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Günümüzde değişmeyen tek şey değişim... İş dünyası bu hızlı, akışkan 
ve değişken atmosferde yaşayabilmek için sürekli yenilenmek ve 
değişmek zorunda. Değişimi yönetmek ise kurumlar için adeta bir 
sınav niteliğinde; peki bu sınavda başarılı olabilmek için ne yapmak 
gerekiyor?

İnsanlık tarihi incelendiğinde iyi liderlerin en belirgin özelliğinin 
“Değişimi Yönetme” becerisi olduğu görülür. İyi lider; değişimi 
başlatır, ona öncülük eder, uyumu sağlar ve kendisini de 
değiştirir.

Her gün yeni bir zorluğun liderin gündemine düştüğü iş dünyasında, en 
büyük tehlikelerden biri de ‘büyük resmi’ görememektir. Bu yüzden de 
liderin ‘perspektif sahibi’ olması gerekiyor. Aksi takdirde belirsizlik 
ortamı içinde zorlukları çerçeveleyecek, referans oluşturacak bir 
bağlam bulunamıyor. 

İstanbul Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ortaklaşa 
yürüttüğü “Liderlik ve Küresel Girişimcilik” Yüksek Lisans programının 
en temel ilkesi, geleceğin lider adaylarına  “büyük resmi” görebilmeleri 
ve perspektif oluşturabilmeleri noktasında yardımcı olmaktır. 
Geleceğin dünyasını şekillendirecek olan lider adaylarına başarı 
dileklerimle,

Prof. Dr. Süleyman  ÖZDEMİR
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

İstanbul Üniversitesi ile ortak yürüttüğümüz alanında tek ve en iddialı 
Liderlik ve Küresel Girişimcilik Yüksek Lisans Programı; Lider 
ruhlu genç ve dinamik girişimcilerimizin, yerel olmanın ötesinde global 
bir bakış açısı kazanmalarını ve dünyanın her noktasında girişimcilik 
faaliyetlerini sürdürebilmelerine olanak sağlayacaktır. 

Bizler, amatör ruhla yola çıkan aile şirketlerini geleceğe taşıyacak 
liderlerin;

Cesur,
Profesyonel,
İnnovatif ve
Girişimci bir ruha sahip olabilmesi için

akademik ortamda ve profesyonel bir kadro ile Lider bireyleri 
toplumumuza kazandırmayı kendimize görev edindik.

Bununla birlikte; Yerel yönetimlerde, kamu yönetiminde veya özel 
sektörde başarılı bir yönetici olmak için etkin bir liderlik sergilemenin 
zorunluluğu tartışılmaz bir gerçektir. Başarıya odaklanmış, 
geleceğin lider adaylarını programımıza davet ediyoruz. 

Prof. Dr. İbrahim Yıldırım
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
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Yaşam boyu öğrenme ilkesi “Yüksek Lisans Programı”mızın temel özelliğidir. Bu öğrenme süreci programın ilk gününden son anına kadar devam eden 
bir yolculuktur. Öğrenilen bilgileri pratikte uygulayabilmenin, öğrenme sürecini daha etkin ve verimli kılan bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda, 
Yüksek Lisans eğitimine paralel olarak sunacağımız seminerler, konferanslar, projeler ve kişisel rehberlik hizmetleri öğrenme sürecini katılımcılar 
açısından daha somut bir yapıya dönüştürecektir. 

Program dahilindeki konferanslar ve seminerler, alana yönelik soruları anlaşılır kılmaya ve bireyin ilgisini ortaya çıkarmayı amaç edinerek entegre 
edilecektir. Belirli öğrenme formları ve geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek tecrübe odaklı bilgi edinimi sağlamak başlıca ilkelerimizdendir.

İstanbul Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bizler, mesleki başarının kişisel başarıyla uyum içinde paralel bir şekilde ilerlemesi 
gerekliliğine inanıyoruz. Bu sebepten dolayı, katılımcılarımıza gereken ilham ve rehberliği sağladıktan sonra onlarında kendilerinden sonrakilere 
rehberlik yapabileceği döngüsel bir aktivite imkanı sağlamayı amaçlıyoruz.

Tarihi İpek Yolu üzerinde şehir, bölge ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamayı hede�eyerek yola çıkan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin kuruluş 
çalışmaları, 2006 yılında başladı. 2010 yılında akademik açılışını gerçekleşen Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en 
büyük sanayi, ticaret ve ihracat merkezi olan Gaziantep’te kurulmuş olmasının stratejik bir önemi bulunmaktadır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, araştıran, sorgulayan, hukuka ve demokratik değerlere bağlı, dünyanın rekabetçi 
piyasalarında yer alacak mezunlar vermeyi amaçlar. Üretilen bilimsel bilginin toplumla paylaşılmasına, tartışılmasına ve sorunların çözümü için 
tüm olanaklarını seferber eder. Sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlar hakkında yapılan araştırma ve yayınlarla toplumun bilgi, hukuk ve doğrudan 
demokratik katılım temelinde gelişmesine katkıda bulunmaya çalışır. 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
HAKKINDA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HAKKINDA

Türkiye’nin ilk üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’nin tarihi, Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te İstanbul’u fethine kadar uzanmaktadır. Fetihin ertesi 
günü 30 Mayıs 1453'te Ayasofya ve Zeyrek'te yapılan bilimsel toplantılar ve bir külliye kurma çalışmaları üniversitenin başlangıcı kabul edilmektedir.  
Osmanlı’nın son dönemlerinde ise ıslahat çalışmaları kapsamında 23 Temmuz 1846'da Darülfünun kurma çalışmaları yapılmış olup  II. Abdülhamit'in 
fermanıyla 31 Ağustos 1900'de  “"Darülfünûn-ı Şahane "Darülfünûn-ı Şahane”  adı verilen üniversite kurulmuştur. Atatürk’ün öncülüğünde 
gerçekleştirilen 1933 Üniversite Reformuyla İstanbul Darülfünunu İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür. 

18 Kasım 1933’de İstanbul Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti’nin “ilk ve tek” üniversitesi olarak eğitime başlamıştır. 17 fakülte, 6 yüksekokul, 
6 meslek yüksekokulu, 16 Enstitü, Rektörlüğe bağlı 5 bölüm ile 20 Araştırma ve Uygulama Merkezi, fakültelere bağlı 37 Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ile ülkemiz yüksek öğretiminin lokomotifi olmuştur. 

Kuruluşundan bugüne birçok ilke imza atan üniversite, zaman içinde değişen ve gelişen yapısı ile çağa ayak uydurmuş, ilerici ve modern düşünce yapısı 
ile kendisinden sonra kurulan birçok üniversiteye örnek olmuştur.  

Yürütücü Enstitü ve Kayıt İşlermleri İçin Müracat Adresi: Hasan Kalyoncu Üniversitesi İstanbul SEM, Büyükdere Caddesi Doğuş Han Kat: 1 No: 42 
Mecidiyeköy - Şişli, İstanbul

Eğitim Yeri: İstanbul Üniversitesi, Beyazıt - İktisat Binası & Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Mecidiyeköy Şubesi

Yüksek Lisans İçin Gerekli Evraklar: 
1- Lisans Mezuniyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı sureti)
2- Not Dökümü (Aslı veya noter onaylı sureti)
3- Vesikalık Resim (5 adet 4,5x6cm)
4- TC Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı
5- Askerlik Durum Belgesi

PROGRAM
İÇERİĞİ

BAŞVURU VE
KAYIT BİLGİLERİ

Ders Değil, Bir Yüksek Lisans Programı: Liderlik ve Küresel Girişimcilik
Kayıt yaptıran öğrencilerimiz

her iki üniversitenin mevcut imkanlarından yararlanabilecekler.
Programda; ekonomi, yönetim ve organizasyon, finansman, pazarlama dersleri

seminerler ile desteklenecektir. 

Liderlik ve Küresel Girişimcilik Yüksek Lisans Programıİstanbul Üniversitesi & Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

Girişimcilik

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Örgütsel Davranış Ve Liderlik

Liderlikte Çağdaş Yaklaşımlar

İşletme Hukuku

Çalışma İlişkileri

Küreselleşme ve Yeni Girişimcilik

Liderlikte İş Etiği

Liderlik Teorileri

Stratejik Yönetim


