
İşletme Yönetimi Programı 

Program Koordinatörü:  Öğr. Gör. Barış DEMİR 

Amaç   

2000'li yılların getirdiği müşteri odaklı, işletmelerin dinamiklerine ilişkin en güncel bilgilerle işletme eğitimini vererek, 

öğrencileri; takım çalışmasını benimsemiş, yaratıcı çözümler önerebilen, küresel düşüncelere sahip ara eleman olarak 

yetiştirmektir. 

Misyon  

Başta perakende sektörü olmak üzere, tüm işletmelerin ihtiyacı olan nitelikli aranılan ara işgücünü yetiştirmektir. 

Vizyon   

Ülkemizin ekonomisinde önemli paya sahip olan Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren başta perakende sektörü olmak 

üzere tüm işletmelerin, ara eleman alımında öncelikle tercih ettiği en Meslek Yüksekokulu olmaktır. 

Kabul Koşulları   

Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO. İktisadi ve İdari Programına Kayıt yaptırmak için Mesleki ve Teknik 

Ortaöğretim Kurumlarının Lise Bölümünden Mezun olanlar "İşletme Yönetimi" ön lisans Programına sınavsız olarak 

girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun 

olanların/olacakların ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri yeterlidir. Yerleştirme sonunda 

kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara öğrenim hakkı kazanarak, yüksekokulumuz ön lisans programında 

eğitim-öğretime başlayabileceklerdir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite 

tarafından kontenjan açıldığı taktirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin 

başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için lütfen Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim-öğretim ve sınav Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları 

belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliğine sahipse 

Türkçe derslere de kayıt yaptırabilir. 

Mezuniyet Koşulları  

Ön Lisans derecesi alabilmek için danışmanın yönlendirmesinde dört yarıyıllık ders planında yer alan tüm derslere kayıt 

yaptırarak devam almak, başarılı olmak ve 30 günlük zorunlu mesleki stajını tamamlamalıdır. 

Kazanılan Derece  

İşletme Yönetimi Ön Lisansı  

Program Hakkında  

Yeni yönetim sistemlerini uygulayan şirketlerin, rekabette öne geçebilmeleri için ihtiyaç duydukları donanımlı ara elemanları 

yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. İşletme Yönetimi Programı yönetim, işletme, hukuk, pazarlama, üretim, girişimcilik 

ve muhasebe alanlarına ait güncel bilgiler kazandırır. 

İş Alanları  

İşletme Yönetimi programından mezun öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; işletmelerin çeşitli 

departmanlarında meslek elemanı ve yönetici asistanı olarak çalışma imkanına sahiptirler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri 

kazanan bölüm mezunlarının serbest olarak çalışmaları da mümkündür. 

 

 


