
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AİLE  
GÜNÜ 

Öğrencilerimizle olduğu gibi, değerli paydaşlarımız olan 
anne babaları ve aileleriyle de iletişim içinde olmak bizler 

için büyük önem arz etmektedir. Her yıl düzenlemekte 
olduğunuz Aile Günü organizasyonu ile öğrencilerimizin 

aileleri ile bir araya gelip tanışmayı, fakültemizi tanıtmayı, 
yaptığımız ve planladığımız değişiklikler hakkında bilgi 

vermeyi ve bu konularda ailelerden görüş almayı 
amaçlamaktayız. Her yıl Haziran ayının ikinci haftasında 

gerçekleştirdiğimiz bu önemli güne geniş katılımlar 
olmaktadır. Böylece, ailelerimiz ve öğretim üyelerimiz 

birbirlerini tanıma ve sohbet etme fırsatı bulmakta, ayrıca 
aileler çocuklarının eğitim gördüğü kurum hakkında daha 

geniş bilgilere sahip olarak önerilerini doğrudan fakülte 
yöneticilerimizle paylaşma imkanına sahip olmaktadırlar. 

İşletme Fakültesi Aile Gününe katılarak bizlere ve sevgili 
öğrencilerimize desteğinizi sürdürmeniz bize büyük 

mutluluk verecektir. 

   Prof. Dr. Ülkü Gürler 
   Dekan Vekili 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 HAZİRAN’DA AİLELERİMİZ İLE 
NELER PAYLAŞTIK? 

FAKÜLTEMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 Bilkent Üniversitesi Senatosu, 2022 yılı Eylül ayından 

itibaren üniversitenin 3 bin dönümlük kampüsünün 

SİGARASIZ KAMPÜS olmasına karar verdi. 

 Fakülte Danışma Kurulumuz  Kasım Ayında toplandı. 

 Fakültemiz, Dünyada İşletme Fakülteleri’nin sahip 

olabileceği en prestijli kalite belgesi olan AACSB 

akreditasyonuna Türkiye'de sahip olan ilk işletme 

fakültesidir. 

 Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin misyonu 

çağdaş yönetim bilgi, beceri ve yetkinlikleriyle 

donanmış; Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen 

şirketlerinde sorumluluk üstlenecek ve hızlı kariyer 

gelişimi gösterecek rekabetçi yönetici adayları 

yetiştirmektir. 

 Fakültemiz 1986’dan bu yana toplam 5174 mezun 

vermiştir. Bunların 3852’si Lisans, 987’si MBA, 271’i 

Executive MBA, 39’u Yüksek Lisans ve 25’i Doktora 

mezunudur. 

 Fakültemiz’in bünyesinde bugün itibarı ile 764 Lisans 

öğrencisi bulunmaktadır.  

 Fakültemizde çeşitli burs imkanları bulunmaktadır. 

25 öğrencimiz üstün başarı bursu, 14 öğrencimiz 

Sinan Karacadağ bursu ve 5 öğrencimiz Caner Güner 

bursu almaya hak kazanmışlardır. 

TEMEL EĞİTİM HEDEFİMİZ 

Fakültemizinin temel eğitim hedefi, çağdaş 

işletme bilgi/becerilerine sahip, kritik 

düşünebilen, meslek ahlakı ve sosyal sorumluluk 

sahibi, etkin iletişim kurabilen, takım oyuncusu 

özelliklerine sahip, ömür boyu profesyonel 

gelişimi için gerekli iletişim dili İngilizce’ye hakim 

öğrenciler yetiştirmektir. 

 



 

 

  

 

ÖĞRENCİLERDEN TEMEL BEKLENTİLERİMİZ 

Hazırlık Sınıfı 

İyi bir İngilizce altyapısı oluşturarak en kısa sürede 

bölüme geçmeleri. 

1. ve 2. Sınıf 

Üniversitenin akademik beklentilerine ve sosyal yaşamına 

uyum sağlamaları, işletme eğitimi için iyi bir 

entelektüel/analitik altyapı oluşturmaya başlamaları, 

öğrenci klüp ve topluluklarını tanımaları ve faaliyetlerine 

katılım göstermeleri, gönüllü bir yaz stajı ya da yarı-

zamanlı iş imkanları için planlama ve hazırlık yapmaları ve 

son olarak Erasmus/Değişim programları için ön hazırlık 

ve başvuru yapmaları. 

3. Sınıf 

İşletmenin temel alan derslerini başarıyla tamamlamaları, 

Profesyonel uzmanlık alanları üzerine düşünmeye 

başlamaları, Özgeçmiş hazırlama çalıştaylarına katılmaları 

ve profesyonel bir özgeçmiş hazırlamaları, Kariyer 

Merkezi ile iletişimde bulunarak kariyer planlaması 

yapmaya başlamaları ve son olarak Yaz stajı 

araştırma/başvurularını yapmaları. 

3. Sınıf – Yaz 

Zorunlu yaz stajını tamamlamaları, Kariyer sitelerine üye 

olarak iş başvuruları için hazırlıklar yapmaları, Yüksek 

lisans ile ilgilenen öğrencilerin  okul araştırmaları ve sınav 

hazırlıklarına başlamaları. 

4. Sınıf 

Seçmeli dersler yoluyla profesyonel uzmanlaşma 

sağlamaları, Çalıştay ve fuarlara katılarak iş başvuruları 

yapmaları, Yüksek lisans ile ilgilenen öğrencilerin başvuru 

sınav ve dokümanlarını tamamlamaları ve akademik 

referanslar için hocalarla iletişim kurmaları. 

 

ÖĞRENCİLERE REHBERLİK 

Her öğrencimizin bir akademik danışmanı 

bulunmaktadır. Bu danışmanlar, sadece 

akademik problemler ile karşılaşan öğrenciler ile 

değil aynı zamanda başarılı öğrenciler ile belirli 

periyodlarda görüşmeler sağlamaktadır. Ayrıca 

her program yılı için bir danışmanımız 

bulunmakta ve öğrencilerimiz o yıla özgün 

sorunlarını bu danışmanlarımızla 

görüşebilmektedirler. 

 



 

KARİYER DESTEK SÜREÇ VE HİZMETLERİ 

Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyeleri, 

farklı sektörlerden gelen konuk konuşmacılar ve 

akademisyenler, İK profesyonelleri, Etkili Özgeçmiş 

Hazırlama ve İş Görüşmelerine Hazırlık Çalıştayları ve 

Mentörlük programları ile öğrencilerimizin 

kariyerlerine destek olmaktayız. Ayrıca, Bilkent 

Üniversitesi Kariyer Merkezi, İş Alanları ve Kurumsal 

Tanıtım Günleri, İş Mülakatı Simülasyonları, Kariyer 

Fuarı ve Kişisel Gelişim Günleri ile öğrencilerimizin 

kariyer gelişimine  katkıda bulunmaktadır. 

 

MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞTIĞI SEKTÖRLER 

Bilkent Üniversitesi  İşletme Fakültesi mezunları başta 

Bankacılık, Sigortacılık ve Denetim olmak üzere, Üretim, 

Lojistik,Yazılım, Danışmanlık  ve Teknoloji gibi günümüzün 

öne çıkan tüm meslek dallarının ileri gelen firmalarında 

çalışmakta ve kariyerlerinde başarılı adımlar atmaktadırlar. 

 

 
Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, 

MA-Binası, 06800, Ankara – TÜRKİYE 

Tel : 0(312)2901276 fba.bilkent.edu.tr 


