
İşletme Bölümü Hakkında Bilgi 

Rekabetin gittikçe arttığı bir dünyada bireylerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri 
gerekmektedir. İşletme Bölümü altında yer alan İşletme (İng. / Tür.), Uluslararası Ticaret ve 
İşletmecilik (İng. / Tür.), Yönetim Bilişim Sistemleri (İng.),  Pazarlama (İng.), İnsan Kaynakları 
Yönetimi (İng.) ve Kamu Yönetimi (İng.) programları, öğrencilere farklı alanlarda kendilerini 
geliştirme imkanı sunmaktadır. Bu programlarda 41 ders bulunmakta ve programlar 4 yılda 
tamamlanabilmektedir. İngilizce eğitim veren tüm programlarımız, Alman FIBAA akreditasyon 
kuruluşu tarafından 2014 yılında akredite edilmiş, akreditasyon süreci 2020 yılında başarılı bir 
şekilde 7 yıl uzatılmıştır. 
 
Günümüzde, bireylerin alanlarında uzmanlaşması da önem arzetmektedir. Bu nedenle, İşletme 
Bölümü’nde sunulan İşletme (Tezli ve Tezsiz), Pazarlama Yönetimi (Tezli ve Tezsiz), 
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tezsiz), İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz) ve Türkçe 
İşletme Yönetimi (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans programları öğrencilerimize insan kaynakları, 
pazarlama, örgütsel davranış, uluslararası işletme ve daha birçok işletme konularında kendilerini 
ileri seviyelerde geliştirme olanağı sağlamakta ve uzmanlaşmaları için fırsat sunmaktadır. Yüksek 
Lisans programları 2 veya 3 dönemde tamamlanabilmektedir. Doktoraya devam etmeyi düşünen 
öğrencilerimizin tezli Yüksek Lisans seçmeleri, diğer öğrencilere ise tezsiz programları tercih 
etmelerini tavsiye edilmektedir. 
 
İşletme Bölümü’nde ayrıca Doktora programı da yürütülmektedir. Doktora programı, özellikle 
akademik alanda kariyerine devam etmek isteyen bireyler tarafından tercih edilmektedir. Doktora 
programı genelde 4 yılda tamamlanabilmektedir. Doktora programlara müracaat edecek olanların 
özellikle araştırma yöntemleri ve İngilizce bakımından yoğun bir tempoya hazır olmaları 
gerekmektedir. 
 
İşletme Bölümü ve programlarındaki öğrenciler, farklı dersler için 4 laboratuvar 
kullanmaktadırlar. Araştırma yapan öğretim elemanlarının ve asistanların kullandığı istatistiki 
programlar da Bölümümüzde araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. 
 
İşletme Bölümü ve programları öğrenciler arasında en fazla rağbet gören programlar arasında yer 
almaktadır. İşletme Bölümü’nün, bölgemizdeki en prestijli bölüm olduğu da ifade edilebilecektir. 
İşletme Bölümünün tüm programlarında birçok farklı ülkeden 1200’e yakın öğrenci eğitim 
almaktadır. 
 
İşletme Bölümü mezunları, gerek akademide gerekse iş dünyasında iş imkanlarına sahip 
olabilmektedir. Mezunlarımız, Kanada’dan Avusturalya’ya, Rusya’dan Güney Afrika’ya 
dünyanın dört bir yanında eğitim, ticaret, pazarlama, insan kaynakları ve daha birçok farklı 
sektörde çalışmaktadırlar. 
 
Bazı mezunlarımız aile firmalarında çalışmakta, bazıları ise kendi kurdukları firmaları 
çalıştırmaktadır. Bu firmalar arasında Ş. Göçmen Transport (KKTC), Tarom Trading (KKTC), 
Better Homes and Design (KKTC), Karmanje Nig Ltd (Nijerya), Prestige Driving School 
(Avustralya), Gul and Naz (BAE), Socks Kick (TC), Tehran Classic Center (İran) ve Mutlubey 
Pazarlama (TC) yer almaktadır. Bazı mezunlarımız ise Haynes and Boone (ABD), IESEG School 
of Management (Fransa), Accenture Çekya (Çekya), Al Jazeera Balkans (Bosna Hersek), Fox 
Taal (Hollanda), Bank of Albania (Arnavutluk), NGO NEXT Generation (Makedonya), Federal 
Bank of Lebanon (Lübnan), SPARK Jordan (Ürdün), Ayada Maldives (Maldivler), Nordwind 
Airlines (Rusya), Iremoda Moskova (Rusya), Caspian International Hospital (Azerbaycan), North 
Island College (Canada), Kaner Grup (KKTC), Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTC), Boat 
International Türkiye (TC), Hilton Istanbul (TC), Cerebra (TC), PTT (TC), Frigo Mekanik (TC) 
ve Arab Islamic Bank (Ürdün) gibi firmalarda çalışmaktadırlar.  



 

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: 

https://fbe.emu.edu.tr/tr/akademik-birimler/isletme 

İletişim Bilgileri 

Tel: +90 392 630 1343 
Faks: +90 392 630 1017 
E-posta: bus.info@emu.edu.tr 
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