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Koç Üniversitesi 
EMBA programıyla 

dünyada 31’inci oldu

Bu bir ilandır

NİDA BEKTAŞ

l İş hayatına henüz başlamamış ya da 2 yıldan 
az deneyimli öğrenciler CEMS (Master’s in 

International Management) ve Koç Uluslararası 
İşletme Yüksek Lisans Programlarına                  

dahil oluyor.

l CEMS Uluslararası İşletme Yüksek Lisans 
Programı 34 farklı ülke ile 70 uluslararası 

şirketin ortaklaşa yürüttüğü bir ağ.

l MBA ve Finans Yüksek Lisans programları 
minimum 2 yıl iş tecrübesi bulunan adaylara 

yönelik programlar. 

l Executive MBA programına minimum 7 yıl iş 
tecrübesi olan ve mutlaka bir takım yönetmiş 

öğrenciler katılıyor.

l Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, dünya 
çapında MBA programının geleceğini belirleyen 
lider bir organizasyon olan “Global Network for 
Advanced Management – GNAM”in Türkiye’deki 
tek üyesi. Öğrenciler GNAM içindeki okullardan 

online veya 1 haftalık kısa süreli dersler 
alabiliyor ve böylece uluslararası bir network 

sahibi oluyorlar.  

l Akademik programlar için başvuru dönemleri 
her yıl 30 Haziran tarihinde sona eriyor.

Koç Üniversitesi 
İşletme Enstitüsü’nün 

Sunduğu Yüksek                         
Lisans Programları 

Koç Üniversitesi Executive MBA 
Programı’nın elde ettiği başarıdan 
dolayı sizi tebrik ederiz. Bu 
sıralamada ön sıralarda olmak sizin 
için ne anlam ifade ediyor? 
Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı: 
Bu yıl Financial Times global 
sıralamasında elde ettiğimiz rekor 
yükseliş EMBA programımızın üstün 
kalitesini ve uluslararası saygınlığını 
açıkça yansıtıyor. Bunun yanı sıra 
yüzde 50’ye ulaşan kadın öğretim 
üyesi oranımızla tüm dünyada bu 
kriterde üç üniversiteyle birinciliği 
paylaşarak çok anlamlı bir başarıya 
imza attık. Cumhuriyetimizin 
100. yılına girerken bir Türk 
Üniversitesi’nin devler ligindeki bu 
önemli başarısı bizler için büyük bir 
motivasyon ve gurur kaynağı oldu.
Nida Bektaş: Mezunlarımızın 
EMBA yaptıktan sonra kariyerinde gerçekleşen 
sıçramaları ölçmek için yapılan değerlendirmelerde, 
son üç yılda yüzde 76’lık maaş artışı elde ettiği saptandı. 
Financial Times’ın en önemli kriterlerden biri olarak 
kabul ettiği maaş artışı alanında bu oranla dünyada 
9. sıraya yükseldik. Dünya devi okullar arasında 
kaydetmiş olduğumuz yükseliş eğitim kalitemizin dünya 
standartlarında olduğunun net bir göstergesi.

Financial Times Global EMBA 
araştırmasında Koç Üniversitesi’nin 
başarısının sırrı nedir?  
N:B: Financial Times sıralamasını 
oluşturan 16 seçim kriteri bulunuyor. 
Bu kriterler EMBA Programı 
mezunlarıyla yapılan anket 
doğrultusunda maaş, maaş artışı, 
kariyer ilerlemesi, iş deneyimi ve 
elde edilen hedeflerle ilgili toplanan 
verilerden oluşuyor. Sıralamadaki 
başarı grafiğimiz mezunlarımızın 
iş dünyasının beklentilerini 
karşılayan yetkinlikleri geliştirmeleri, 
programdan kazanımlarını iş 
hayatlarına başarılı bir şekilde 
yansıtmaları ve kariyerlerinde hızla 
yükselmelerinin sonucu. 

Sahip olduğunuz “Triple Crown” 
unvanı nedir ve işletme okulları 

için nasıl bir önem taşıyor?  
Ş.Y.Ö: Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü olarak 
üniversite camiasının her üyesinin özverili çalışmaları 
sonucunda AMBA, EQUIS ve AACSB akreditasyonlarıyla 
“Triple Crown” “Üçlü Akreditasyon” a ulaşan Türkiye’den 
ilk ve tek akademik kuruluşuz. Akreditasyonlar, 
üniversitelerin eğitim kalitesi detaylı şekilde incelenerek, 
ders içerikleri ve müfredatı, öğrencilerdeki gelişim, 

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Executive MBA (EMBA) programıyla dünyanın en 
seçkin eğitim kurumlarının yer aldığı Financial Times global araştırmasında genel 

sıralamada geçen yıla göre 24 sıra birden yükselerek 31’inci sıraya yerleşti. Böylelikle 
üniversite Türkiye’den sıralamaya giren ilk ve tek kurum oldu. Koç Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitüsü Akademik Direktörü Prof. Dr. 
Şuhnaz Yılmaz Özbağcı ve Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetici Direktörü Nida 

Bektaş ile EMBA programını ve yakaladıkları başarıyı konuştuk. 

endüstri akademi ilişkisi, araştırma ve eğitim programlarıyla 
üniversitenin evrensel bilime, topluma ve paydaşlara 
olan etki ve katkıları değerlendirilerek veriliyor. “Triple 
Crown” unvanına sahip bir okulda eğitim almış olmak 
mezunlarımıza uluslararası arenada çok daha zengin 
kariyer fırsatları doğuruyor. Dünya çapındaki tanınırlık ve 
başarılarımızda üstün nitelikli öğretim üyelerimizin, özenle 
seçilmiş öğrencilerimizin, kariyerlerinde önemli başarılara 
imza atan mezunlarımızın ve özveriyle çalışan idari 
kadrolarımızın büyük bir payı var. 

Günümüzde iş dünyası profesyonellerinin hangi 
becerilere sahip olması gerekiyor? 
N:B: Küresel olarak, işletmelerin kendilerini geleceğe 
hazırlamaları için dönüşümsel değişiklikler yapmaları 
gerekti. Buna paralel, profesyonellerin de kendilerini yeni 
çağın futuristik becerileriyle geliştirmeleri ve teknoloji, 
otomasyon, büyük veri gibi konularla 
sektörleri dönüştüren değişikliklere uyum 
sağlamaları gerekiyor. Müzakere becerisi, 
duygusal dayanıklılık ve azim, stratejik 
düşünce ve karar verebilme gibi beceriler 
ve “Büyük Veri Analitiği”, “Yapay Zeka” ve 
“Nesnelerin İnterneti” gibi konularla ilgili 
teknik beceriler işverenlerin öncelikleri 
arasında bulunuyor. Buna ek olarak, 
yeni nesil endüstri liderleri, günümüzün 
iş gücünde geçerli kalabilmek için 
değişimi yönetme, eleştirel düşünme, 
bilişsel öğrenme ve özyönetim gibi 
aktarılabilir beceriler geliştirmek zorunda 
kalıyorlar. Dijitalleşme ve analitiğin iş 
stratejileri tasarlama ve yürütmedeki 
rolü artıyor. Profesyonellerin mevcut 
becerilerini zenginleştirme ihtiyacına 
cevap vermek için, akademik yüksek 
lisans programlarımızı destekleyecek 
şekilde, Yönetici Geliştirme Programları sunuyoruz. Gerek 
açık katılımlı gerek şirkete özel sertifika programlarımızla 
endüstrinin taleplerine cevap veriyoruz. Yönetici eğitimi 

sertifika programları, endüstri şartlarına göre 
özelleştirilmiş olup, amaç ekonomiyi çeşitli seviyelerde 
vasıflı bir iş gücü ile besleyecek üst düzey liderlik 
ekiplerini yetkin kılarak geleceğe hazırlamak. 

PROF. DR. ŞUHNAZ 
YILMAZ ÖZBAĞCI


