İŞLETME YÖNETİMİ

Amaç:
İşletme Programı 1994-1995 Akademik yılında açılmıştır. Programın amacı, sektörün
ihtiyaç duyduğu nitelikte ara eleman yetiştirmek ve bu suretle de işletme üst kademeleri ile
astların arasında yer alan ara kademe yönetici ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olacak eğitim
ve öğretimi sağlamaktır.
Yaşanan bilgi devrimi ve küreselleşmenin etkisiyle sermayenin sınırları aşması ve her
noktada bilgiye kolay ulaşılabilir olması günümüz iş dünyasının en belirgin niteliğidir.
Geçmişte daha az göz önünde bulundurulan bilgi faktörü artık iş dünyasında bir adım öne
çıkmanın anahtarı kabul edilmektedir. Bu amaçla programımız öğrencilerinin günümüz
ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve gerekli bilgisel donanıma sahip olabilmeleri
amaçlanmaktadır.

Program Hedeflerimiz;
>
İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen.
>
İşletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan.
> Mesleği ile ilgili mevzuata hakim ve hukuki sorumluluklarını bilen.
> Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan.
> Ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgiye sahip olma.
>
İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda
sorumluluk üstlenen.
> Kaynakların, zamanın, iş gücünün verimli bir şekilde kullanımı ile iş sürecinin
yönetiminde işletme yönetimine destek verecek.
>
Alanı ile ilgili konularda ,bireysel ve grup olarak araştırma ve geliştirme
yapabilen.
>
İş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak ara
eleman olarak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek.
>
İş hayatında meslek ahlakının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirilmesidir.
Mezunların Alacağı Ünvanlar, İstihdam Alanları:
İşletme Yönetimi Programı, ekonominin en önemli birimlerini oluşturan ulusal
ve uluslararası işletmelerin; muhasebe, finansman, üretim ,personel, pazarlama, satış ,idari
işler ve diğer bölümlerinde çalışacak uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Her sektörde ve
çeşitli konularda iş bulabilme imkanına sahiptirler.

Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına girerek (DGS) veya sınavsız
aşağıda isimleri belirtilen Lisans Bölümlerine devam edebilmektedirler.
DGS Sınavı İle Gideceği Bölümler
1-Bankacılık
2-Bankacılık ve Finans
3-Bankacılık ve Finansman
4-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
5-İşletme
Finansman
6-İşletme ve Bilgi Yönetimi
İşletmecilik
7-İşletme Enformatiği
8-İşletme Öğretmenliği
Yapabileceği Programlar
9-İşletme Ekonomisi
10-Sağlık Kurumları İşletmeciliği
11-Sermaye Piyasası
Endüstri İlişkileri
12-Sigortacılık

13-Sigortacılık ve Risk Yönetimi
14-Uluslararası Finans
15-Uluslararası İşletmecilik
16-Uluslararası Ticaret
17-Uluslararası Ticaret ve
18-Uluslararası Ticaret ve
19-Yönetim Bilişim Sistemleri
Sınavsız Direkt Kayıt
1- İktisat
2- İşletme
3- Çalışma Ekonomisi ve

