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İŞLETME BÖLÜMÜ 

Genel Bilgiler

    İşletme, muhasebe, finans, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama ve insan kaynakları bilim dallarında 

dersleri ile birlikte iş dünyasındaki kurumlarda ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve yetkinliklerin kazandırıldığı 

ve fakültemize ismini veren bölümdür. Bölümümüz işletmecilik alanında bilimsel bilgi üretimi, eğitim 

faaliyetleri ve araştırma projeleri ile bölgesel ve ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan yarının yöneticilerini ve 

girişimcilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
Kariyer Olanakları

   Bölümümüzde mezunları çok geniş yelpazede is-

tihdam olanaklarına sahiptir. İşletme mezunları özel 

sektörde her türlü işkolunda orta ve üst düzey yö-

neticilik, Denetmenlik, Dış Ticaret Sorumlusu, İnsan 

Kaynakları Uzmanı, Kalite Uzmanı, Üretim Planla-

macısı, Finans Direktörü, Marka Elçiliği, Pazarla-

ma Yöneticisi, Yönetim Organizasyon Sorumlusu 

ve benzeri pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca kendi 

işletmelerini kurup girişimci olarak da iş hayatına 

atılabilirler. İşletme mezunları kamu kurumlarında; 

Değerlendirme Uzmanlığı, Gelir Uzman Yardımcısı, 

İdari Hâkimlik, Kaymakamlık, Mali Hizmetler Uzman 

Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Maliye Müfettiş Yardımcılığı, PTT Müfettiş Yardımcı-

lığı, Sayıştay Denetçiliği, TBMM Uzman Yardımcılığı, 

Vergi Denetmen Yardımcısı, Vergi Müfettiş Yardım-

cılığı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Mü-

fettiş Yardımcılığı ve diğer birçok idari kadroda istih-

dam edilebilirler. Ayrıca mezunlarımız çeşitli bilimsel 

araştırma yapan kurumlarda istihdam edilerek proje 

üretebilmekte ve akademisyenlik mesleğini icra ede-

bilmektedir.  
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Değişim Programları

   Bölümümüzün içlerinde Almanya, Çekya, İspanya, İtalya, Portekiz gibi ülkelerin 

bulunduğu 15 farklı ülke ile Erasmus anlaşması vardır. 

Detaylı bilgi için http://erasmus.sakarya.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

   Farabi Türkiye içerisindeki diğer üniversiteler ile yapılan bir öğrenci değişim programıdır. 

Öğrenci değişimi yapılabilecek üniversiteler ve kontenjan 

detayları için lütfen http://farabi.sakarya.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz. 

   Mevlana programı uluslararası bir öğrenci değişim programıdır. Bölümümüzün içlerinde 

Moldova, Fas, Ukrayna, Makedonya, Azerbaycan ve Rusya gibi ülkelerin bulunduğu 

farklı ülke ile Mevlana anvlaşması vardır. 

Detaylı bilgi için http://mevlana.sakarya.edu.tr// adresini ziyaret edebilirsiniz.

Öğrenci Toplulukları

   Bölümümüzde toplamda 4 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Bunlar; İşletme Öğrenci Topluluğu, Çeçen 

ve İnguş Öğrenci Topluluğu, Çevre Köylerine Yardım Öğrenci Topluluğu ve Masa Tenisi Öğrenci Toplulu-

ğudur. Topluluklarımız amaçları doğrultusunda aktif olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 
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