İşletme Fakültesi

“İşletme Fakültesi olarak mezunlarımızı dinamik,
yeniliklerle çeşitlenen ve her geçen gün daha da
küreselleşen bir iş dünyasının gereksinimlerine cevap
verebilecek bilgi ve becerilerle donatıyoruz. Öğretim
kadromuz, eğitim yaklaşımımız ve ders içeriklerimizle
öğrencilerimizi kendilerini geleceğin yöneticileri olarak
hazırlamalarına ve geliştirmelerine olanaklar sunmak
en büyük hedefimiz. Fakültemiz, Bilkent Üniversitesi’nin
yüksek eğitim ve araştırma vizyonundan da destek alarak,
bu hedef doğrultusunda başarıyla ilerlemektedir.”
Ülkü Gürler
İşletme Fakültesi Dekan Vekili

İşletme Bölümü
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teknoloji gibi değişkenler ışığında inceleyen bir
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Chartered Financial Analyst Institute $'" JMFQSPHSBN
ortağıdır. CFA sertifikası, özellikle yatırım bankacılığı
alanında çalışmak isteyen öğrenciler için değerli bir
kazanımdır.

İşletme Bölümü’nün ders içerikleri, kuramsal bilgilerin
yanı sıra uygulamaya yönelik nicel araştırmalar,
simülasyon yöntemleri, örnek olay analizi ve teknoloji
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finansman, muhasebe, istatistik, insan kaynakları, yatırım
analizi ve üretim yönetimi kavramlarıyla tanışırlar.
Sentez niteliğindeki son aşamada ise küresel işletme
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ve yenilikçilik yönetimi başlıklarından birini seçerek
uzmanlaşmak istedikleri alana yönelirler.

Mezunlar, kariyerlerini bankacılıktan denetime, insan
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Akbank, Aselsan, Beymen, Coca-Cola, Deloitte,
Garanti Bankası, Hewlett-Packard, IBM, Koç Holding,
Siemens, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Hava Yolları,
Türkiye İş Bankası ve Unilever, mezunların başarıyla
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yönelenlerin tercih ettiği üniversitelere ise Boston,
Chicago, Cornell, Freiburg, Harvard, Manchester,
McGill, INSEAD, Kyoto, London School of Economics
and Political Science, Purdue, Stanford ve UC Berkeley
örnek gösterilebilir.

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü, iş idaresi ve
işletme eğitimi veren yükseköğretim kurumlarını
değerlendiren ABD merkezli The Association to Advance
Collegiate Schools of Business kuruluşunca akredite
edilmiş ilk Türk işletme bölümüdür. Öğretim üyelerinin
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“Bilkent İşletme, uluslararası standartlarda eğitim veriyor ve
öğrencilerine bağımsız düşünmelerini sağlayacak bir anlayış
kazandırıyor. Bunu da uluslararası bağlantılarıyla, öğretim
üyelerinin özgeçmişleri ve nitelikleriyle size sonuna kadar
hissettiriyor. Armasını ve izlerini taşımanın
keyif vereceği bir üniversite burası.”

“Bilkent’te kazandığım altyapı ve iş hayatına dair edindiğim
değer yargıları, ilk günden bu yana kariyerimin gelişmesinde
çok önemli rol oynadı; beni çok kez bir adım öne çıkardı.”
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“Bilkent İşletme; kaliteli akademisyenleri, üst düzey öğrenci
profili ve güçlü yurtdışı bağlantıları ile bana geleceğin
kapılarını açmıştır. Danimarka’da yaşadığım öğrenci
değişimi tecrübesi, aktif öğrenci toplulukları ve
yabancı dil dersleri... Bunların hepsi beni yepyeni bir
patikayla buluşturdu hayatta.”

www.man.bilkent.edu.tr
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