yaşam yolundaki 
başarı altyapınız olacaktır.

Prof. Dr. Süha Atatüre

Dear Students,

There is no doubt that, unlike the previous years, 
our World has entered a very different dimension 
since 2020. As the youth of our country, your 
basic requirement will be to get to know this 
new dimension in order to build your future 
as you desire. Here, Istanbul Gedik University 
International Relations Department aims to bring 
you, the youth, together with this new dimension 
of our World.
We ensure this objective by original training 
programs, workshops, qualified academic 
staff, and an educational environment. Since 
the teachings are carried out with Erasmus 
Exchange students (in the English section), 
it will be a great gain to catch up with the 
universal trends. As a result, graduating with the 
knowledge of two foreign languages other than 
your mother tongue and thus having equipment 
compatible with the global environment will be 
your foundation of success on your life path.

Prof. Dr. Süha Atatüre

Ben Kudzwai Muchada, Zimbabve’den 
geliyorum. Başlangıçta Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’ndeydim ama sonraki yıl okul 
tarafından bana hayatta bir kez karşıma 
çıkabilecek bir fırsat sunuldu ve hem 
Uluslararası İlişkiler hem de Uluslararası 
Ticaret ve Finans bölümlerini birlikte 
okuyacak şekilde Çift Anadal öğrencisi 
oldum.

I am Kudzwai Muchada, from Zimbabwe. 
Initially, I was in the department of 
International Relations but the following 
year a once in a lifetime opportunity 
was presented to me and I have been a 
double major student, majoring in both 
International Relations and International 
Trade and Finance.

Kudzwai Muchada   
Öğrenci 
Student

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI
Head of Department’s Message 

Tecrübeli akademik kadro
Çift Anadal/Çift Diploma imkanı
En az iki dil öğrenerek mezun olma 
(İngilizce’nin yanında, Çince, Arapça, Farsça 
ve İbranice dillerinden birini öğrenme imkanı)
Staj ve kariyer fırsatları
Değişim programları

Experienced academic staff
Double Major/Dual Diploma opportunity
Learning minimum 2 foreign language 
(Opportunity to learn one of the languages 
of Chinese, Arabic, Persian and Hebrew in 
addition to English)
Internship and career opportunities 
Exchange programs

BÖLÜMÜMÜZÜN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR DEPARTMENT
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Uluslararası Ticaret ve 
Finansman (İngilizce)
International Trade and Finance (English)

“Küreselleşme ve serbest ticaret, ekonomik büyümeyi 
hızlandırır ve birçok malda daha düşük fiyatlara yol açar.”

“Globalization and free trade do spur economic growth 
and they lead to lower prices on many goods.”
Robert REICH 

gedik.edu.tr

Bölümümüz, uluslararası rekabet stratejilerinin 
oluşturulmasına katkıda bulunabilecek yönetici 
adayları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu 
bağlamda öğrencilere, İşletme ve Ekonomi 
disiplinlerinin temel konuları, Uluslararası Ticaret 
ve Finansman, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, 
Girişimcilik ve bu alanların uluslararası boyutları 
ile ilgili dersler sunulmaktadır.

Our department is established to train executive 
candidates who can make contributions to the 
formation of international competition strategies. In 
this context, courses on the fundamental subjects 
of Business and Economics disciplines, International 
Trade and Finance, International Relations, Law, 
Entrepreneurship and international dimensions of 
these fields are offered to our students.



Uluslararası Ticaret ve Finansman süreçlerinin 
küresel ekonomiye yön verdiği günümüz 
dünyasında ülke ekonomi ve politikalarının, 
şirketlerin yönetimlerinin bu sürece ayak uydurması 
büyük önem taşımaktadır. Günümüzde değişen 
koşullara sahip uluslararası pazarlar için farklı ve 
hızlı stratejiler geliştirmek, yönetimsel uyarlamaları 
yapmak ve değişen talep yapılarını anlamak ile 
birlikte bunlara hızlı bir şekilde yanıt vermek 
küresel ölçekte rekabetçi olmanın temel koşuludur. 
Bu anlayıştan yola çıkarak Uluslararası Ticaret 
ve Finansman Bölümü, öğrencilerine öncelikle 
ekonomi, işletme, istatistik alanlarında teorik bir 
eğitimin yanında ithalat ve ihracat yönetimi, küresel 
finans sistemi ve işleyişi, uluslararası ekonomi, 
uluslararası para sistemi, uluslararası yatırımlar, 
uluslararası finansman, uluslararası işletmeler, 
uluslararası işletmelerin ticaret ve finansman 
stratejileri konularını da kapsayan zengin içeriğe 
sahip bir program sunmaktadır. Küresel bir vizyona 
sahip, günümüz küresel ticaretini belirleyen 
değişkenleri sorgulayabilen ve yönetebilen, 
uluslararası ticaret ve finansmanın motivasyonlarını 
yorumlayabilen bireyleri iş dünyasına kazandırmak 
bölümün en temel hedefidir.

Prof. Dr. Ahmet Kesik

In today’s world where the international trade 
and financial processes are leading the global 
economy, it is important that the economy 
and policies of countries, the management of 
companies keep up with this process. The main 
conditions of being competitive on global scale 
are to develop quick and different strategies for 
international markets that has today’s varying 
conditions, to make managerial adaptation, to 
understand of changing demand structures and 
respond all as quick as possible. Based on this 
understanding, the Department of International 
Trade and Finance primarily presents a program 
with rich content that cover the management of 
import and export, global financial system and 
operation, international economy, international 
monetary system, international investments, 
international financing and international 
enterprises in addition to the theoretical education 
in the fields of economics, business, statistics, The 
fundamental aim of the department is to bring 
the individuals who have global vision, are able to 
question and manage to the variable that belong 
to today’s global trade and able to understand the 
motivation of international trade and finance into 
the business world.

Prof. Dr. Ahmet Kesik

2019 yılında bölümümden birincilikle mezun 
oldum. Çift anadal programı sayesinde 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde 
de eğitim alma fırsatı yakalayarak üniversite 
hayatımı fakülte ikincisi olarak tamamladım. 
Görmüş olduğum tüm bu eğitim süresince 
Uluslararası Ticaret, İktisat ve İşletme 
gibi farklı disiplinlerden dersler alarak 
bölümümüzdeki hocalarımızın akademik 
yetkinlikleri sayesinde kendimi geliştirme 
imkânı buldum. Şu anda ise yüksek lisans 
eğitimime devam etmekteyim.

I graduated from my department in 
2019 with the first place. I obtained an 
opportunity to study in the Department of 
Political Science and Public Administration 
thanks to double major programme and 
completed my university as the second 
in the faculty. During all the education 
I had seen, I had the opportunity to 
improve myself thanks to the academic 
competencies of our professors by taking 
courses from different disciplines such 
as International Trade, Economics and 
Business. Currently, I am studying for a 
master’s degree.

Pınar Eylem 
Yılmaz
Mezun / Graduated

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI
Head of Department’s Message 

Tecrübeli akademik kadro
Çift anadal programı
Staj ve kariyer fırsatları
Erasmus değişim programları
İthalat ve ihracat yönetimi
Küresel finans sistemi ve işleyişi
Uluslararası para sistemi
Uluslararası yatırımlar hakkında teorik ve 
uygulamalı eğitim

Experienced academic staff
Double major programme
Internship and career opportunities
Erasmus exchange programmes
Import and export management
The global financial system and functioning
International monetary system
Theoretical and practical training on 
international investments

BÖLÜMÜMÜZÜN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR DEPARTMENT
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Yönetim Bilişim
Sistemleri
Management Information Systems

“Artık bilgi çağında değiliz. Bilişim Yönetimi çağındayiz.”

“We’re not in an information age anymore. We’re in the 
information management age.”
Chris Hardwick

gedik.edu.tr

2021 yılı itibariyle öğrenci alımına başlayacak 
bölümümüzde özgün eğitim programımız, 
uygulama çalışmaları, nitelikli öğretim elemanları 
ve modern teknik altyapıya sahip eğitim ortamıyla, 
en güncel bilişim sistem ve teknolojilerine hâkim, 
analitik düşünme ve organizasyonun yapısı ve 
yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip mezunlar 
yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

In our department, which will start student 
admission as of 2021, we aim to educate students 
who is able to think analytically, have adequate 
knowledge of organization’s structure and 
management; by means of our unique education 
program, applied studies, qualified academic staff, 
and an educational environment with modern 
technical infrastructure.



Sevgili Öğrenciler,

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programımız 
işletme, yönetim, bilişim, teknoloji, veri bilimi ve 
veri analizi konularını kapsayan disiplinler arası bir 
bölümdür.
Günümüzde, bilişim ve iletişim teknolojileri bireyleri 
ve kurumları birbirlerine bağlamakta, yaşamın her 
alanına dokunmaktadır. Başta sanayi sektörü olmak 
üzere bugün artık birçok sektörün Endüstri 4.0 
ve Endüstri 5.0 uygulamalarıyla ve dijitalleşme ile 
yönetilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Yönetim 
Bilişim Sistemleri Lisans Programında öğrenciler, 
yönetim bilişim uzmanı olarak ihtiyaç duyacakları 
analitik, teknik, yönetsel, iletişimsel ve profesyonel 
bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. Programın 
mezunlarına kazandırdığı yaratıcılık, çözüm 
odaklılık, bilgiyi kullanma becerisi, girişimcilik ve 
takım çalışmasına yatkınlık bugün her sektör ve
meslekte aranılan niteliklerdir. Mezunlarımız hem 
ulusal düzeyde kamuda ve özel sektörde, hem 
de küresel düzeyde faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşlarda bilişim teknolojilerinin yoğun olarak 
kullanıldığı her birimde görev alabileceklerdir.
En kısa zamanda tanışmak umuduyla. Hepinize 
başarılar.

Prof. Dr. Ali Cevat Taşıran

Dear Students,

Our Management Information Systems 
Undergraduate Program is an interdisciplinary 
department that covers business, management, 
informatics, technology, data science and data 
analysis.
Today, information and communication 
technologies connect individuals and institutions 
with each other and touch every aspect of life. 
Today, it has become a necessity to manage many 
sectors, especially the industrial sector, with 
Industry 4.0 and Industry 5.0 applications and 
digitalization. In the Management Information 
Systems Undergraduate Program, students are 
equipped with the analytical, technical, managerial, 
communicative and professional knowledge and 
skills they will need as a management information 
specialist. Creativity, solution-orientation, ability to 
use knowledge, entrepreneurship and teamwork 
are the qualifications sought in every sector and 
profession today. Our graduates will be able to 
work in every unit where information technologies 
are used extensively, both in the public and private 
sector at the national level, and in the institutions 
and organizations operating at the global level.
Hoping to meet you soon. Good luck to you all.

Prof. Dr. Ali Cevat Taşıran

BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI
Head of Department’s Message 

Tecrübeli akademik kadro
Çift anadal programı
Staj ve kariyer fırsatları
Erasmus değişim programları

Experienced academic staff
Double major programme
Internship and career opportunities
Erasmus exchange programmes

For Further Information

international.gedik.edu.tr

Follow us

Instagram >> @gedikedu

Linkedln >> https://www.linkedin.com/
school/gedikedu/

Facebook >> Istanbul Gedik 
Üniversitesi

Youtube >> @gedikedu

BÖLÜMÜMÜZÜN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR DEPARTMENT

Geleceğ�n
Ged�k’te!

10.yıl

N�şantaşı 
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Çamlık
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Meslek Yüksekokulu
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Aydınlı Kampüs

aday.ged�k.edu.tr 



Geleceğ�n
Ged�k’te!

10.yıl

N�şantaşı 
Kampüsü

Çamlık
Kampüsü

Meslek Yüksekokulu

Pend�k Kampüs

Kartal Kampüs

Aydınlı Kampüs

aday.ged�k.edu.tr 



GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Görsel İletişim Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Mimarlık

HUKUK FAKÜLTESİ

İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Psikoloji

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

Yönetim Bilişim Sistemleri

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği(İngilizce)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik

Çocuk Gelişimi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Antrenörlük Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Spor Yöneticiliği

FAKÜLTELERİMİZ



gedik.edu.tr

international.gedik.edu.tr


