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Genel Bilgiler

   Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 2008-2009 öğretim yılında karma öğretim ola-

rak eğitime başlamış olup İKY alanında, Türkiye’de ilk lisans programıdır. Bölüm, izleyen yıllarda 1. ve 2. 

öğretim programlarına da öğrenci almış ve ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir. İnsan Kaynakları Yönetimi 

Bölümü’nün öğretim süresi 4 yıldır. Programın eğitim dili Türkçe’dir. Öğrencilerin isteğe bağlı olarak İngiliz-

ce hazırlık okuma hakları bulunmaktadır. 4 yıllık eğitim sürecinde öğrenciler, 3. Yarıyıldan itibaren seçimlik 

dersler ile desteklenmek üzere, İnsan Kaynakları Yönetimi’nin tüm alt dalları ile ilgili dersler alırlar. Bu ders-

lerin bir kısmında sektör temsilcileri ile tanışma ve onların deneyimlerinden faydalanma imkânı bulurlar. 

İşletme Fakültesi’nde yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme ve Sağlık Yönetimi Bölümlerinde çift ana 

dal imkânı bulunmaktadır. Dikey Geçiş ile gelen öğrenciler, programa 2. sınıftan başlamaktadır.

 

Mezunlarımız ayrıca insan kaynakları ve istihdam politikaları alanlarında danışman veya araştırmacı ola-

rak çalışabilecek, kendi danışmanlık  ve eğitim şirketlerini kurabileceklerdir. Programı başarılı bir şekilde 

tamamlayan öğrenci, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim 

dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir. Öğrenciler 4 yıllık öğrenim hayat-

ları boyunca isteğe bağlı staja yönlendirilmekte olup 8. yarıyıl ders planı kapsamında İşyeri Uygulamaları 

dersi kapsamında 14 Hafta Zorunlu Staj yaparak işbaşı eğitim almaktadırlar. Staj olanakları şehirde bulu-

nan 3 Organize Sanayi Bölgesi ile Kocaeli, İstanbul gibi civar illerde yoğunlaşmaktadır.

Kariyer Olanakları

  İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı 

unvanı ile mezun olan öğrencilerim-

iz Kamu Kurumlarında, Özel Sektör 

Kuruluşlarında ve Sivil Toplum Ku-

ruluşlarında öncelikli olarak insan 

kaynakları yönetimi ve bununla be-

raber kalite ve proje yönetimi gibi 

yetkinliklerinin uygun olduğu diğer 

departmanlarda istihdam olanağına 

sahiptir. 
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Kariyer Olanakları

  Son 3 yıla ilişkin verilere göre Staj yapan öğrencilerin ortalama %24’ü staj yaptığı firmadan iş teklifi 

almıştır. Bu konuda yakın dönemde gerçekleştirilmiş olan bir çalışmaya göre (Türkiye’nin önde gelen 

insan kaynakları sitelerinden birisi olan Kariyer.net’in “İşveren İlgi Endeksi” araştırması) göre SAÜ İşletme 

Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) bölümü, Türkiye’deki diğer üniversitelerin İKY bölümleri arasın-

da işverenlerin en çok ilgi gösterdiği bölümdür.

Değişim Programları

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü öğrencileri Erasmus+, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programları-

na gerekli başvuru şartlarını sağlamaları halinde başvuru yapabilirler. Erasmus+ programı ile Bulgaristan, 

Çekya, İspanya, İtalya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovenya’da toplam 17 farklı üniver-

sitede öğrenci hareketliliği programına katılarak en az bir en fazla iki dönem öğrenim görebilirler. Yine 

Erasmus+ staj hareketliliğine katılarak Çekya, İspanya ve Polonya’da stajlarını yapabilirler. 

Öğrencilerimiz Mevlana değişim programı ile ise diğer değişim programlarında olduğu gibi bir veya iki dö-

nem Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Makedonya, Pakistan ve Ürdün’de bulunan 

toplam 13 üniversite ve enstitüde öğrenim görebilirler. 

Öğrenciler Farabi programı ile Türkiye 

sınırları içerisinde bir veya iki dönem 

eğitim alabilirler. Öğrencilerimiz Adnan 

Menderes, Ağrı İbrahim Çeçen, Akdeniz, 

Alanya Alaaddin Keykubat, 

Cumhuriyet, Harran, Kastamonu ve Kırklareli 

Üniversitesi olmak üzere anlaşma yapılan 

toplam 8 üniversitede bu programa 

katılarak farklı bir üniversite ve şehirde 

öğrenci olma deneyimini yaşayabilirler.
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Öğrenci Toplulukları

SAÜ İKK (Sakarya Üniversitesi İnsan 

Kaynakları ve Kariyer Kulübü) 

1996 yılından bu yana faaliyetlerini 

sürdüren, üniversitemizin en aktif öğrenci 

topluluklarından biridir. 

Sakarya Üniversitesi İnsan Kaynakları 

Yönetimi öğrencilerinin ağırlıklı olarak 

katılımcısı olduğu bu topluluk her yıl 

öğrencilere kariyer olanakları hakkında 

bilgilendirme ve etkileşim imkânı 

sağlamak amacıyla Kariyer Günleri 

etkinliğini düzenlemekte ve çeşitli 

güncel etkinliklere katılımı organize 

etmektedir. 
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