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Editörden öğrencilere...
Sevgili öğrenci adaylarımız ve öğrencilerimiz;

Hem mezunu, hem de öğretim üyesi olmaktan her zaman gurur ve
onur duyduğum İşletme Fakültemizin sizlere en iyi biçimde
tanıtılması amacıyla Dekanımızdan çalışan öğrencilerimize kadar bir
çok katılımcıdan oluşan büyük bir ekip ile birlikte İşletme Fakültesi
Rehberini hazırladık.
Rehberimizin öncelikli iki farklı hedef kitlesi bulunmaktadır.
Bunlardan ilki üniversite tercihi yapacak aday öğrenciler, diğeri de
fakültemizi
kazanmış
yeni
öğrencilerimizdir.
Rehberimizde
ilgililerine; fakültemizin tarihçesinden başlayarak, bölümlerimiz,
lisans programlarımız, eğitim ve araştırma, uluslararası değişim
programları ve imkanları, kampüste yaşam, öğrenci kulüplerimiz,
spor takımlarımız, mezunlarımız ve mezunlarımız için kariyer
olanakları gibi önemli başlıkları kapsayan geniş bir çerçeve sunmaya
çalıştık.
Aday öğrencilerimiz; rehberimizi incelediğinizde sizlerin Fakültemize
ve işletme eğitimine dair net ve geniş bir bakış açısı
kazanacağınıza ve bu sayede doğru bir tercih yapacağınıza
inanıyoruz.
Fakültemizi yeni kazanan öğrencilerimiz; rehberimizin sizlere
üniversite hayatınızın hem akademik ve mesleki, hem de sosyal ve
kültürel anlamda tam bir gelişim süreci olması açısından yol
göstereceğine ve sizleri motive edeceğine inanıyoruz.
İşletme Fakültesi, rekabet ortamında işletmeler için önemi giderek
artan; çok boyutlu düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş,
bilgi teknolojilerini iyi kullanabilen ve teknolojik gelişmelere uyum
sağlayan, vizyon sahibi mezunlar yetiştirmeyi misyon edinen bir
fakülte olup bu profile uygun iş insanlarının sahip olması gereken
yetkinleri kazandıracaktır. Öğrencilik hayatınız boyunca sizlere salt
akademik bilgi vermek yerine, 137 yıllık mirasından gelen tecrübe ve
kültürünü de aktaracaktır. Sunduğu kaliteli eğitim, öğrenme süreçleri
yanında sanat, spor, mesleki gelişim konularında da sizleri en iyi
şekilde geliştirecek ve üniversite sonrası hayata da en iyi biçimde
hazırlayacaktır.
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi ve mezunu olmanın
haklı gururunu yaşayacağınız çok güzel bir üniversite hayatınız
olmasını dileriz...
Sevgilerimizle,
i

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BAŞCI
Dekan Yardımcısı
Kurumsal İletişim Koordinatörü

Öğrenciden öğrenciye...

BATU

Hepimizin bildiği gibi İşletme Fakültesi, belli bir mesleğe - mühendislik,
doktorluk, avukatlık gibi- işaret etmeyen bir alan toplumumuzun büyük bir
kısmı tarafından geri plana atılan, kolay olarak değerlendirilen bir fakültedir.
Aslında Tıp, mühendislik, gibi fakültelerle kıyaslandığında, işletme eğitimi
düşünüldüğü kadar kolay bir eğitim alanı olmayıp, içinde multi disipliner
öğeler bulunduran, teknik ve teorik yönü oldukça geniş bir alandır. İşletme
eğitimi çinde hukuk, mühendislik, bilgi işlem, yönetim bilimleri, davranış
psikolojisi, maliye, muhasebe, finans, denetim barındırır. Bu nedenle de
mezunlarına geniş bir çalışma alanı sunar.
Almaya başladığınız ilk dersler bile sizin bakış açınızı değiştirecek kadar
çeşitli ve önemlidir. Bu bağlamda yelpazesi oldukça geniş olan işletme
fakültesini okurken, kendinizi defalarca yeniden keşfetme fırsatı yakalayacak,
çalışmak istediğiniz alanı kendiniz belirleme olanağına sahip olacaksınız.

BURCU

Tüm bunlara ek olarak, okuduğunuz üniversitenin akademik başarısının
önemi de göz ardı edilmemelidir. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi,
işletme eğitiminde 137 yıllık deneyimi, başarılı ve kaliteli akademik kadrosu,
sosyal faaliyetleri ve öğrenci dostu olması nedeniyle oldukça doğru bir
tercihtir.

GAMZE

KARYA

MUSTAFA

Bir öğrenci olarak çok açık bir şekilde ifade edebiliriz ki Marmara İşletme
size, kendinizi geliştirmeniz için başka üniversitelerde bulamayacağınız
imkanlar sunar. Hem bu fakültede okuyan hem de Marmara Üniversitesi
İşletme Fakültesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde çalışan öğrenciler
olarak kendimizden biliyoruz; bir öğrenci için akademik kadronun
başarısından çok öğrenciye yaklaşımı ve fakültenin sosyal imkanları
önemlidir ki bu noktada da birbirinden samimi hocalarımız ile öğrenci
kulüplerimiz ve spor takımlarımız dikkat çekiyor…
Bu rehberde size, hayatınızın çok önemli olan bu döneminde “Tercih
listenizde neden Marmara İşletme yer almalı?” sorusunun cevabını vermeye
çalıştık. Bunun yanı sıra fakültemizin öğrencisi olduktan sonra da bilmeniz
gerekecek her detayı sizlerle paylaşmaya gayret ettik; kendimizi sizin
yerinize koyduk. Umuyoruz ki pusulanıza biraz da olsun yön verebilmişizdir.
Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz.
Sevgilerimizle,
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ÖĞRENCİLERE

PROF. DR. EROL ÖZVAR

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
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Erol Özvar, iktisat ve iktisat tarihi profesörüdür. 1966 yılında İstanbul
doğdu. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans
mezuniyetini tamamladı. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında
yüksek lisans ve doktora yaptı. Bilimsel çalışmaları genel olarak Orta
Doğu’ya ve özel olarak Osmanlı Devleti’ne özgü ekonomik ve mali
kurumlardaki değişmeleri ele alır. Erol Özvar’ın Türkçe ve yabancı
dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde Osmanlı Maliyesinde Malikane
Uygulaması (İstanbul: Kitabevi Yayınları 2004) isimli kitabı, Garanti
Bankası’na bağlı Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi
tarafından 2005 yılında kitap dalında en iyi eser ödülüne layık
görüldü. Daha sonra Mehmet Genç ile birlikte Osmanlı bütçelerini
yayına hazırladı. Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler (İstanbul:
Garanti Bankası Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi
2006) adıyla ve 2 cilt halinde yayınlanan bu eser, 2013 yılında
Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü’ne layık bulundu. 2009-2012
tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları
Merkezi’nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi
İslam Hukuku Araştırmaları Programı’nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak
çalıştı. Türk Tarih Kurumu’nun bilim kurulu üyeliği yaptı ve
Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği’nin idare
kurulu üyesidir. Uluslararası iktisat tarihi kurumunun bilim kurulu
üyesidir. (Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica F.
Datini (İtalya).) İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Erol Özvar
evli ve üç çoçuk babasıdır.

“Köklü Geçmiş Güçlü Gelecek” sloganıyla 137 yıl önce akademik
hayata başlayan Marmara Üniversitesi bugün, Türkiye’nin katma
değer üreten en önemli yükseköğretim kurumlarından birisidir.
Ülkemizde bilimin gelişmesi için kıymetli çalışmalar yapan, mezun
ettiği öğrencilerle ekonomik, sanatsal ve sosyal alanlarda gelişime
öncülük eden üniversitemiz, akademik hayatın ilk akla gelen
marka üniversitelerindendir.
Marmara Üniversitesi, 16 fakülte, 11 enstitü, 4 yüksekokul, 4
meslek yüksekokulu, 19 araştırma ve uygulama merkezi, 1 uzaktan
eğitim merkezi ve 1 sürekli eğitim merkeziyle ve bini aşkın
akademik personeliyle, 90 bine yakın öğrenciye eğitim hizmeti
vermektedir. Bunun yanı sıra Erasmus, Mevlana gibi değişim
programları ve uluslararası protokoller kapsamında yabancı
öğrenciler tarafından da en çok tercih edilen üniversitelerden
birisidir. Üniversitemizin, aralarına her yıl yenilerini eklediği 38
farklı ülkedeki 201 üniversiteyle 708 adet iş birliği ve öğrenci/
öğretim elemanı değişim antlaşması bulunmaktadır. Yaklaşık bin
öğrencimiz bu değişim anlaşmaları doğrultusunda dünyanın en
saygın üniversitelerinde eğitim görme imkanına sahip olmaktadır.
Buna karşılık her yıl 115 farklı ülkeden gelen, 3 binden fazla
yabancı öğrenci ise üniversitemizi tercih etmektedir.
Üniversitemizde lisans diploması veren tüm programlarda çift
anadal imkanı bulunmaktadır. Bu programlardan mezun olan
öğrencilerimize iki anadal için, iki farklı diploma verilmektedir.
İkinci bir lisans programında öğrencilerimizin daha sınırlı bir
eğitim görmesini sağlayan sertifika amaçlı yandal programlarımız
da bulunmaktadır. Bu programlar, farklı birimlerdeki lisans
programları arasında da aynı birimdeki lisans programları arasında
da yürütülebilmektedir.

En büyüğü Göztepe Yerleşkemizde olmak üzere toplam 9
kütüphane ile 482 bin e-kitaba, 272 bin basılı kitaba, 82 bin
e-dergiye, 32 bin e-teze ve 105 veri tabanına ücretsiz şekilde
ulaşabilme, 7 gün 24 saat hizmet veren büyük ve rahat
salonlarda çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Halk oyunları, tiyatro,
fotoğrafçılık, basketbol, voleybol, resim, müzik gibi çeşitli sanat
ve spor dallarında ücretsiz düzenlenen kurslardan da
faydalanabilirsiniz. Yemekhanelerimizde her gün uygun fiyata,
sağlıklı ve temiz bir yemek hizmeti alabilirsiniz. Her alanda
olduğu gibi sağlık ve yaşam alanlarında da sizleri hiçbir zaman
yalnız bırakmıyoruz. Mediko-sosyal hizmetlerinde, laboratuvar,
röntgen, diş, tedavi ve pansuman, psikolojik danışmanlık ve diyet
branşlarında ücretsiz hizmet alabilirsiniz. Üniversitemizin
birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilecek, bu sayede
hem üniversitenizi daha yakından tanıyacaksınız, hem de çalışma
hayatına hazırlanırken harçlığınızı kazanabilirsiniz.
Sevgili
öğrenciler,
Üniversitemizde
geçireceğiniz
eğitim
hayatınızın, bundan sonraki iş ve çalışma hayatınıza yön
vereceğini hiçbir zaman unutmamalısınız. Burada yapacağınız
çalışmalar, geleceğinizi şekillendirirken; sizleri de daha donanımlı
bir insan haline getirecektir.
Hayallerinize ulaşmak için verimli çalışmalar yapmanızı temenni
eder, bundan sonraki eğitim hayatınızda mutluluk ve başarı diler,
hepinizi tebrik ederim.

PROF. DR. EROL ÖZVAR
REKTÖR
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DEKAN'DAN
ÖĞRENCİLERE
PROF. DR. NURAN CÖMERT
İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANI

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü Muhasebe ve
Finansman Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olan ve 2015 yılından beri bu
fakültede dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Nuran Cömert, 1987-1988
de University of Bath’da misafir araştırmacı olarak, 2011-2012 de ise New
York State University at Buffalo’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu.
Üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Finansal
Muhasebe, Denetim, İç Denetim ve İç Kontrol dersleri veren, bu alanda
bilimsel yayınlar ve akademik danışmanlık yapan, çeşitli bilimsel dergilerde ve
etkinliklerde bilim ve yürütme kuruluğu üyeliği, editörlük vb. görevleri yürüten
Profesör Cömert, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasının bir üyesi olup
yaklaşık 15 yıllık bağımsız denetim deneyimine sahiptir. Aynı
zamanda Türkiye Şeffaflık Derneği, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Kurumsal
Yönetim Derneği, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı,
Amerikan Yetki Belgeli Hile İnceleme Uzmanları Derneği (ACFE) gibi birçok
sivil mesleki kuruluşun üyesi olup bu kuruluşlarda değişik zamanlarda
mütevelli heyet üyeliği yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı, başkanlık,
komite ve danışma kurulu üyeliği, etik kurul üyeliği, başkanlığı gibi çeşitli
görev ve sorumluluklar üstlendi. Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından iç
denetim alanında yapmış olduğu başarılı çalışmalar nedeniyle 2013 yılında
Akademik Farkındalık Ödülü, 2017 Yılı TİDE Özel Ödülü ve 2018 yılında ise
“Ali Kamil Uzun Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü” ile ödüllendirildi.
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Mesleki Üyelelikleri:
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (İstanbul YMMO)
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)
TİDE Danışma Kurulu ve Akademik Kurulu
USİUD
Uluslararası Transparency Derneği ACFE

Merhaba Sevgili Gençler,
Öncelikle sizleri zorlu bir maratonu başarıyla tamamlayıp
fakültemizi tercih ettiğiniz için gönülden kutluyorum. Ayrıca,
iyi bir evlat yetiştirme yolundaki emekleri için ebeveynlerinize
de çok teşekkür ediyorum. İnanın, eğitim yaşamınızın buraya
kadarki kısmı, bundan sonraki kısmından çok daha zordu.
Sizler bu zoru başararak buralara geldiniz. Bunun için
kendinizle gurur duymanız gerekiyor.
Üniversitemize ayak bastığınız ilk andan itibaren hayatınızda
büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinin de başladığının
farkında olduğunuzu umuyorum. Eğitim göreceğiniz bu
Fakülte ve Üniversite, sizleri köklü geçmişi ile güçlü bir
geleceğe hazırlamak için pek çok imkân ve fırsatlar
sunmaktadır. Akılcı bireyler olarak bu imkân ve fırsatları
görmeniz, bunları zamanında, iyi değerlendirmeniz ve
kurumsal birikimlerden yararlanarak kendinizi geliş¬tirmeniz
gerekiyor. Kariyer planlarınızı daha şimdiden bu akılcı temele
dayalı olarak yapabilirseniz mezun olduğunuzda başarılı bir
geleceğin kapılarını açmış olursunuz.
Sizler artık 137 yıllık geçmişi ile işletmecilik alanında gerek
ülke çapında, gerek küresel düzeyde iddiasını sürdüren; 2
farklı bölümde, 3 ayrı dilde 140’a yakın sayıda üstün
niteliklere sahip akademik kadrosu ve 30’a yaklaşan çalışanı
ile 4.000’e yakın lisans ve bir o kadar da yüksek lisans ve
doktora öğrencisine hizmet veren bir eğitim ve araştırma
kurumundasınız. Bu kurum aynı zamanda sizlere Dünyanın
önde gelen üniversiteleri ile imzalanan değişim anlaşmaları
çerçevesinde yurt dışında eğitim görme imkânları da
sunmakta, çift anadal, yandal ve çift diploma ile
yetkinliklerinizi farklılaştırmanıza katkı sağlamaktadır.
Fakültemiz gerek teorik gerek uygulamalı eğitim ve öğretim
faaliyetleri yanında, akademi ve iş dünyasının önde gelen
akademisyen ve uygulamacılarıyla birlikte düzenlenen ulusal
ve uluslararası seminerler, çalıştaylar, konferanslar gibi çeşitli
etkinlikler, etkileşim programları, özel mesleki alanlara yönelik
staj, kurum içinde öğrenci çalıştırma programları, bilimsel ve
sosyal projelere verilen destekler, kültürel ve sanatsal
faaliyetler, spor olanakları, sürekli eğitim merkezi ve öğrenci
kulüpleri ile hem kişisel gelişiminize katkı sağlayan hem de
rol ve sorumluluk alarak çalışma hayatına hazırlanacağınız
ortamlar sunmaktadır.

Hiç şüphe yoktur ki akılcı, çalışkan, ilgili,
meraklı, kendini sürekli geliştirmeyi amaç
edinen, çözüm ortağı, değer bilir, dürüst ve etik
değerlere bağlı ve yenilikçi aynı zamanda
sosyal becerileri olan, topluma ve çevreye
saygılı, mutlu öğrenciler, bu kurumu ve
ülkemizi daha da ilerilere götürecektir.
Fakültemize hoş geldiniz. Sizlerle şimdi biraz
daha genç, biraz daha genç ve biraz daha
umutluyuz.

PROF. DR. NURAN CÖMERT
DEKAN
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ÜNİVERSİTEMİZİN
Ülkemizin en köklü eğitim kurumlarının başında gelen Üniversitemizin kuruluşu,
nüvesini teşkil eden ve
ülkemizin ve dünyanın eski yüksek eğitim kurumlarından biri olan Hamdiye Ticaret Mekteb-i Alisi’nin 16 Ocak
1883 tarihinde kuruluşuna uzanır. İlk mezunlarını (13 kişi) olarak 1887’de vermiş olan Kurumumuz, 19241925 eğitim ve öğretim yılı başında Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi’ne dönüşmüş olup ülkemizde kadın ve
erkek öğrencilerin bir arada eğitim aldığı (karma eğitim) ilk eğitim kurumu olma özelliğini taşımaktadır 1959
yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi adını alan kurumumuz bağlı yüksek okullarıyla birlikte ,
1982 yılında gerçekleştirilen düzenlemelerle Marmara Üniversitesi adıyla Türk Yükseköğretim Kurumları
arasındaki yerini almıştır.
1982 - 1983 eğitim ve öğretim yılında 9 fakülte, 1 yüksekokul, 1 enstitü ile eğitim ve öğretime başlamış olan
Marmara Üniversitesi’nin bugün fakülte sayısı 16’ya, 4’ü meslek yüksek okulu olmak üzere yüksek okul sayısı
8’e ve enstitü sayısı da 12’ye yükselmiştir. 28 Araştırma uygulama merkezi ,iki hastane, bir uzaktan eğitim
merkezi ile topluma hizmet faaliyetleri yürüten ayrıca bir sürekli eğitim merkezine sahip olan Üniversitemizde
halen açık olan ön lisans ve lisans program sayısı 199’dur.

köklü geçm ş
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TARİHÇESİ
İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar ve İlahiyat Fakülteleri başta
olmak üzere akademik birimlerde Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça’dan oluşan 5 dilde lisans ve
lisansüstü eğitimi bünyesinde toplayan ve bu özelliği ile Türkiye’deki tek, çok dilli üniversite olma özelliğine
de sahip olan ve Türkiye’nin bilimsel birikimine 3.000’i aşan nitelikli öğretim elemanı ve 85.000’nin
üzerinde öğrencisiyle katkıda bulunmaya çalışan üniversitemiz bu özellikleri ile ülkemizin en önemli ve en
büyük yükseköğretim kurumlarından biridir.
Öğretim etkinliklerinin yanı sıra, hızla faaliyetlerini geliştiren Teknokenti, topluma yönelik hizmetleri, yayın ve
danışmanlık çalışmaları, Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi, öğrencilerinin rol ve sorumluluklar aldığı 200 e
yakın öğrenci kulüpleri, spor takımları ve tesisleri ile ülkenin ekonomik, politik, kültürel ve sosyal hayatına
katkı sağlayan üniversitemiz iş dünyasıyla yapmış olduğu işbirlikleri, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, projeler,
bilimsel etkinlikler, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarıyla gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde
itibarlı üniversiteler arasında yer almaktadır.

güçlü gelecek.
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FAKÜLTEMİZİN
Marmara Üniversitesinin temelini teşkil eden,
en eski ve en köklü birimlerinden bir tanesi
olan İşletme Fakültesi, dönemin Ticaret Nazırı
(Ticaret Bakanı) Suphi Paşa tarafından, ülke
içindeki ticareti yabancıların egemenliğinden
çıkartmak, milli tüccar sınıfına gerekli ticari
bilgiyi sağlamak ve uzman eleman yetiştirmek
amacıyla
kurulmuş,
16
Ocak
1883’de
“Hamidiye Ticaret Mekteb-i Alisi” adı altında
dönemin Maarif Nazırı (Milli Eğitim Bakanı)
Tahir Paşa tarafından öğretime açılmıştır.
1883 yılından bugüne 135 yıl boyunca çeşitli
isim ve program değişiklikleriyle neredeyse
kesintisiz bir biçimde eğitim ve öğretim
faaliyetlerini
sürdüren
kurumumuz
1982
yılında
gerçekleştirilen
düzenlemelerle
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi adını almıştır. 23 Mart 2012 tarih
ve 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığı
üzere, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin
üçe
bölünmesiyle,
kurumumuz
bugünkü
yapısına kavuşarak ülkemizin yükseköğretim
sistemi
içerisindeki
seçkin
konumuna
yerleşmiştir.
137 yıllık eğitim ve öğretim geleneğinin
nesilden nesile aktarılarak bugünlere taşınmış
değerlerini
öğrencilerine
aşılayan,
onları
yarınların iş ve yaşam koşullarına adapte eden
köklü bir kurum olan fakültemiz bu değerli
mirası gelecek yüzyıllara taşımayı kendisine
görev bilmektedir.

b lg den prat ğe
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TARİHÇESİ
Bugün Göztepe yerleşkesinde, üç ayrı eğitim dilinde,
2 farklı bölümde yürütülen ikinci eğitim de dâhil
olmak üzere 6 lisans programı ile 4000 lisans
öğrencisine hizmet veren fakültemizin, 140’ın
üzerinde deneyimli ve üstün nitelikli akademik
kadrosu hem öğretim hem de araştırma faaliyetlerini
uluslararası alanda sürdürmektedir.
Yılda ortalama 650 mezun veren fakültemiz,
ülkemizin yarınlarını inşa edecek gençlerimizi
toplumumuzun yararına katkı sağlayacak şekilde
donatmaktadır. Fakültemizde lisans programlarında
yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra
üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı
çok sayıda doktora ve yüksek lisans programında
lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetleri de
sürdürülmektedir. Fakültemizin, öğretim elemanı ve
derslik imkânı sunarak desteklediği lisansüstü
programlarının tamamında 3000 civarında öğrenciye
hizmet verilmektedir.
Dünya çapında önde gelen üniversiteler ile sahip
olunan öğrenci değişim anlaşmaları çerçevesinde
öğrencilerimiz öğrenimlerinin bir kısmını farklı
ülkelerde
sürdürerek
yeni
bir
vizyon
kazanabilmektedirler.
Fakültemiz,
Marmara
Üniversitesi’nin ERASMUS Uluslararası Öğrenci
Değişim programından en verimli biçimde yararlanan
birimlerinin başında gelmektedir.
Fakültemiz; “akademik bir kurumun en az eğitim ve
öğretim faaliyeti kadar önemli olan bilimsel
araştırma yapma ve sonuçlarını bilim dünyası ile
paylaşma görevini” de başarılı bir biçimde yerine
getirmektedir.
Fakültemiz 15 öğrenci kulubü ve 6 spor takımı ile
öğrencilerin sosyal, kültürel ve mesleki anlamda
gelişimlerine en yüksek seviyede
katkı vermeyi
hedeflemektedir.

asırlık tecrübe...
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"Cumhur yet m z n kurucusu ulu önder Gaz Mustafa Kemal Atatürk,
dünyanın en köklü T caret (İşletme-Bus ness) okullarından b r olan
okulumuzun 54'üncü ve mezunlar derneğ m z n 1' nc kuruluş yıldönümü
sebeb yle, Pera Palas Otel nde düzenlenen lk balomuzu şereflend rm ş,
okulun yönet c ler , hocaları ve öğrenc ler yle sohbet eden Atatürk bu baloda
bulunan İsma l Mayakon'a "ULUSTA GENÇLİK" başlığı altında b r yazı
d kte ett rerek bunu baloda bulunan gençlere okumasını r ca etm şt r.
Bu yazı le gençl ğe ne derecede kıymet verd kler n n ve bağlı
bulunduklarının b l nmes n fade eden Atatürk, Yunus Nad Bey'den de bu
yazının ertes günkü Cumhur yet Gazetes nde yayınlanmasını stem ş ve
s zler b l n d ye kaleme alınan "Ulusta Gençl k" başlıklı bu yazı 17 Ocak
1937 tarhl Cumhur yet gazetes nde yayınlanmıştır.
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ULUSTA GENÇLİK
“Ulus uludur, büyüklüğün, yüksekl ğ n, gençl ğ n
Türkçe

fades d r.

Gençl k;

esas

ve

büyük

varlıktan çıkan ve ve ardı arkası kes lmeks z n
gen şleyen, büyüyen, yükselen, esas varlığın asla
nk taa uğramaksızın namütenah l ğ n

fade eden

b r Türk kel mes d r. Ş md , ” Ulusta Gençl k”
tab r nde b rleşen “Ulus” kel mes n n manasıyla
“Gençl k”

kel mes

musunuz? Asla

ne

fade

ed yor

anlıyor

nk t aa uğramayacak b r varlık,

b r büyüklük, b r gençl k, b r parlaklık ve dünyaya
şam l b r şeref.
O halde Türk M llet , “Ulusta Gençl k” ter m yle
ancak

bununla

anlamakta

ac z

fade

olunab l r.

olduğu

yüksek

Her
b r

kafanın
varlıktır

gençl k. Yüksek l m meş’ales n eller nde tutan ve
bununla Türk alem n aydınlatan kıymetl , seçk n
b r muh tte bulunmak fırsatını bana verd ğ n zden
dolayı çok memnun ve mütehass s oldum.”

Pera Palas, 16 Ocak 1937
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MİSYONUMUZ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİNİN MİSYONU

"İşletmecilik alanında pozitif bilimi esas
alarak bilgiyi üreten, toplayan ve
paylaşan, kurumsal değerlere bağlı,
sürdürülebilir bir yaklaşımla çağdaş
eğitim, ögretim ve araştırma hizmeti
sunan bir fakülte olarak;
analitik ve eleştirel düşünebilen, girişimci,
yenilikçi, toplumsal fayda odaklı ve
sosyal sorumluluk bilinci yüksek bireyler
yetiştirmektir."
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VİZYONUMUZ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİNİN VİZYONU

"İşletmecilik alanında uluslararası
akreditasyondan geçmiş, araştırmada,
eğitim ve öğretimde ulusal ve
uluslararası alanda önde gelen yenilikçi
ve girişimci fakültelerden biri olmak."
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DEĞERLERİMİZ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİNİN DEĞERLERİ
TABİ OLDUĞUMUZ ETİK ÇERÇEVELER
VE DÜZENLEMELERLE UYUMLU
OLARAK
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DEĞERLERİMİZ
Akademik Özgürlük ve Özerklik
Akademik Dürüstlük
Kalite
Saygı
Tarafsızlık ve Liyakatı Esas Alma
Kamu Yararının ve Kurumun Çıkarlarının Önceliği
Takım Odaklılık Kural,
Kanun ve Mevzuata Uyum
Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik
Sürdürülebilirlik
Yeniliğe Açıklık
Katılımcılık ve İnisiyatif Kullanma
Topluma Karşı Sorumluluk
Öğrenci Odaklılık."
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İŞLETME LİSANS ÖĞRENİMİNİN ÖNEMİ
Günümüzün yoğun rekabet şartlarında işletmelerin
başarılı olabilmesi için tüm işletme fonksiyonlarının
eş güdüm içinde birlikte çalışması önemlidir.
Hammadde tedarikinden başlayıp ürünün üretimi ve
müşteriye sunumuna kadarki bütün süreçlerin
başarılı bir şekilde yönetilmesi işletmenin rekabet
gücünü ve performansını önemli ölçüde artıracaktır.
Kârlılık işletmelerin temel hedefi olmakla beraber
kâr maksimizasyonu yanında büyüme, süreklilik,
verimlilik, hissedarlar açısından firma değerinin
maksimize
edilmesi
işletmelerin
hedefleri
arasındadır. İşletmelerin bu temel hedeflerine
ulaşabilmesi için kalite, yenilik, çalışanlarla ilişkiler,
işletmenin finansal yapısı, rekabet, pazarlama,
kaynaklara ulaşma becerisi gibi pek çok faktör iyi
yönetilmelidir.

Modern dünyanın yöneticide
önemli özellikler şunlardır;

aradığı

en

Kurumsal yönetim ilke ve anlayışonı
benimsemiş olmak,
Bilgi ve becerisini kullanarak değişen
dünya koşullarına işletmenin hızla
uyumunu sağlamak,
Yüksek iletişim ve bilgiye hızla ulaşma
becerilerine sahip olmak,
Analitik
düşünebilme
ve
problem
çözebilmek,
Doğru karar verebilme ve bu kararları
uygulayabilmek
ve
Liderlik
Kısaca, bugünün iş ve ekonomi dünyası
firmayı
temel
hedeflerine
ulaştıracak
donanıma sahip inovatif, girişimci, iş insanı
ve yöneticiler aramaktadır.
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İşletme okumak isteyen öğrencilerin ne
tür özelliklere sahip olması üniversite
eğitimi hayatı için pozitif etki yaratır:
Sayısal düşünme yeteneğine sahip olmak,
Sosyoloji ve psikoloji gibi alanlara ilgi duymak
İetişim becerilerilerinin iyi olması,
İstatistiklere göre, en çok arama yapılan bölüm İşletme ve
Endüstri Mühendisliği olmuştur. İşletme ve Bilişim her
zaman popülerliğini koruyan alanlar olmuştur.
Türkiye Kariyer Haritası’nın istatistikleri incelendiğinde; en
çok aranan sektörler içinde Bilişim ve İşletme ilk sıralarda
gelmiştir. Bilişim’i sırasıyla; Finans, Ekonomi, Eğitim,
Danışmanlık, Elektrik & Elektronik, Sağlık ve Otomotiv
takip etmiştir.Bu çalışmada adayların en merak ettiği
üniversitelerden birisi Marmara Üniversitesi olmuştur.
İstatistiklerde, İşletme mezunları %21 oranında Finans Ekonomi sektöründe çalışırken satış, pazarlama, finans ve
insan kaynakları gibi hemen hemen tüm departmanlarda
istihdam edildikleri sonucu çıkmıştır. Çalıştıkları şehirleri
incelediğimizde %39 İstanbul Avrupa yakası, %6 İstanbul
Asya, %8 Ankara, ve %7 İzmir olmuştur.
Son yıllarda da popülaritesini kaybetmeyen İşletme bölümü
mezunları Otomotiv’den Tekstil’e, Hızlı Tüketim, Kimya,
Ticaret ve Üretim’den Elektrik & Elektronik ve Finans
sektörüne kadar birçok farklı sektörde çalışma imkanı
bulabilmektedir. Bunun yanında, son yıllarda popülaritesini
korumaya devam etmiş ve ülkemizde gelişme potansiyeli
hızla devam eden bir alan olarak İnsan Kaynakları
Yönetimi bölümü özellikle İşletme bölümü öğrencilerini
talep etmektedir. Örneğin Yapı sektöründe yapılan bir
araştırmaya göre, İnsan kaynakları ve idari işler
çalışanlarının %17 ile işletme mezunu olduğu gözlenmiştir.
Buna benzer şekilde, Tekstil sektöründe de İşletme
bölümlerinden mezun olanlar bu sektörlerde insan
kaynakları
yönetimi
ve
idari
işler
alanında
çalışabilmektedir.
İş dünyamızda uluslararasılaşma giderek artmaktadır,
böylece "işletme" eğitimi uluslararasılaşma kavramının
yeri ve önemi ile birlikte giderek önem kazanmaktadır.
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NEDEN
MARMARA
İŞLETME?

Öğrenci odaklı bir yönetim,

İş dünyası tarafından tercih edilen mezunlar,

Uluslararası akreditasyon çalışmaları,

Saygın

137 yıllık köklü geçmiş,

elemanı ve öğrenci değişim programları,

İşletme eğitiminde Türkiye çapında bir ekol,
Farklı konularda faaliyet gösteren 15 aktif
öğrenci kulübü,

doktora eğitimine ev sahipliği,
Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde eğitim,
of

North

Carolina

Wilmington

(UNCW) ile 4 Yıllık Uluslararası Çift Diploma

15 aktif öğrenci kulübü

Lisans Programı,

Üniversite-Sanayi İşbirlikleri
lisans

öğretim

24 farklı bilim dalında yüksek lisans ve

University

6 farklı spor takımı,

civarında

Üniversiteleriyle

öğretim ve araştırma olanakları,

Fakülte bünyesinde

4000

Avrupa

öğrencisi

ve

binlerce mezunuyla büyük bir mezun ağı,

on

Çift anadal, yandal kurum içi yatay geçiş
imkânları,

İşletme eğitimi için neden Fakültemizi tercih etmelisiniz sorusunun cevabını izleyen sayfalarda
bulabilirsiniz:
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SUNDUĞU

MEZUNLARIMIZ İÇİN KARİYER FIRSATLARI

GENEL

OLARAK

FAKÜLTEMİZİN

Fakültemiz

özelinde

açıklamak

gerekirse;

gerek

Fakültemiz öğrencileri mezun olduklarında gerek

6

lisans

programında

eğitim

almış

şu alanlarda

EĞİTİM PROGRAMLARINDA NE ÖĞRENİLİR?

işletme gerek işletme enformatiği bölümlerine bağlı
farklı

mezunlarımız daha çok kamu ve özel sektörde
faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası

üretim,

hizmet ve ticaret işletmelerinde ve üçüncü sektör

denilen kar amaçsız kuruluşların- vakıflar, dernekler,

NELERDİR?

kamu sektöründe gerek özel sektörde daha çok
kariyer fırsatı bulmaktadırlar:

Kendi işlerini yapan girişimci

Genel olarak her kademede yönetici adayı,
yönetici, CEO, CFO vb.

sendikalar, mesleki örgütler, kooperatifler vb- bütün

Araştırmacı-Akademisyen·

dağıtım,

yönetici,

fonksiyonel birimlerinde -üretim, satış, pazarlama,
lojistik,

denetim/teftiş,

muhasebe,

bilgi

finans,

teknolojileri,

bütçe,

ar-ge,

iç

insan

kaynakları, risk yönetimi, uyum gibi-yönetici adayı,

her kademe yönetici ve üst düzey yönetici olarak
istihdam

edilmekte,

verilen

özel

girişimcilik

sınırlı

olmamakla

eğitimleri ile mezunlarımız kendi işlerini kurmaya
teşvik

birlikte

edilmektedir.
Finansal

Bunlarla

Danışmanlık,

Mali

Müşavirlik,

Yeminli Mali Müşavirlik, Bilişim, Risk Yönetimi ve
Yönetim Danışmanlığı gibi alanlar gözde girişimcilik
alanlarıdır.

Araştırmacı

yetiştirme

konusunda

oldukça deneyimi olan Fakültemiz zengin ve tercih
edilen Lisansüstü programlarıyla mezunların cazibe
merkezi durumundadır.

hukuk, temel muhasebe, temel iktisat, işletmeye giriş,
bilgisayar becerileri, tarih/sanat

gibi kültürel ve

temel-giriş dersleri verilirken son iki yılda öğrencilere
ileri işletmecilik konuları yanında seçimlik derslerle
spesifik uzmanlık alanlarına yönelebilecekleri dersler

ve iş dünyası ile yapılan işbirlikleri ile desteklenen
öğrencinin ilgi alanını ortaya çıkaracak ve beceri
İşletme

uygulama

enformatiği

programda

biraz

öğrencilere

denetçi/müfettiş,

vb·

dersleri
daha

temel

sunulmaktadır.

özgün

işletme

olup

bu

derslerine

analist

Bütün kamu kuruluşlarında uzman, danışman,
yönetici,

denetçi/müfettiş,

vb·

analist

Üretim, Satış, Pazarlama, Dağıtım, Reklam,
Müşteri

İlişkileri,

Hakla

ilişkiler,

İnsan

kaynakları, Bilgi teknolojileri, Risk Yönetimi
ve Güvenlik yönetimi, iletişim konularında
uzman,

yöneticisi
Para

danışman,

ve

Gösteren

sigortacılık,

Sermaye

sistem

SP

tasarımcısı,

Piyasalarında

Kuruluşlarda

kuruluşları)

Öğrencilerimize ilk iki yıl matematik, istatistik, temel

kazandıracak

Devletin idari organlarında uzman, danışman,

aracı

uzman,

tasarımcısı, yöneticisi

ve

Faaliyet

(Bankacılık,

danışman,

yardımcı

sistem

Bütün kuruluşlarda iç denetçi/müfettiş, uyum
denetçisi,

risk

yönetimi

uzmanı,

uzman

yönetim kurulu üyeliği, hile denetçisi, bilgi

teknolojileri ve siber güvenlik denetçisi, iş

sağlığı ve güvenliği denetçisi, kalite denetçisi,
maliye müfettişi, vergi uzmanı vb·
Bağımsız

denetim

kuruluşlarında

denetçi,

sorumlu denetçi, hile denetçisi BT denetçisi
ve yönetim danışmanlığı uzmanı vb·

Muhasebeci ve Finansal Yönetici (CFO)

ilaveten algoritma, programlama, veri tabanları gibi
bilişim

dersleri,

proje

yönetimi,

sistem

tasarım, simülasyon gibi temel dersler ile
bilişim ve yönetimi dersleri sunulur.

analizi

ileri
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Fakültemizin
Bölümleri
ve
İşletme
Bölümü

İşletme
Enformatiği
Bölümü

Lisans
Programları
İşletme Lisans Programı
İşletme İkinci Öğretim Lisans Programı
İşletme (Almanca) Lisans Programı
İşletme (İngilizce) Lisans Programı
İşletme Yönetimi (UOLP)
UNCW ile Çift Diploma Lisans Programı

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Lisans
Programı
Yönetim Bilişim
Lisans Programı

Sistemleri

(Almanca)

İŞLETME
BÖLÜMÜ

İşletme Bölümü; ülkemizin en güçlü öğretim elemanı ve yardımcılarını bünyesinde barındıran (55 Profesör, 28
Doçent, 23 Doktor Öğretim Üyesi, 8 Öğretim Görevlisi Doktor ve 16 Araştırma Görevlisi ile toplam 130 kişi)
bölümlerin başında gelmektedir. Bölümümüz sekiz farklı Anabilim Dalı ile (Muhasebe Finansman, Yönetim ve
Organizasyon, Pazarlama, Sayısal Yöntemler, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış ve
Ticaret Hukuku) öğrencilerimizi, iş ve meslek insanı, uzman, danışman, yönetici, girişimci, akademisyen olarak
çalışabilecekleri şekilde çalışma hayatına hazırlamaktadır. Akademik özgürlüğü şiar edinen öğretim üyelerimiz,
bu bağlamda teknik ve pratik bilgileri aktarmanın yanında aynı zamanda özgür düşünen ve emeğin en yüce
değer olduğuna inanan bireyleri yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

LİSANS
PROGRAMLARI

Neden İşletme?

"İyi yetişmiş,
sosyal yönü kuvvetli ve
yabancı dil bilen bir
işletmecinin iş bulamama
sorunu yoktur."
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İşletme bölümlerinde neler
öğrenilir?
İşletme bölümleri; öğrencileri her türlü kamu/
özel ve sanayi/ticaret/hizmet işletmelerinde
çalışabilecek bilgi ve beceri ile donatmaya
çalışırlar.
Öğrenciler, işletmelerin muhasebe, finans,
üretim, denetim, insan kaynakları, pazarlama,
planlama,
satış,
idari
işler
ve
diğer
bölümlerinde
çalışacak
uzmanlar
olarak
yetişirler.
İşletme öğrencileri yöneticilik, liderlik, takım
kurma,
iletişim,
satış
yönetimi
gibi
iş
yaşamında ihtiyaç duyulan konuları öğrenerek
sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde geniş bir
yelpazede istek ve yeteneklerine uygun işlerde
teknik
eleman
ve
yönetici
olarak
iş
bulabilirler.
İşletme okuyan öğrenciler mal veya hizmet
üreten kuruluşlarda üretimin firma için en
uygun
şartlarda
ve
en
verimli
şekilde
yapılabilmesi için izlenecek yollar konusunda
donanım sahibi olarak mezun olurlar.
Sanayi kuruluşları, dış ticaret, bankacılık,
finansal
kuruluşlar,
hizmet,
danışmanlık,
denetim, sigorta, turizm, ulaştırma gibi hem
kamu hem de özel sektör işletmelerinde
istihdam edilebilmektedir.
Tüm özel sektör bankaları yanında Merkez
Bankası, Hazine, Devlet Planlama Teşkilatı,
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası
Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları gibi kamu
kuruluşlarında
hesap
uzmanı,
uzman
yardımcısı, müfettiş, denetçi gibi unvanlarla
çalışabilmektedirler.
Bunların
yanında
işletme
mezunları
öğrencilikleri esnasında yapacakları staj sonrası
serbest muhasebeci ve mali müşavir belgesi
almaya hak kazanmakta, çeşitli şirketlerde
yaptıkları staj sonrasında kadrolu birey olarak
çalışma hayatına devam edebilmektedirler.
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İşletme

Lisans Programları
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GENEL BİLGİLER
Önemli kısmı profesör ve doçentlerden oluşan 100'ü
aşkın öğretim elemanından oluşan eğitim kadrosuyla
Göztepe yerleşkesindeki modern binasında öğrenciye
konforlu bir eğitim sunan İşletme Lisans (Örgün) ve
İşletme Lisans (İkinci Öğretim) Programlarımızın
eğitim dili Türkçe'dir. 1000 örgün ve yaklaşık bir o
kadar ikinci öğretim olmak üzere yaklaşık 2000
öğrenciye eğitim hizmeti verilmektedir.
Göztepe
Yerleşkemiz
İstanbul'un
en
mutena
semtlerinden
biri olan Kadıköyde yer alması nedeniyle ikinci öğretim
programı özellikle çalışan öğrencilerimiz için ideal bir
programdır.
EĞİTİM - ÖĞRETİM
Uluslararası denklik koşullarını sağlayan dört yıllık
lisans programlarının hem yapısı hem de içeriği ile
tüm dünyadaki işletme okulları ile yarışır durumdadır.
Bu programın ilk üç yılı yükseköğrenimin ve işletme
alanının gerektirdiği temel derslerden oluşmakta iken
dördüncü yıl seçmeli derslerin sunulması ile
öğrencilerimizin işletme öğreniminde diledikleri alanda
uzmanlaşmalarına imkan sağlamaktadır.
Lisans eğitiminin 7 ve 8. Döneminde öğrenciler
Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve YönetimOrganizasyon anabilim dallarından veya diğer seçmeli
derslerden
ilgi
alanlarına
göre
dersler
seçebilmektedirler.
İşletme programlarımızda okuyan tüm öğrencilerimiz
gerekli koşulları sağlamaları halinde fark derslerini
almak koşuluyla aynı eğitim sürecinde iki farklı alanda
eğitim görebilirler.
Ayrıca, Erasmus programı dahilinde öğrencilerimiz
yurtdışındaki üniversitelerin işletme okullarında eğitim
görmek suretiyle hem bilimsel bilgi birikimlerini ve
kültürel deneyimlerini artırabilirler hem de uluslararası
alanda akademik deneyim kazanabilmektedirler.
Fakültemiz
üniversitemiz
bünyesinde
Erasmus
Programı ile yurtdışına en çok öğrenci gönderen
fakültelerden birisidir.
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BURS İMKANLARI
Başarılı ve maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilere
Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı
karşılıksız nakit burs vermektedir.
Başvuru
koşulları
için
internet
adresi
http://www.nihadsayar.org
Fakültemiz Mezunları tarafından kurulan İstanbul Yüksek
Ticaretliler Vakfı da öğrencilerimize karşılıksız burs
sağlamaktadır.
Başvuru
koşulları
için
internet
adresi
http://www.istivak.org.tr
İŞ DÜNYASI İLE İŞ BİRLİKLERİ
Öğrencilerimizi iş dünyası temsilcileriyle bir araya
getirmek amacıyla ilk olarak Sabancı Holding ile
başlatılan iş birliği, sonrasında Türkiye Genç İşadamları
Derneği ile devam etmiştir. Bu kapsamda iş dünyasının
önemli temsilcileri derslerimizde öğrencilerimizle bir araya
gelerek iş dünyasına ilişkin tecrübelerini ve tavsiyelerini
aktarmaktadır. Ethica Sağlık Grubu Başkanı Dr. Murat
Akdoğan tarafından yürütülen ve İşletme Bölümü son
sınıf öğrencilerine seçmeli olarak sunulan ders
kapsamında
öğrencilerimiz
iş
dünyasının
temel
dinamiklerini yaşanmış iş tecrübeleri vasıtasıyla
öğrenmektedirler. Ayrıca bu iş birlikleri, derslerde başarı
gösteren öğrencilerimiz için staj veya iş imkanı
oluşturmaktadır.
EĞİTİM ÖĞRETİM (İŞLETME İKİNCİ ÖĞRETİM)
İşletme İkinci Öğretim lisans programımız İşletme Örgün
Öğretim lisans programımız ile aynı akademik kadro ve
aynı ders müfredatı ile faaliyet göstermektedir. İkinci
Öğretim Lisans programımızda dersler saat 17.00’de
başlamaktadır.
Bu programda okuyan öğrencilerimiz tam zamanlı veya
kısmi zamanlı çalışma imkanı bulabilmektedirler. İkinci
Öğretim Programı için öğrenim harcı ödenmektedir.
Programdan mezun olan öğrencilerimizin iş hayatında
örgün öğretim mezunlarına göre herhangi bir dezavantajı
bulunmamaktadır. Her iki programdan da mezun olan
öğrencilerimiz aynı alanlarda kariyer yapma imkanı
bulabilmektedirler.
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İşletme (Almanca)
Lisans Programı

| SAYFA 30

GENEL BİLGİLER
Almanca İşletme Bölümü, Türk ve Alman hükümetleri
arasında yapılan anlaşma ile Alman Akademik Mübadele
Kurumu (DAAD) ve Marmara Üniversitesi'nin ortak
çalışması sonucu 1991 yılında kurulmuştur. 2018 yılında
İşletme
Fakültesi’nin
yeni
oluşum
sürecindeki
organizasyonel yapısı içinde Almanca İşletme Programı
olarak yerini almıştır.
Almanca
İşletme
Programı,
çift
dilde
işletme
terminolojisine
hâkim,
yetkin
yönetici
adayları
yetiştirerek bir yanda pazarda önemli bir boşluğu
doldururken; diğer yanda Türkiye’nin önemli bir ticari
ortağı olan Almanya olmak üzere Alman dilinin
kullanıldığı
diğer
ülkelerle
ekonomik
işbirliğinin
kuvvetlendirilmesine katkı sağlamaktadır.
Programın kuruluş amacı çağdaş gelişmeye katkıda
bulunabilen, iki farklı dilde araştırmayı, sorgulamayı ve
tartışmayı esas alabilen bilimsel bakış açısına sahip
öğrencilerin yetiştirilmesi ve işletme alanında yetişmiş
eleman ihtiyacının karşılanarak özellikle Almanya ve
Türkiye arasında hem ekonomik hem de kültürel köprü
kurmaktır.
Türkiye ile başta Almanya olmak üzere Almanca dilinin
kullanıldığı ülkeler arasındaki bağları üniversite eğitimi
alanına da taşıyarak, farklı kültür ortamlarında
bulunmaya alışkın, bilgiyi üreten, kullanan, dinamik ve
rekabetçi çok yönlü mezunlar veren, akademisyenlerinin
uluslar arası arenada başarılara imza attığı öncü bir
program olma vizyonu ile eğitim hayatına başlayan ve
bu idealle 29 yıllık bir bilgi birikime sahip olan
programımızın misyonu; kurumsal aidiyet duygusuna
sahip, rekabetçi piyasalarda fark yaratabilen, sosyal
sorumluluk bilinciyle toplum ihtiyaçlarına karşılık
verebilen, çağdaş ve demokratik bir yönetim anlayışına
sahip, araştırmayı, sorgulamayı ve tartışmayı temel alan
bilimsel bakış açısına sahip mezun ve akademisyenler
yetiştirmektir.
MEZUNLARIMIZ
İlk mezunların verildiği 1995 yılından bugüne kadar
yetiştirmiş bulunduğu yaklaşık 800 mezunu ile Almanca
İşletme Programı, Türkiye’de faaliyet gösteren öncelikle
Türk-Alman ve diğer yabancı firmalar için önemli bir
kaynak konumundadır. Mezunlar sektörün global
pazarlardaki faaliyetlerine cevap verecek insan gücü ve
özellikle üst düzey yönetici kaynağı ihtiyacını
karşılamaktadır.
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EĞİTİM - ÖĞRETİM
Eğitim süresi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun uygun
gördüğü Almanca Dil Yeterlilik Belgesi'ne sahip
olan öğrenciler için 4 yıldır. Almanca yeterliliğe
sahip olmayan öğrenciler için program kapsamında
en fazla iki yıl Yabancı Dil Hazırlık eğitimi
verilmektedir. Hazırlık eğitiminin ilk yılı sonunda
yapılan yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler
Almanca İşletme Programında öğrenim görmeye
hak kazanmaktadır. İkinci sene sonunda hazırlık
sınıfını geçemeyen öğrenciler ise, Türkçe İşletme
Programında eğitimlerine devam etmektedir. Temel
işletmecilik
dersleri
verildikten
sonra
lisans
eğitiminin 5. döneminden itibaren öğrenciler;
Muhasebe ve Finansman, Yönetim-Organizasyon ve
Pazarlama anabilim dallarından çeşitli dersler
seçerek; çalışma hayatında odaklanmayı düşündüğü
alan hakkında daha detaylı ve uygulamaya yönelik
bilgiler edinmektedir.
Türk ve Alman öğretim üyelerinden oluşan seçkin
bir eğitmen kadrosu bulunmaktadır. Bu kadronun
dışında Almanya ve Avusturya’dan kısa dönemli
olarak gelen misafir öğretim üyeleri dersler
vermektedir. Program kapsamında öğrencilere teorik
bilginin yanı sıra “üniversite-sanayi işbirliği”
çalışmaları çerçevesinde iş dünyasında doğrudan
deneyim kazanmalarına imkân yaratılmaktadır. Bu
bağlamda lisans bitirme tezleriyle işletmelerin
gerçek
sorunları
incelenip
çözüm
önerileri
geliştirilmekte, sektörden üst düzey yöneticilerle
ortaklaşa yürütülen zorunlu ve seçmeli dersler
sunulmaktadır.
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Almanya, Avusturya başta olmak üzere 20’nin
üstünde üniversiteyle imzalanan Erasmus değişim
anlaşmalarıyla
öğrenciler;
yurtdışı
deneyimi
kazanabilmekte ve yine bu üniversitelerden gelen
yabancı
öğrencilerle
program
içinde
kültürel
paylaşımı
desteklenen
tecrübeler
elde
edebilmektedir.
Lisans
eğitiminin
devamı
niteliğinde Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü
bünyesinde
Muhasebe/Finansman
(Almanca),
Pazarlama (Almanca) yüksek lisans eğitimi ve
Muhasebe-Finansman (Almanca) doktora programı
bulunmaktadır.
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İşletme (İngilizce) ve
İşletme Yönetimi UOLP
Lisans Programları
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GENEL BİLGİLER
Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi,
İngilizce İşletme Lisans Programı güçlü
etim elemanından oluşan akademik kadrosu
ve kurumsal yapısı ile her yıl ortalama; 500
öğrenciye hizmet veren, 80 civarında mezun
veren
bir
bölümdür.
İngilizce
İşletme
Bölümünde eğitim dili birkaç istisnai ders
dışında (Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi, Hukuk vb.) İngilizcedir. Eğitim
dilimiz İngilizce olduğu için öğrencilerin
İngilizce
Yeterlik
Sınavı'na
girmeleri
gerekmektedir.
Bu
sınavı
geçemeyen
öğrenciler Hazırlık Sınıfına devam ederler.
EĞİTİM - ÖĞRETİM
4 yıllık lisans programımızın ilk ve ikinci
senesinde, daha çok genel bilgi birikimi
içeren, işletmecilik alanına temel teşkil
eden dersler yürütülmektedir. Programın
üçüncü ve dördüncü senelerinde ise kariyer
planları, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
yönetim-organizasyon,
üretim
yönetimipazarlama, muhasebe-finansman ve karar
bilimleri uzlanım dallarından birini seçerler.
4. sınıfta öğrencilerin seçimine sunulan çok
sayıda ders sayesinde öğrenci sayısı 5’ten
az
olmamak
üzere
daha
az
mevcutlu
derslerin verilebilmesi mümkün olmaktadır.
Öğrencilerimiz toplam 164 kredi alarak BA
(lisans) derecesi ile mezun olurlar.
Programımız, Marmara Üniversitesi içinde
en çok Erasmus değişim öğrencisi kabul
eden ve yurt dışına en çok öğrenci
gönderen bölümdür. Değişim programlarına
yoğun katılım ile uluslararası bilgi ve görgü
değişiminin
sağlanması
amaçlanmaktadır.
Her yıl yabancı üniversitelerle işbirliği
içinde
düzenlenen
International
Week,
Türkiye'nin
önde
gelen
işletmeleri
ile
düzenlenen
Kariyer
günleri
öğrencilerin
aktif katılımı ile okul dışı bağlantılarını
güçlendirmeyi hedefler.
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İngilizce İşletme eğitimini bitiren öğrenciler;
"Lisans diploması" almaya hak kazanırlar ve
"İşletmeci" ünvanı ile çalışılar. 1985 yılından
günümüze kadar binlerce lisans ve lisansüstü
mezun vermiş programımız halen öğrencilerimizi,
güçlü kadrosu ve İngilizce yürütülen İşletme
eğitimindeki tecrübesi ile yarınlarımızın yönetici
ve liderleri olarak yetiştirmeye devam etmektedir.
İngilizce
İşletme
programımıza
devam
eden
öğrencilerimizi, çok uluslu şirketlerin değişik
seviyelerindeki kadrolarda çalışabilecek veya kendi
şirketlerini
kurabilecek
ve
yönetebilecek
yetkinliklere sahip mezunlar olarak yetiştirmeyi
hedeflemekteyiz.
Paydaşlarımızla
yakın
işbirliği
içerisinde,
öğrencimizin teori ile pratiği buluşturmasına imkan
sağlayacak
fırsatlar
yaratabilmekte,
öğrencilerimizin kendi yönelimleri doğrultusunda
yapabilecekleri staj uygulamasıyla alan tecrübesi
kazanmalarını desteklemekteyiz. Bunun yanında,
girişimcilik, eğitim programımızın ana temasını
oluşturmaktadır ve dört yıllık lisans eğitimi ders
programında da bir ders olarak yer alarak
odaklanma alanı olarak tanımlanmıştır.
Şirket kurma odaklı girişimci yaklaşımların yanı
sıra, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini, enerjisi ile
kurum yararına projelere dönüştürebilme olarak
tanımlanabilen kurumsal girişimcilik yeteneğini
öğrencilerimize kazandırmak da eğitim hedeflerimiz
arasındadır.
Öğrencilerimiz, üniversitemizdeki yabancı öğrenciler
ile birlikte eğitim almalarının yanı sıra, değişim ve
Erasmus programları ile yurt dışında staj ve
eğitim alma imkanına sahiptirler.
İngilizce İşletme programımız, yönetsel ve liderlik
yetkinlikleriyle donanmış girişimci mezunlarının
kalitesini ve başarısını kendi akreditasyonu kabul
ederek, her birini yönetsel düşünme, yaratıcı
problem çözme, iletişim ve öğrenmeyi öğrenme
becerileri ile yetiştiren ve etik ve sosyal
sorumluluk değerleri kazandırmaya çalışmaktadır.
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İŞLETME YÖNETİMİ (UOLP)
UNCW ile ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI
İşletme Yönetimi Uluslararası Ortak Lisans
Programı (UOLP) University of North
Carolina-Wilmington
(UNCW)
ile
yürütülmektedir. Programa kayıt yaptıran
öğrenciler üç yıl Türkiye'de 1 yıl ABD eğitim
almak suretiyle hem fakültemizin hem de
Amerikadaki University of North Carolina
Wilmington
diploması
alması
sebebiyle
giderek ilgi çeken bir programdır.
Kontenjan 15 öğrencidir. Öğrenciler, farklı
alanlarda çok sayıda ders seçeneği tanıyan
Bölümümüzün İngilizce İşletme Programı
öğrencileriyle birlikte ders almaktadır.
Süresi İngilizce hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır.
İngilizce hazırlık sınıfı ile ilk üç yıl
Marmara Üniversitesinde, 4. sınıfı UNCW’da
okunmaktadır. Program ücretlidir.
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İşletme Enformatiği
2020 yılı TÜBİTAK çağrı planlamasının yaklaşık üçte biri
Bilgi ve İletişim Teknolojileri konularına ayrılmıştır.
Elektrikli araçtan sürdürülebilirliğe, yapay zekalardan
insansız hava araçlarına, veri madenciliğinden uzman
sistemlere
birçok
bilgi
iletişim
konusunda
YBS
mezunlarına
ciddi
şekilde
ihtiyaç
vardır.
Bilişim
sektöründe yapılan araştırmalar en büyük sorunun % 62
ile
nitelikli
bilişim
personeli
açığı
olduğunu
göstermektedir. Var olan iş gücünün de sürdürülebilir
olmadığı araştırmaya not olarak düşülmektedir. Bilgi
teknolojileri
istihdamı
Uluslararası
Çalışma
Organizasyonu (ILO) rakamlarına göre ülkemizde binde 5
seviyelerinde iken Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama %
3,9 seviyesindedir.
Marmara
Üniversitesi
Almanca
İşletme
Enformatiği
Bölümü, günümüzde Türkiye’de en kapsamlı SAP eğitimini
sunan Bölümdür. En gelişmiş kurumsal bilgi sistemi olan
SAP dersleri uygulamalı olarak işlenmekte, SAP ile
yürütülen
işbirliği
çerçevesinde
öğrencilere
SAP-UA
(University Alliances) sertifikaları verilmektedir. Ayrıca,
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, Türkiye'deki ilk
ve tek SAP Next Generation laboratuvarlarına sahip olan
fakültedir. Bölümümüz ayrıca bir dönem Oracle Academy
üyeliği de yapmıştır.
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Lisans

Bölümü
Programları

NEDEN ENFORMATİK BÖLÜMÜ?
Ülkemizde konusunda ilk olan bölümümüz
Almanya hükümetiyle ortak olarak 1991
yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine
Almanca İşletme Enformatiği ismi ile
başlamış, daha sonra YÖK tarafından ülke
genelinde
standardizasyon
oluşturma
çalışmaları
dahilinde,
2020
yılından
itibaren geçerli olmak üzere adı Yönetim
Bilişim
Sistemleri
(YBS)
olarak
değiştirilmiştir.
Dünya'da
disiplinler
arası
bölümler
popülerleşmiş,
geleneksel
mesleklerin
yerini
almaya
başlamışlardır.
Bunların
arasında, Bilgi ve İletişim Teknolojileri
içerisinde
YBS
çok
önemli
bir
yer
tutmaktadır. Yapılan bir araştırma, YBS
mezunlarının mezuniyetten sonraki bir yıl
içerisinde
%
90'lar
mertebesinde
iş
bulduklarını
göstermektedir.
Aynı
araştırma, % 90'a yakınının girdikleri
işlerde kendi mesleklerini icra ettiklerini
(ilgisiz
bir
dalda
çalışmadıklarını)
göstermiştir.
Bu
araştırmaya
göre
çalıştıkları
işlerden
memnun
olanların
oranı % 70'lerin üzerindedir ki bu oran
diğer
mesleklerle
karşılaştırıldığında
oldukça yüksek bir orandır.
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İşletme Enformatiği
Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri
(Almanca) Lisans Programı

Yönetim Bilişim Sistemleri

(İngilizce) Lisans Programı
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GENEL BİLGİLER
1991 yılından 2019 yılına kadar Almanca
İşletme Enformatiği ismi ile eğitim ve öğretim
faaliyetlerini sürdürmüş olan program “Yönetim
Bilişim Sistemleri – Almanca Lisans Programı”
olarak mevcut faaliyetlerini sürdürmeye devam
etmektedir.
Bölümün temel konusu, işletme ihtiyaçlarına en
uygun bilişim sistemlerinin oluşturulması ve
bunlar
arasında
entegrasyon
sağlayarak,
kurumun etkin bir bilgi-işlem altyapısına sahip
olmasıdır. Ayrıca, sürekli olarak bu altyapının
geliştirilmesi ve işletme hedeflerine en fazla
katkıyı
sağlaması
için
çalışılmaktadır.
Programımız yılda, ÖSYM'den 67, yatay geçiş
ve dikey geçişle de ortalama 20 öğrenci alarak
toplamda 90'a yakın öğrenci kabul etmektedir.
Yıllardır olduğu gibi 2019’da da Türkiye’nin en
yüksek puanla öğrenci kabul eden iki Yönetim
Bilişim Sistemleri bölümünden biri olmuştur.
EĞİTİM - ÖĞRETİM
Bölümdeki
temel
dersler,
algoritma,
programlama,
veritabanları
gibi
bilişim
derslerinin yanı sıra yönetim organizasyon,
muhasebe, pazarlama gibi işletme derslerini de
kapsamaktadır. Bilişim sistemleri yönetimiyle
ilgili olarak Proje Yönetimi, Sistem Analiz ve
Tasarım
ve
Simülasyon
gibi
dersler
verilmektedir. Diğer yandan gelişen teknolojiyle
ilgili olarak Veri Madenciliği, Kurumsal Kaynak
Planlama (ERP – SAP), Uzman Sistemler,
Karar Destek Sistemleri, İş Zekası, Makine
Öğrenmesi, Yapay Zeka, Otonom Sistemler,
Blok Zinciri gibi dersler de verilmektedir.
Yönetim
Bilişim
Sistemleri
–Almanca
Programında tüm dersler Almanca dilinde
verilmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri –
İngilizce Programında ise tüm dersler İngilizce
olarak sunulacaktır.
Öğrenciler
Yabancı
Diller
Yüksekokulu
tarafından sunulan bir senelik yabancı dil
hazırlık programında
başarılı
olduktan
sonra
fakülteye
geçiş
yapmaktadırlar.
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Bölümdeki derslerin önemli bir kısmı bilgisayar üzerinde
gösterilmektedir. Programlama ile ilgili dersler kapsamında
uygulamalı olarak Visual C#, Java, Python, R programlama
dillerine giriş yapılmakta, MS SQL ile uygulamalı
veritabanı dersleri verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin
uzmanlaşmalarına izin veren kurumsal kaynak planlama
(ERP – SAP) ve karar destek sistemleri uygulamalı olarak
sunulmaktadır. Bölüm derslerini tamamlayan öğrenciler
mezun olabilmek için 4. sınıfta bitirme projesi
hazırlamakta ve seçtikleri bir konuda araştırma
yapmaktadırlar. Daha ayrıntılı ders programı için aşağıdaki
internet
sitesine
bakılabilir:
https://meobs.marmara.edu.tr/ProgramTanitim/isletmefakultesi/isletme-enformatigi-almanca-893-671-0
YÖNETİM
BİLİŞİM
SİSTEMLERİ
(İNGİLİZCE
PROGRAMI)
2020-2021 yılında, YÖK tarafından onaylanmış olan
Yönetim Bilişim Sistemleri – İngilizce Programının
açılması planlanmaktadır.
BÖLÜM MEZUNLARININ ÇALIŞMA ALANLARI
Bölüm mezunları, yüksek kalitede uluslararası uzmanlık
bilgisine sahip, hem Türkiye'deki hem de yurtdışındaki
firmaların bilgi sistemleri alanındaki uzman ve yönetici
ihtiyaçlarını
başarıyla
giderebilecek
yetkinliktedir.
Mezunlarımız hem yurtiçi hem de yurtdışındaki firmalarda
başarılı pozisyonlarda, giderek artan sayıda istihdam
edilmektedir. Bölümümüz mezunları çok hızlı bir şekilde iş
bulmakta ve ülkemizin kalifiye eleman açığını bir miktar
da olsa karşılamaktadırlar. Kendi işini kurarak hizmet
veren mezunlarımız kendi alanlarında fark yaratmaktadır.
ERP (SAP, Oracle, IBM, Microsoft, SAS, vb)
Danışmanlığı
İş Analistliği veya Proje Yöneticiliği
Bilgisayar ve İlgili Cihazların Tasarımı, Üretimi,
İşletimi ve Bakımından Sorumlu Uzman
İnternet ve Mobil Yazılım Tasarımcısı ve Programcısı
Veri Sistemleri ve Uygulamaları Uzmanı
Yazılım Geliştirme ve Test Uzmanı
Bilgisayar Ağı Yöneticisi
Yazılım Satışı ve Pazarlama Uzmanı
Donanım Satışı ve Pazarlama Uzmanı
Dijital Ajanslarda Proje Sorumlusu
Sosyal Medya Planlamacısı ve Uzmanı
Çevrimiçi Yayıncılık Uzmanı
BT denetçisi,
Siber Güvenlik Uzmanı
Mezunlarımız arasında mesleklerinden memnuniyet oranı
da oldukça üst düzeydedir. 2019 mezunlarının %
66'sı 4. sınıfı okurken paralel olarak önemli kurumlarda
çalışmaktaydılar. Bu firmaların arasında: ·
Mercedes,
Bosch, Siemens, SAP gibi kurumsal Alman firmaları,
Adesso, Itelligence, Montag, Felece gibi SAP ve bilişim
danışmanlık firmaları
bulunmaktadır.
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ULUSLARARASI DEĞİŞİM
PROGRAMLARI VE EĞİTİM
İMKANLAR
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Üniversitemiz uzun yıllardır Türkiye genelinde Erasmus+ değişim
programına en fazla öğrenci gönderen üniversite durumundadır.
Fakültemiz de bu değişim programında üniversitemiz içerisinde en
fazla öğrenci gönderen fakültelerden birisidir.
İşletme Fakültesinde etkili bir şekilde yürütülen üç temel değişim
programı vardır:
1. Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yükseköğrenim kurumlarıyla
yapılan Erasmus+ programı,
2. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerdeki yükseköğrenim kurumlarıyla
yapılan Mevlana programı,
3. Yurtiçindeki diğer yükseköğrenim kurumlarıyla yapılan Farabi
programı,
UNCW ile devam eden ayrı bir değişim anlaşmamız bulunmaktadır.
Her yıl başarılı olan ve İngilizce yeterliliğe sahip üç öğrencimiz
burslu olarak Amerikadaki University of North Carolina
Wilmington'da bir dönem değişim programına katılabilmektedir.
Bu üç program arasında en çok hareketlilik Erasmus+ kapsamında
yapılmaktadır. İşletme Fakültesi olarak, Erasmus+ kapsamında üç
temel program yürütülmektedir:
1. Erasmus+ Öğrenci öğrenim hareketliliği programı
2. Erasmus+ Personel hareketliliği programı
3. Erasmus+ Öğrenci staj hareketliliği programı
Bu programlar arasında fakültemizin en etkin olduğu program,
öğrenci değişim programıdır. Bu kapsamda, her sene ortalama 93
öğrenci
Avrupa’da
anlaşmalı
olduğumuz
70’in
üzerinde
üniversiteden birine güz ve/veya bahar dönemi için gitmektedir.
Ayrıca fakültemiz her sene ortalama 92 öğrenciyi yine aynı
program
kapsamında
ağırlamaktadır.
İşletme
Fakültesi,
üniversitemizde Erasmus+ programıyla en çok öğrenci gönderen
(2019-20’de 78’i hibeli 102 öğrenci) ve yurtdışından en çok
öğrenci ağırlayan (2019-20’de 60 öğrenci) fakültedir. Yurtdışına
gidemeyen öğrenciler de yine yurt dışından kabul edilen
öğrencilerle beraber uluslararası bir eğitim görme fırsatı
yakalamaktadır. Anlaşma sayımızın fazlalığı, öğrencilerimizin çeşitli
kriterlere uygun bir seçim yapmalarına imkan tanımaktadır.
Personel hareketliliği programı ise, öğretim üyelerimizin yurtdışına
ders vermek için gidip tecrübelerini bölümümüze aktardığı ve
yurtdışından fakültemizde yabancı hocaları ağırladığımız bir
programdır. Anlaşmamız bulunan bütün üniversitelerle personel
hareketliliği anlaşmamız da yer almaktadır. Böylece, hem
hocalarımız yurtdışındaki akademik gelişmeleri takip edebilmekte ve
işbirliklerini geliştirmekte hem de öğrencilerimiz uluslararası dersleri
takip edebilme yetkinliği kazanmaktadır. Diğer taraftan, yaz
dönemlerini
değerlendirmek
üzere
öğrencilerimiz
staj
hareketliliğinden yararlanıp Avrupa ülkelerinden birine hibeli olarak
gidebilirler. Bu programlara ek olarak işletme fakültemiz, gerek
yeni
anlaşmalarla gerekse Erasmus+ KA107 projeleriyle program
kapsamını genişletmeyi hedeflemektedir.
Öğrencilerimiz ve öğrenci adaylarımız, Erasmus+ süreçlerini
üniversitemiz Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi web
sayfasından (https://uluslararasi.marmara.edu.tr/) inceleyebilirler.
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Öğrenci Odaklı Yönetim
Anlayışımız, Kalite ve
Akreditasyon
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KALİTE POLİTİKAMIZ
Sürdürülebilir Kalite Yönetim Sisteminin,
birimlerde ve programlarda uygulanmasını,
Kalite yönetim sisteminin, 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun
gerekleri, risk yönetimi ve iç kontrol
süreçleriyle
bütünleşik
bir
şekilde
standartlara
uygun
olarak
belgelendirilmesini,
Öğrenci,
Çalışan,
Öğretim elemanlarının, iç ve dış paydaşların
memnuniyetini dikkate alarak hedeflere
ulaşılmasını, Öz değerlendirme ile tüm
süreçlerimizi
gözden
geçirerek
sürekli
iyileştirme
ile
performanslarımızı
geliştirmeyi,
verimliliğimizi
arttırmayı
benimsediğimizi,
Kurumumuzu, ulusal ve uluslararası düzeyde,
Marmara
Üniversitesi’nin
misyon
ve
vizyonuna uygun, özgün, saygın ve tercih
edilebilir seviyede tutmak için çabalamayı,
Çalışma Ekibimizle, yüksek teknoloji içeren,
yenilikçi ve yaratıcı projelerle topluma ve
çevreye saygıyı esas almayı taahhüt ederiz.
Kalite çalışmalarımız hakkındaki detaylı
bilgilere
isletme.marmara.edu.tr
web
adresimizdeki
kalite
sekmesinden
ulaşılabilir. Bu sekmenin altında aşağıdaki
başlıklar
hakkında
bilgilere
ulaşmak
mümkündür.
Misyon ve Vizyon
Etik Mevzuat
Etik Kodlar
Faaliyet Raporları
Kalite Dökümanları
Memnuniyet ve Şikayetler
Stratejik Plan
Kurum Öz Değerlendirme Raporu
Kalite El Kitabı
Kalite Politikası
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Akreditasyon nedir, yüksek öğrenimde akreditasyonun amacı ve içeriği nedir?
Yüksek öğretim kurumları özelinde açıklama gerekirse akreditasyon üniversitelerin, bağlı birimlerinin
birlikte veya tek tek sundukları eğitim ve araştırma hizmetlerinin kalitesi konusunda paydaşlarına
güvence vermek amacıyla bağımsız ve tarafsız çalışan ulusal ve/veya uluslararası kalite değerlendirme
kuruluşlarının denetiminden geçme sürecidir. Böyle bir denetim kalitenin sürdürülebilir da bir
güvencesidir.
Bir kurumun kendisinin ne kadar iyi eğitim ve araştırma hizmeti veren bir kurum olduğunu
söylemesinin paydaşlarını özellikle dış paydaşlarının nazarlarında bir anlam taşıyabilmesi için
akreditasyondan geçmiş olması özellikle uluslararası alanda önem verilen bir konudur.
Gerek bölgesinde gerek dünya genelinde yabancı öğrenciler için
tercih edilen bir fakülte olma
amacını güden fakültemiz işletme okullarının. akreditasyonunda en itibarlı kuruluşlardan biri olan
AACSB'yi tercih etmiştir.
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) Akreditasyonu nedir?
AACSB, ilk kez 1916’da, işletme okullarının üye olup birbirleriyle etkileşime girebilecekleri bir
network olarak tasarlanmıştır. Akreditasyon standartları ilk kez 1919’da belirlenmiş ve çeşitli
revizelerle günümüzdeki halini almıştır.
Günümüzde AACSB Akreditasyonu, bir işletme okulunun lisans ve/veya lisansüstü düzeyde çeşitli
programlarının misyon, temel eğitim-öğretim faaliyetleri, öğretim üyelerinin yetkinlikleri gibi başlıklar
üzerinden değerlendirilmesini kapsar.
Akreditasyon bir kuruma ve paydaşlarına, öğrencilere, topluma, mensuplarına, çalışanlarına ne gibi
avantajlar sağlar, önemi nedir?
Öğrenci, veli gibi temel paydaşlara, akredite okulun en yüksek kalitede işletme eğitimi verdiğini
gösterir.
İşverenlere, akredite okullardan mezun olan öğrencilerin daha mezun oldukları ilk gün çalışmaya hazır
donanımda olduklarını gösterir. AACSB’ye akredite programlar, öğrencinin
tercihini etkileyerek
programların daha kaliteli öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlar.
AACSB akreditasyonunu almış okullar uluslar arası proje desteklerinden daha kolay faydalanır.
AACSB, akredite okula uluslar arası alanda önemli bir prestij kazandırır.

| SAYFA 54

AACSB
AKREDİTASYONU
Türkiye’de AACSB...
Türkiye’de 2020 yılı haziran ayı itibariyle AACSB’ye 16 üye üniversite
var. Bunlardan bir tanesi de Marmara Üniversitesidir. Bu 16 üye
üniversiteden 10 tanesi devlet üniversitesi, 6 tanesi vakıf üniversitesidir.
16 üye üniversiteden 3’ü işletmecilik alanında akreditasyonunu
tamamlamış üniversiteler. Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi vakıf
üniversitesi olarak ve İstanbul Üniversitesi de devlet üniversitesi olarak
AACSB akreditasyonunu tamamlamışlardır.
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Türkiye’de AACSB durumu nasıl?
Türkiye’de 2020 yılı haziran ayı itibariyle AACSB’ye 16 üye
üniversite var. Bunlardan bir tanesi de Marmara Üniversitesidir.
Bu 16 üye üniversiteden 10 tanesi devlet üniversitesi, 6 tanesi
vakıf üniversitesidir. 16 üye üniversiteden 3’ü işletmecilik alanında
akreditasyonunu tamamlamış üniversiteler. Bilkent Üniversitesi,
Sabancı

Üniversitesi

vakıf

üniversitesi

olarak

ve

İstanbul

Üniversitesi de devlet üniversitesi olarak AACSB akreditasyonunu
tamamlamışlardır.
Marmara Üniversitesi’nin AACSB akreditasyon yolculuğu 2016
yılında başladı. 2016 yılında AACSB kurumuna üye olduk ve şu
anda Türkiye’de mevcut 16 üniversiteden biri haline geldik. Bir
sonraki önemli kilometre taşımız “eligibilty” dediğimiz uygunluk
aşamasıydı. Akreditasyon sürecine hazır olduğumuza ilişkin bir ön
sınama gibi değerlendirilebilecek bir süreci ilk ve tek seferde 2018
yılında başarıyla geçtik ve akreditasyon sürecine devam etme
yönünde önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. 2018 yılından
itibaren akreditasyon sürecimiz “Iser”

aşamasına geçti. Yani

“institutional self-evaluation report” aşamasına geçti. Bu süreçte
de ilerliyoruz. 2020 yılının başlarında da fakültemize atanan
gönüllü mentörümüz Prof.

Said Ladki’yi fakültemizde ağırladık.

Çalışmalarımız hakkında uzun süren önemli toplantılar yaptık.
Peki sonuçta Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi akredite
olunca da ne elde edeceğiz?
Eğitim öğretimi bilimsel araştırmaların topluma hizmetin niteliği
artacak, uluslararasılaşma sağlanacak, Marmara İşletme diploması
Türkiye’de her zaman çok olumlu tanınan iyi bilinen bir marka
değeri ama bu olumlu marka değerini tüm dünyaya taşımış
olacağız. Öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve personelimizin yurt
dışı değişim programlarından yararlanmaları kolaylaşacak, denklik
kazanmaları

kolaylaşacak.

Personelimizin,

mezunlarımızın,

öğrencilerimizin yüksek öğrenim alanındaki prestiji artacak. Saygın
kurumlar, bu 840 saygın ve muteber kurum arasında hak ettiğimiz
yeri en kısa zamanda alacağız.
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Yetkin ve Başarılı
Akademik Kadro

Öğretim Üyelerimizin Başarıları...
Prof. Dr. Dilek Zamantılı Nayır tarafından kaleme alınan” Türkiye’nin Göçmen Girişimcileri: Geliş
Nedenleri, Kuruluş Öyküleri ve Değerleri.” isimli eser, İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) tarafından düzenlenen “HALİT AYDIN
BİLİM ve ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ ESER YARIŞMASI birinciliğe layık görülmüştür.
Prof. Dr. Serra Yurtkoru 13.Uluslararası Stratejik Yönetim Konferansında Prof. Dr. Erol Eren En İyi
Bildiri Ödülü"ne layık görüldü.
Prof. Dr. Handan SÜMER GÖĞÜŞ, Stephan SCHÖNING ve Helmut PERNSTEINER’in birlikte
derlemiş oldukları Risikomanagement in Unternehmen - Interkulturelle Betrachtungen zwischen
Deutschland, Österreich und der Türkei adlı kitabı Almanya’da yayınlanmıştır.
Dr. Arzu Baloğlu, Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 2016-2017 İş Programı çerçevesindeki
"Health, demographic change and well-being" genel alanındaki bir çağrıda uzaktan ve Brüksel'de
komisyon binasında düzenlenecek olan panelde değerlendirme sürecine katılmak üzere "hakem" olarak
davet edilmiştir
Prof.Dr. Nuran Cömert, COSO İnternal Control Integrated Framework’un Çeviri setini literatüre
kazandırdıkları için 2017 Akademik Farkındalık Dalında Türkiye İç Denetim Enstitüsü Özel ödülüne
layık görüldü.
Prof. Dr. Bige Aşkun 2019 yılı "Marmara Üniversitesi Akademik Yayın Ödülüne" layık görüldü.
Doç. Dr. Seçil BAL TAŞTAN, LUMEN Publishing ve Stefan cel Mare University işbirliği ile
gerçekleştirilen “12. LUMEN International Scientific Conference - Rethinking Social Action. Core
Values in Practice“ uluslararası konferansında sunmuş olduğu "The Impacts of Perceived Ethical
Climate and Codes of Ethics on Employees’ Deviant Behaviors in Organizations" (Örgütlerde
Algılanan Etik İklim ve Etik Kodların Çalışanların İşyerindeki Sapkın Davranışlarına Etkisi) konulu
araştırma çalışmasıyla 2019 yılında “Honorary Distinction” ödülüne layık görülmüştür.
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Önemli Akademik Etkinliler
36. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu: Muhasebe Eğitiminde EDönüşüm: Geleceğe Bakış, Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar” 3-7 Mayıs
2017 https://www.turmes.org/2017/index.html

İlk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal
Raporlama Standardı (BOBİ-FRS) Çalıştayı 21-22 Aralık 2018
http://bobifrs.etkinlik.marmara.edu.tr/

"II. İşletme Tarihi Konferansı", 21-22 Mart 2019
http://itk19.etkinlik.marmara.edu.tr/

Uluslararası 23. Finans Sempozyumu 9-12 Ekim 2019
http://finans23.etkinlik.marmara.edu.tr/sol_menu/genel_
bilgiler
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ÖĞRENCİ
KULÜPLERİMİZ
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İşletme Fakültesi Öğrenci Kulüpleri
Öğrenci Kulüpleri üniversite hayatının en önemli unsurlarından birisidir. Öğrencilerin ilgi
alanlarını keşfetmelerine, bu alanlarlarda kendilerini geliştirmelerine, farklı fakültelerden
ve bölümlerden öğrencilerle etkileşimde bulunmalarına ve işbirliği yapmalarına, mesleki
alanlarda bilgilerini arttırmalarına, takım çalışması ve organizasyon becerilerini
geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine imkan sağlarlar. Bu durum öğrencilerin üniversite
sonraki mesleki ve sosyal hayatına dair önemli katkılar sağlar.
Üniversitemiz bünyesinde 197 aktif öğrenci kulübü bulunmaktadır. Bunların 15 tanesi
fakültemiz bünyesinde aktif olarak faaliyet göstermektedir. 2018-2019 Akademik
döneminde 126 faaliyet gerçekleştiren kulüplerimizin yanında, kuruluş aşamasında olan
ve yeni akademik dönemde kurulması planlanan 4 öğrenci kulübü bulunmaktadır.
Aktif Kulüplerimiz:
Almanca işletme ve İşletme Enformatiği Kulübü
Denetim Kulübü
Girişimci Kadınlar Kulübü
İşletme Kulübü
Liderlik ve Yönetişim Kulübü
Management Kulübü
Marmara Değişim Kulübü
Marmara Kapsül Kulübü
Marmara Sinerji Kulübü
Marmara Tenis Kulübü
Marmara Üniversitesi Türk - Alman Kültür Kulübü
Oryantiring Kulübü
Pazarlama Kulübü
Sanat Yönetimi Kulübü
Sosyal Yardımlaşma Kulübü
Kurulması planlanan kulüplerimiz:
Etkileşim Kulübü
İnovasyon Kulübü
İnsan Kaynakları Yönetimi Kulübü
Spor Yönetimi Kulübü
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Almanca İşletme ve İşletme
Enformatiği Kulübü

Kulüp Faaliyet Amacı
"Okulumuz
öğrencilerinin
kariyerleri
ve
planlarını geliştirirken farklı deneyimleri
dinleme, staj ve iş imkanları ile buluşmalarını
sağlamak."
Faaliyet Alanları
Ekonomi
Girişimcilik
İşletme
Kariyer Planı
Kişisel Gelişim
Liderlik
Yabancı Dil
Yazılım Geliştirme
Kulüp Başkanı: Eren Çelik
Kulüp Danışmanı: Arş.Gör. Doğancan Ülker
Danışman Yrd.: Arş.Gör. Onur Erişen
Web Sitesi:
https://www.sksfit.com/kulup/25/almancaisletme-ve-isletme-enformatigi-kulubu.html
Sosyal Medya Hesapları:
https://www.facebook.com/BWLundWI
https://www.instagram.com/bwlundwi/
https://twitter.com/BWLundWI
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Denetim Kulübü
Kulüp Faaliyet Amacı
Kulübümüz, "Denetim mesleğinden önceki son adım
olmak” vizyonu ile kurulmuş ve bu doğrultuda
faaliyet göstermektedir. Öncelikli olarak denetim
sektörü olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik
etkinlikler
organize
etmekteyiz.
Öğrenciden
öğrenciye bilgi aktarımı gerçekleştirdiğimiz ASP
(Academic
Support
Programme),
sektör
profesyonellerinen geleceğin iş adaylarına bilgi
aktarımı gerçekleştirdiğimiz SSP (Sectoral Support
Programme)
gibi
marka
haline
getirdiğimiz
etkinliklerimiz bulunmakta.

Faaliyet Alanları
Bilgi Teknolojileri
İnsan Kaynakları
Kariyer Günleri
Kişisel Gelişim
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Kulüp Başkanı: Doğukan Berke Tuğ
Danışmanı: Prof. Dr. Nuran Cömert
Danışman Yard.: Arş. Gör. Ömer Faruk Tan
Kulüp web sitesi:
https://www.sksfit.com/kulup/37/denetimkulubu.html
Sosyal Medya Hesapları:
1) https://twitter.com/denetimkulubu
2)https://www.instagram.com/marmaradenetim
kulubu/?hl=tr
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Marmara Girişimci Kadınlar Kulübü
Kulüp Faaliyet Amacı
Girişimci
Kadınlar
Kulübü,
kadınların
iş
dünyasındaki ve hayattaki yerini ve önemini
anlatarak farkındalık yaratmak; girişimci kadınları
ön plana çıkartarak girişimciliğin önemini anlatmak
ve girişimciliğin artmasına katkıda bulunmak; bu
konularda
uzman
kişilerin
deneyimlerinden
faydalanmak ve bu bilgileri Marmara Üniversitesi
öğrencileriyle
paylaşmak;
öğrenciler
arasında
dayanışma ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek ve
geleceğin girişimcilerine örnek olmak amacını
taşımaktadır. Çorbada Tuzun Olsun, Darülaceze,
Türk Kızılayı gibi sosyal sorumluluk projelerine ek
olarak Startuplarda Markalaşma, İş Hayatında
Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Girişimciler ile Çay
Molası gibi seminer ve sempozyum etkinliklerimiz
mevcuttur.

Faaliyet Alanları
Girişimcilik
İş Hayatı
Kadın Girişimciler
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Kulüp Başkanı: Tuğçe Bulut
Kulüp Danışmanı: Prof. Dr. Havva İnci Artan
Danışman Yrd.: Öğr. Gör. Pınar Değirmenci
Kulüp web sitesi:
https://www.sksfit.com/kulup/404/girisimcikadinlar-kulubu.html
Sosyal Medya Hesapları:
1)https://www.instagram.com/marmaragirisim
cikadinlar/?hl=tr
2)https://twitter.com/marmaragirisimk
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Marmara Üniversitesi İşletme Kulübü
Kulüp Faaliyet Amacı
Yapılan etkinlikler ve düzenlenen kariyer
gelişim faaliyetleri ile üniversite öğrencilerimiz
başta olmak üzere Türkiye'nin istikbaline
yatırım yapmak

Faaliyet Alanları
Finans ve Muhasebe
Girişimcilik
İnsan Kaynakları
Kariyer Gelişim
Pazarlama
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Yurtdışında Uzmanlık

Kulüp Başkanı: Sezen Nur Kaya
Kulüp Danışmanı: Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu
Danışman Yrd.: Dr. Öğr. Üyesi İhsan Yiğit
Web Sitesi:
https://www.marmaraisletmekulubu.com/
Sosyal Medya Hesapları:
https://instagram.com/marmaraisletmekulubu?
igshid=8k6wcbhnlf44
https://twitter.com/marmaraisletmek/
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Marmara Üniversitesi Liderlik ve
Yönetişim Kulübü
Kulüp Faaliyet Amacı
Liderlik
ve
Yönetişim
Kulübü
Marmara
Üniversitesi İngilizce İşletme bölüm öğrencileri
tarafından kurulan, başta bölümümüz ve
kampüsümüz
öğrencileri
olmakla
birlikte
üniversitemiz öğrencilerinin okul öğrenimlerinin
yanında kişisel gelişimlerine katkı sağlamak,
sektöre adım atmadan önce sektörü tanımasını
sağlamak ve gerekli noktalarda destek ve
yardımlaşma sağlamak amaçları doğrultusunda
çalışan öğrenci kulübüdür.

Faaliyet Alanları
Denetim
Eğitim
Ekonomi
Gezi
İnsan Kaynakları
Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kulüp Başkanı: Enes Sazil
Kulüp Danışmanı: Prof. Dr. Emine Serra Yurtkoru
Danışman Yrd.: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ekizler
Sosyal Medya Hesapları:
https://www.instagram.com/lgcmarmara
https://twitter.com/LGCMARUN
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Management Club
Kulüp Faaliyet Amacı
Management Club/Yönetim Kulubü, Marmara
Üniversitesi dahilindeki öğrencilerin akademik
ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak
etkinlikler yapmayı amaçlamaktadır.

Faaliyet Alanları
Finans
İnovasyon
Kariyer Günleri
Pazarlama
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Teknoloji

Kulüp Başkanı: Hanife Aleyna Güneş
Kulüp Danışmanı: Prof. Dr. Beril Durmuş
Danışman Yrd.: Prof. Dr. Emin Avcı
Sosyal Medya Hesapları:
https://www.facebook.com/managementclubmarmara
https://www.instagram.com/managementclubmarmara/
https://www.instagram.com/iw.istanbul/
https://www.instagram.com/teatalksmarmara/
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Marmara Kapsül Kulübü
Kulüp Faaliyet Amacı
Kulübümüzün amacı; mühendislik öğrencileriyle
işletme fakültesinin bilgi birikimini bir çatı
altında toplamak, bir kurum gibi hareket edip
gerçekleştirmek istediğimiz projeleri ar-ge
aşamasından sonra beyin takımı kurulup
faaliyete dökmek, konuyla alakalı yarışma ve
projelerde yer almak ve marmara üniversitesi'ne
başarı kazandırmak.

Faaliyet Alanları
Ar-Ge Çalışmaları
Ekonomi
Girişimcilik
İşletme
Kariyer Günleri
Mühendislik
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Teknoloji

Kulüp Başkanı: Osman Terli
Kulüp Danışmanı: Prof. Dr. Hakan Yıldırım
Danışman Yrd.: Prof. Dr. Olcay Bige Aşkun

Web Sitesi:
https://marmarakapsul.com/
Sosyal Medya Hesapları:
https://www.instagram.com/marmarakapsul/
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Marmara Sinerji Kulübü
Kulüp Faaliyet Amacı
Kamu ve özel sektör, sanayi ve hizmetler, kültür
ve turizm gibi birçok kesiminin yapısını işleyişini
her türlü sorunlarını araştırmak, incelemek;
Türkiye ve dünya ekonomilerinin, kültürünün,
düşünce ve sosyal konularının güncel konularında
ve birer disiplin olarak bilhassa işletme, ekonomi,
kültür ve sanat bilimleri ile bunların alt
dallarında araştırma ve incelemeler yapmak; bu
konularda
uzman
kişi
ve
kuruluşların
deneyimlerinden faydalanmak ve bu yolla ortaya
çıkan bilgileri Marmara Üniversitesi öğrencilerine
aktarmak.

Faaliyet Alanları
Ar-Ge Çalışmaları
Kamu ve Özel Sektör

Kulüp Başkanı: Hilmi Can Korkmaz
Kulüp Danışmanı: Prof. Dr. Sabri Burak Arzova
Danışman Yrd.: Doç. Dr. Nihal Kartaltepe Behram
Web Sitesi
http://marmarasinerji.com/
Sosyal Medya Hesapları:
https://twitter.com/marmarasinerji
https://www.instagram.com/marmarasinerji/
https://www.facebook.com/marmarasinerji
https://www.youtube.com/channel/UCwe7WiqCuQ6UTJp4TozJ-g
https://www.linkedin.com/company/marmara%C3%BCniversitesi-sinerji-kul%C3%BCb%C3%BC
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Marmara Değişim Kulübü

Kulüp Faaliyet Amacı
Ekonomik,
sosyal
ve
çevresel
düzeyde
sürdürülebirliği
sağlamak
ve
tamamlayıcı
faktörlerle bütünleştirmek için bir araya gelmiş
topluluktur.

Faaliyet Alanları
Müzik
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Tiyatro

Kulüp Başkanı: Büşra Aydın
Kulüp Danışmanı: Prof. Dr. Olcay Bige Aşkun
Danışman Yrd.: Dr. Öğr. Üyesi Elif Çekici
Sosyal Medya Hesapları:
https://www.instagram.com/marmaradegisimkulubu/
https://twitter.com/marmaradegisim
https://www.linkedin.com/in/marmarade%C4%9Fi%C5%9Fim-kul%C3%BCb%C3%BC152942176?trk=prof-samename-name
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Marmara Oryantiring Kulübü
Kulüp Faaliyet Amacı
Kendine güven, cesaret, mücadele isteği, takım
disiplini ve hepsinden önemlisi başarı ve
başarısızlığı sindirebilmeyi öğrenmek. Bütün bu
özellikleri, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm
öğrenci arkadaşlarımıza benimsetmek.

Faaliyet Alanları
Kültür ve Sanat
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Sportif Faaliyetler
Teknoloji

Kulüp Başkanı: Yıldızhan Karayel
Kulüp Danışmanı: Arş. Gör. Dr. Yasin Cebeci
Danışman Yrd.: Arş. Gör. Necati Güneş

Sosyal Medya Hesapları:
https://www.instagram.com/marmara_oryantiring/
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Pazarlama Kulübü
Kulüp Faaliyet Amacı
Pazarlama alanında akademik ve uygulamaya
yönelik faaliyetler düzenlemek ve bu sayede
öğrencilerin
bu
alana
ilişkin
farkındalık
düzeylerini arttırmak.

Faaliyet Alanları
Pazarlama
Reklam
Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kulüp Başkanı: Busenur Korkmaz
Kulüp Danışmanı: Dr. Öğr. Üy. Ahmet Başcı
Danışman Yrd.: Arş. Gör. Gözde Güsan Köse

Web Sitesi:
http://pazarlama.kulup.marmara.edu.tr/
Sosyal Medya Hesapları:
https://www.instagram.com/mupazarlama/
https://twitter.com/MUPazarlama
https://www.linkedin.com/company/mupazarlamakulubu
https://www.youtube.com/channel/UCwIK7hkpGczHSYqoQhdlRw?view_assubscriber
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Türk - Alman Kültür Kulübü
Kulüp Faaliyet Amacı
Marmara Üniversitesi Türk-Alman Kültür Kulübü
kuruluşu itibariyle Marmara Üniversitesi merkezli
bir öğrenci oluşumu olup Almanca dilinde eğitim
gören öğrencilerin ortak bir ağ oluşturarak iş
birliklerinde
bulunmasını
ve
kazanımlarını
birbirine aktarmasını amaçlamaktadır.

Faaliyet Alanları
Ekonomi
Kişisel Gelişim
Medya
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Türk ve Dünya Kültürü
Yabancı Dil
Yeni Medya

Kulüp Başkanı: Taylan Özgür Kırcı
Kulüp Danışmanı: Doç. Dr. Filiz Gürder
Danışman Yrd.: Arş. Gör. İlkim Ecem Emre

Sosyal Medya Hesapları:
https://www.instagram.com/mutakresmi/
| SAYFA 87

Sanat Yönetimi
Kulüp Faaliyet Amacı
Sanatsal aktivitelerle öğrencilerin
güçlendirip hobi sahibi yapmak.

yaratıcılığını

Faaliyet Alanları
Dans
Gezi
Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kulüp Başkanı: Metin Mermerkaya
Kulüp Danışmanı: Doç. Dr. Gül Eser
Danışman Yrd.: Arş. Gör. Sibel Doğan

Sosyal Medya Hesapları:
https://www.instagram.com/marmarasanatyonetimi/
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Sosyal Yardımlaşma Kulübü
Kulüp Faaliyet Amacı
Marmara Soyak yardıma, dayanışmaya, sevgiye
ihtiyacı olan herkese için "farkındayız, sizi
seviyoruz, sizi anlıyoruz, yanınızdayız" demek ve
bunu fiilen gerçekleştirmek amacıyla kurulan
gönüllülük esaslı, hiyerarşinin değil saygının
yönettiği bir kulüptür. Engellerin olmadığı, taciz
ve tecavüz gibi aşağılık olayların yaşanmadığı,
hayvanların da hepimiz gibi "acı" hissiyatına sahip
olduğu, kadınların toplumda değer gördüğü,insanın
insana hoşgörü ve sevgi ile yaklaştığı bir toplum
için çabalıyoruz.

Faaliyet Alanları
Engellilik
Kültür ve Sanat
Sokak Hayvanları
Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kulüp Başkanı: Meryem Altuntaş
Kulüp Danışmanı: Dr. Öğr. Üy. İlke Kocamaz
Danışman Yrd.: Arş. Gör. Dr. Hande Gürsoy
Akgünlü

Sosyal Medya Hesapları:
https://twitter.com/marmarasoyak
https://www.instagram.com/marmarasoyak/
https://www.facebook.com/marmaraunisoyak
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SPOR TAKIMLARIMIZ VE
SPOR İMKANLARI
Üniversite hayatının olmazsa olmazlarından birisinin de spor
olduğunu en iyi gösteren fakültelerden birisi de İşletme
Fakültemizdir. Öğrencilerimizin daha fazla spor yapmalarını her
zaman destekleyen fakültemiz bünyesinde kurulmuş 3 branşta 6
spor takımımız bulunmaktadır.
İşletme Spor takımlarımız;
İşletme Kadın Futbol
İşletme Kadın Basketbol
İşletme Kadın Voleybol
İşletme Erkek Futbol
İşletme Erkek Basketbol
İşletme Erkek Voleybol
Fakültemiz öğrencilerinden oluşan spor takımlarımız, her yıl
hem üniversitemiz genelinde hem de üniversite dışında
düzenlenen farklı özel spor turnuvalarında futbol, basketbol ve
voleybol branşlarında fakültemizi temsil etmekte ve başarılı
sonuçlar elde etmektedirler.
Basketbol
ve
voleybol
maçları
üniversitemiz
Göztepe
Kampüsü’nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu’nda
oynanmaktadır. Futbol maçları ise Anadolu Hisarı Kampüsü'nde
bulunan sahada oynanmaktadır.
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İŞLETME
BASKETBOL
TAKIMLARI

KADIN-ERKEK BASKETBOL TAKIMLARI
SORUMLUSU DR. ÖĞR. ÜYESİ OZAN
BAKIR'IN MESAJI
Değerli Öğrenciler,
Erkek basketbol takımımız fakültemiz kurulduğundan beri faaliyetlerine
devam etmektedir. Takımımız uzun zamandır başarılı bir ekip olup, son 2
sezonu şampiyon olarak tamamlamıştır. 2019-2020 sezonunda ise Covid-19
salgını nedeniyle iptal edilen sezonda iki grup maçı oynayan takımımız,
oynadığı 2 maçını da kazanmıştır. Bu maçlarda ortalama 100 sayı atan
takımımız, 35 sayı civarında potasında sayı yemiştir. İptal edilen sezonda da
takımımız sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından sayılmaktadır. Erkek
basketbol takımımız kadrosunda, daha önce kulüp geçmişi olanların yanı sıra
basketbolu seven, bilen ve oynamaktan keyif alan arkadaşlarımızdan
oluşmaktadır.
Kadın basketbol takımımız ise, 2019 yılında kurulmuş yeni bir takımdır. Yeni
bir takım olmasına rağmen, oyuncuların birbirleriyle olan ilişkileri ve
sinerjileri sayesinde kısa zamanda takım olmayı başarmıştır. Marmara
Üniversitesi bünyesinde kurulan diğer takımlarla yapmış olduğu hazırlık
maçlarının tamamını kazanan takımımız, daha nice başarılar elde etmek için
çalışmalarına devam etmeyi sürdürecektir.
Mevcut fakülte takımlarımızda oynayan arkadaşlarımız, takım sorumlularıyla
birlikte SKS’nin vermiş olduğu antrenman saatlerinde, üniversite bünyesinde
yer alan tüm sahalardan ücretsiz bir şekilde faydalanabilir. Spor
takımlarımızda var olan tüm arkadaşlarımıza öncelikle Atatürk’ün “Ben
sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözüne istinaden bazı ilkeler
vermeye özen gösteriyoruz. Bu ilkeler arasında, ahlaklı, dürüst, tarafsız,
bağımsız olma, şiddete başvurmama, ayrımcı davranışlardan kaçınma, saygılı
olma, uzlaşmacı olma, takım oyuncusu olma ve hoşgörülü olma özelliklerini
taşıyan her arkadaşımız bu takımlarda olabilir. Bu ilkeler doğrultusunda
takıma ve oyuna sahiplenme, bireysellikten ziyade takım oyunu gözetme,
takım arkadaşlarıyla olan ilişkilerde sorumluluk sahibi olma, takım
arkadaşlarına, rakibe, hakeme, takım sorumlularına saygılı davranma
özelliklerini de oynayan arkadaşlarımıza aşılamaya çalışıyoruz. Ayrıca
Basketbol takımında oynayan arkadaşlarımızla hem saha da hem de dışarıda
birlikte zaman geçirmeyi çok seven bir grubuz. Fakültede de spor
organizasyonlarını takip eden öğrencilerimizin çoğu tarafından tanınan bu
arkadaşlarımız, son zamanlarda yaşattığı şampiyonluklar ile birlikte, gerek
yönetim, gerek akademik personel gerekse de öğrenciler tarafından da büyük
takdir görmüşlerdir.

İLETİŞİM

instagram.com/marmaraisletmebasketbol
instagram.com/marmaraisletmesportakimlari

| SAYFA 93

Spor başarılarının gelmesiyle birlikte, spor takımlarında oynayan
arkadaşlarımız okula ve derslerine daha fazla bağlanmakta, bu da akademik
yaşamlarını olumlu yönde etkilemektedir. Takım oyunlarında yer aldıkları
için, ileride çalışacakları kurumsal şirketlerde de bu başarıları artarak devam
etmektedir.
Sizler de bizimle birlikte yeni şampiyonluklar yaşamak isterseniz sizleri de
aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Saygı ve sevgilerimle,
Dr.Öğr.Üyesi N. Ozan BAKIR
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
İşletme Fakültesi Kadın-Erkek Basketbol Takımı Sorumlusu
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İŞLETME
FUTBOL
TAKIMLARI

KADIN FUTBOL TAKIMI SORUMLUSU ARŞ.
GÖR. İLKİM ECEM EMRE'NİN MESAJI
Sevgili Öğrenciler,
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi olarak öğrencilerimizin spor yapmalarını ve

sporun içerisinde olmalarını önemsemekteyiz. Bu görüş doğrultusunda kadın ve erkek

takımları olmak üzere farklı branşlarda fakülte takımlarımız bulunmaktadır. spor
takımlarımız
kapsamında

almaktadırlar.

aktif

gerekse

olarak

yıllardır

üniversite

faaliyet

dışındaki

göstermekte

çeşitli

spor

ve

gerek

üniversite

müsabakalarında

yer

Çeşitli müsabakalarda başarılar da göstermiş olan takımlarımıza 2018- 2019 bahar

döneminde bir de kadın futsal takımımızı ekledik. 2019 – 2020 güz akademik

döneminde katılımın artması ile birlikte takımımız futbol takımı yeterliliğine de
ulaştı.

Sadece 5 kişi ile başladığımız takımımızda şu an 28 kişi ile büyümeye devam

ediyor. Kadın Futsal takımımız ile kez 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Spor
Komitesi tarafından düzenlenen 39. Sports Fest’e müsabalarında yer aldı. 1980
yılından beri her yıl düzenlenen festival, uluslararası bir spor festivali olup 40
ülkeden 1000 sporcu festival kapsamında Türkiye’ye gelmektedir. 17 farklı spor

branşında müsabakaların düzenlendiği turnuvada Kadın Futsal Takımımız sadece 2
hafta önce kurulmuş olmasına rağmen ve hızlı bir hazırlık sürecinin ardından bu
turnuvada üçüncü olmuştur.

Ülkemizde en yaygın izleyici kitlesine sahip olan ve gündemimizde sürekli olarak yeri

bulunan spor tabi ki futbol… Futbol dendiğinde aklımıza erkek futbolu gelmektedir.

Kadınların da futbol oynayabileceği ve hatta bu alanda başarı elde edebileceği akla
bile gelmiyor. Kadınların futbol oynaması küçük görülüyor, bu spor kadınlara

yakıştırılmıyor ve hatta kadınlar futbolun oyuncusu değil, erkek futbolunun metası

haline getiriliyor. Oysa biz fakülte olarak sporda cinsiyet eşitliğinin olması gerektiği
görüşü ile kadın futsal ve futbol takımımlarını kurarak kadınların da sporun her
alanında var olabileceğini, spor branşlarının toplumsal cinsiyet normlarına göre

ayrılmaması gerektiğini göstermek istemekteyiz. Bu sebeple fakülte takımlarımız
arasında gelişimine en çok önem verdiğimiz takımımız bu takımımızdır. Marmara
Üniversitesinin tek kadın futbol takımında yer almanın gururunu yaşamak isteyen

İLETİŞİM
instagram.com/muisletmekadinfutbol
instagram.com/marmaraisletmesportakimlari

öğrencilerimizle yeni dönemde buluşabilmek dileğiyle.
Sevgilerimle,
Arş. Gör. İlkim Ecem EMRE
İşletme Enformatiği Bölümü

M.Ü İşletme Fakültesi Kadın Futbol Takımı Sorumlusu
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İŞLETME
FUTBOL
TAKIMLARI

ERKEK FUTBOL TAKIMI SORUMLUSU
ARŞ. GÖR. ONUR ERİŞEN'İN MESAJI
Sevgili Öğrenciler, Kardeşlerim,
Öncelikle Türkiye’nin en eski, Avrupa’nın ise sayılı tarihe sahip olan işletmecilik
okullarından birine geldiğiniz için hepinizi tebrik ederim. Alanında oldukça donanımlı
akademik kadrosu ve vizyoner yapısı ile fakültemiz, Marmara Üniversitesi’nin de
lokomotif birimlerindendir.
Birçok yerde okuyabileceğiniz akademik bilgilerin haricinde bu yazımda, sizlere
sorumlusu olduğum erkek futbol takımı başlığı altında sosyal ve sportif
faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum.
Üniversiteleri ilk ve ortaöğretim kurumlarından ayıran en önemli kıstasın,
öğrencilerin gelişiminde en az dersler kadar hatta belki de daha yüksek öneme sahip
sosyal imkanlar ve sportif faaliyetler olduğu gerçeğine hayatım boyunca
inanmışımdır. Fakültemiz ise tüm bu faaliyetlere son derece yüksek önem
vermektedir.
İşletme Fakültesi Erkek Futbol Takımı, her şeyden önce bir kardeşler topluluğudur.
Farklı bölümlerden, farklı yaş gruplarından, farklı özelliklere sahip öğrencilerin
kaynaşma fırsatı bulabildiği, çok güzel arkadaşlıkların başlatıldığı ve bu ruhun ömür
boyu taşındığı takım, son yıllarda yapılan atılımlar ile birlikte profesyonel bir bilinçle
çalışmalarını sürdürmektedir. Zaman zaman haftada 3 güne kadar varan sıkı
idmanlar bu sürecin tuzu biberi; rektörlük kupası ve üniversite bünyesi dışındaki
turnuvalar ise heyecanı niteliğindedir.
Genellikle geniş kadroda 30 öğrenciye kucak açan futbol takımımız ise idmanlarında
tüm herkese kapılarını açmaktadır. Bu havayı, kardeşliği ve sıcaklığı yaşamak
isteyen tüm öğrenciler, istedikleri zaman idmanlara katılabilmekte, kendilerini
deneme fırsatı yakalayabilmektedir.
Aramıza yeni katılan siz öğrencilerimizi bir kez daha yürekten tebrik eder, yapılacak
oyuncu seçmelerinde ve sonrasında da takım idmanlarında sizlerle tanışıp
görüşebilmeyi kalpten dilerim.
Hepinize saygı ve sevgilerimle,

İLETİŞİM
instagram.com/marmaraisletmefutbol
instagram.com/marmaraisletmesportakimlari
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Arş. Gör. Onur ERİŞEN
İşletme Bölümü Almanca İşletme Lisans Programı
M.Ü İşletme Fakültesi Erkek Futbol Takımı Sorumlusu
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İŞLETME
VOLEYBOL
TAKIMLARI

KADIN-ERKEK VOLEYBOL TAKIMLARI
SORUMLUSU ARŞ. GÖR. DİLARA
BÜYÜKKÖZ'ÜN MESAJI
Değerli Öğrenciler,
İşletme Fakültesi Almanca İşletme Enformatiği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak
çalışmakta ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle, fakültemizin Kadın ve Erkek
Voleybol Takımlarının sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktayım. Gerek İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, gerekse fakültenin 2012 yılında ayrılmasından sonra kurulan
İşletme Fakültemiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Sağlam kafa sağlam vücutta
bulunur” mottosundan yola çıkarak, yönetici ve akademik kadrosu ile spora ve
sporcuya oldukça önem veren, maddi ve manevi desteğini sporculardan esirgemeyen
bir kurum olmuştur.
Bu çerçevede ben de bu görevi devralmaktan ve öğrencilerimle birlikte süreci
yürüterek, onların hem fiziksel hem psikolojik olarak sağlıklı ve disiplinli bireyler
olmalarına katkıda bulunmaktan dolayı çok memnun olduğumu belirtmek isterim.
Fakültemiz voleybol erkek ve kadın takımı oyuncuları, voleybola gönül vermiş, azimli
ve disiplinli öğrencilerimizden oluşmaktadır. Ayrıca, voleybolun bir takım sporu
olmasının en önemli getirisi olarak öğrenciler, bireysel hedeflerini gerçekleştirmenin
yanında, takım içinde yer alarak, ortak bir amaca yönelik, bütün halinde hareket
etmenin mekanizmasını ve önemini çok iyi özümsemiş bulunmaktadırlar. Kazanma ya
da kupa almanın ötesinde, insan sevgisini, hoşgörüyü ve sportmenliği de
deneyimlemelerini ve öğrenmelerini amaçlamaktayız. Bu kazanımların kendilerine
hayat boyu birçok alanda fayda getireceğine inanmaktayız.

İLETİŞİM

Manevi kazanımların yanında tabii ki maddi kazanımlara da odaklanıyor ve
üniversitemiz bünyesinde gerçekleşecek olan Rektörlük Kupası Turnuvasına, gece
gündüz demeden çok sıkı çalışıyor, şampiyonluğu fakültemize armağan etmeyi
gönülden istiyoruz. Rektörlük turnuvasının dışında takımlarımızın, uluslararası
turnuvalarda da yer alması için çalışmalar yürütmekte ve kaliteli farklı
organizasyonlarda yer almak için gerekli yerlerle iletişimlerde bulunmaktayız. Bu
bağlamda 2019 yılının Mayıs ayında, Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı, 25
ülke, 40 üniversite, 600 yabancı ve 1000’e yakın sporcunun katılımıyla düzelenen
uluslararası spor festivalinde, Marmara Üniversitesi olarak Kadın-Erkek Voleybol
takımlarımız da dahil olmak üzere birçok branşta yer aldık. Bu dört günlük
festivalde, üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, farklı kültür ve
organizasyonlarla tanışarak yeni deneyimler kazandık ve güzel anılar biriktirdik. Sizleri
de Marmara İşletme ve İşletme Enformatiği Bölümlerini seçerek, hem lisans alanında
iyi bir kariyer yapmaya hem de bu deneyimleri birlikte yaşamaya bekliyoruz.
Sevgiler,

instagram.com/marmaraisletmevoleybol
instagram.com/marmaraisletmesportakimlari
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Araş.Gör. Dilara BÜYÜKKÖZ
İşletme Enformatiği Bölümü
Kurumsal İletişim Koordinatör Yard.
İşletme Fakültesi Kadın-Erkek Voleybol Takımı Sorumlusu
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MEZUNLAR DERNEĞİMİZ
VE VAKIFLARIMIZ

İSTANBUL YÜKSEK
TİCARET VE M.Ü.
İ.İ.B.F. MEZUNLAR
DERNEĞİ
İDerneğimiz 1936 yılında İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret
Mektebi Mezunları Cemiyeti olarak kurulmuş, bu ad 1976
yılında İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi ve İktisadi
Ticari İlimler Akademisi Mezunları Derneği şeklinde
değiştirilmiştir. Marmara Üniversitesinin çekirdeğini oluşturan
fakültemizin adı 1982 yılında değiştirilerek İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi adıyla Marmara Üniversitesine bağlanmıştır.
Derneğimiz de 1984 yılında bugünkü adını almıştır.
Derneğimizin Ankara, İstanbul, İzmir ve Giresunda şubeleri
bulunmaktadır.
Derneğimizin Başlıca Faaliyetleri

Mezunlar arası iletişim, yardımlaşma ve dayanışma
Eğitimler

Öğrenci Kulüplerine Destek
Söyleşiler

Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Mezunlarımız için 10. 20. 30. 40. ve 50. yıl plaket takdim
etkinlikleri

Mezun buluşmaları

16 Ocak Geleneksel Kuruluş Balosu
29 Ekim Cumhuriyet Balosu

Yüksek Ticaretliler Hatıra Ormanı
Derneğimizin Taksim İstiklal Caddesi Mısır Apartmanında
bulunan lokali tüm öğrencilerimiz ve mezunlarımıza hizmet
vermektedir.

Genel Merkez İletişim Bilgileri:
Adres: Cumhuriyet Caddesi Pangaltı Palas Apartmanı No:
65/2 Elmadağ-Taksim/İSTANBUL
Tel: 0212 231 03 94
Fax: 0212 231 05 23
e posta: genelmerkez@yuksekticaretli.org
Web: www.yuksekticaretli.org
Marmara Lokal
Adres:İstiklal Caddesi Mısır Apt. No: 163
80050 Beyoğlu/ İSTANBUL
Telefon:+90 (212) 249 91 06
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Ord. Prof. Dr. N had Sayar
1908 - 1978

Ord. Prof. Dr. Nihad SAYAR tarafından 14.05.1970 tarihinde
Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı adıyla kurulmuştur.
Vakfın diğer kurucuları Prof. Fikret ÖCAL, Prof. Dr. İsmail
ÖZASLAN, Prof. Dr. Mehmet YAZICI ve Prof. Dr. Ahmet
Hayri DURMUŞ’tur. Vakfın geçmişi, 1945 yılında kurulmuş
olan Öğrenci Yayın ve Yardım Bürosu’na dayanmakta olup
bu büronun malvarlığı vakfa devredilerek vakfın kuruluş
malvarlığını oluşturmuştur. Vakıf kâr amacı gütmeyen bir
kurum olup, temel kuruluş amacı yüksek öğretim
öğrencilerinin ihtiyacı olan bilimsel yayınları çıkartmak,
başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere yardımda
bulunmaktır.
Vakıf 1992 yılında Marmara Üniversitesi Nihad Sayar
Eğitim Vakfı adını almıştır. Vakfın amaçları, Marmara
Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim kurumlarında;
Öğretim üye ve yardımcıları ile öğrencilerini ilgilendiren
konularda yayın yapmak, yapılan yayınları desteklemek,
Yardıma muhtaç öğrencilere eğitim ve öğretimle ilgili
ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, burs vermek,
Yardıma muhtaç personele sosyal ve sağlıkla ilgili
ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,
Kurumların
bütçelerinden
ödenek
yokluğu
veya
yetersizliği nedeniyle ödenmesi mümkün olmayan
masrafları karşılamak, bunlara katkıda bulunmaktır.
Vakıf bu amaçlarını gerçekleştirmek için bu amaçlara
yönelmiş çeşitli faaliyetlerde bulunur. Vakıf gelirleri ve alınan
bağışlar ile beraber alınan şartlı bağışlar da vakıf amaçlarına
ulaşılmasında kaynak olarak kullanılmaktadır.
2020 yılında 50. Kuruluş yılını kutlayan M.Ü. Nihad Sayar
Eğitim Vakfı, vakıf varlıklarından elde edilen gelirler ile vakıf
Genel Kurulu kararları doğrultusunda hareket ederek
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Marmara Üniversitesi
İşletme Fakültesi ile Marmara Üniversitesi İktisat
Fakültesi’ne, Diğer Fakültelere, Enstitülere, Yüksekokullara,
öğrencilere ve personele çeşitli desteklerde bulunmaya devam
etmektedir.

İletişim Bilgileri:
Adres: Feneryolu Mh. Kuyubaşı Sk. No:3 K:10 D:22 Göztepe,
Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0(216) 348 34 00 - 0(216) 348 34 44(216) 348
34 04
e-posta: muhasebe@nihadsayar.org
web sayfası: http://www.nihadsayar.org/
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İSTANBUL YÜKSEK
TİCARETLİLER
VAKFI - İSTİVAK
Vakfımız, İstanbul Yüksek Ticaretliler Vakfı (kısa adı
İSTİVAK) olarak 1990 yılında Ankara’da kuruldu. 1995
yılında ise idari merkezini İstanbul’a taşındı.
İSTİVAK, Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği’nin
üye yöneticileri tarafından kurulmuştur. Dolayısıyla
İSTİVAK, Dernekle aynı tabanı paylaşmakta ve
fakültemiz
öğrencilerinin
meslek
bilgilerinin
geliştirilmesi, geleceğe dönük planlarının etkili bir
şekilde gerçekleşmesi için yakın işbirliği içinde
bulunmaktadır.
Vakfın Faaliyet Alanları
Öğrenci Bursları Programı
Eğitimler
Öğrenci İşyeri Stajları
Mezun - Öğrenci Diyaloğu
Genç Yönetici ve Liderlik Eğitimi
Dış Ticaret Seminerleri
Kişisel Gelişim Seminerleri
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İletişim Bilgileri:
Adres: Cumhuriyet Caddesi Pangaltı Palas Apartmanı
No: 65/2 Elmadağ-Taksim/İSTANBUL
Tel: 0212 231 03 94
Fax: 0212 231 05 23
e posta: istivak@yuksekticaretli.org
| SAYFA 49
Web: www.istivak.org.tr

İŞ DÜNYASI İLE
İŞ BİRLİKLERİMİZ
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SEKTÖREL İŞ BİRLİKLERİMİZ HAKKINDA
Fakültemiz; öğrencilerimizin mesleki bilgi
ve

becerilerini

teorik

geliştirmek,

bilgilerin

yansımalarını
sağlamak

ve

tercihleri

amacıyla;
kurum

iş

mezuniyet

alanlarında

sonrası

kariyer

ülkemizin

önemli

fikir

kuruluşları

yapmaktadır.

dünyasındaki

değerlendirebilmeleri

hakkında

ve

edindikleri

verebilmek

ile

işbirliği

Bu çerçevede öğrencilerimize;
TÜGİAD İş Dünyası Seminerleri
TAYSAD

Seminerleri

Endüstriyel

Girişimcilik

TİDE Denetim Seminerleri

Garanti BBVA İşletmecilik Seminerleri
dersleri sunulmaktadır.
Bu

SAP

iş

birliklerinin

Firmasının

Programı"

yanında

"Üniversite

ve

Microsoft

Fakültemiz
İş

Birliği

firmasının

"Microsoft Dynamics Akademik İş Birliği"
platformu üyesidir.
PWC

Denetim

arasındaki

işbirliği

"Sürdürülebilir

yürütülmektedir.
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firması

ile

protokolü

İşletme

fakültemiz

kapsamında

Deneyimi"

dersi

SAP - ENFORMATİK

BÖLÜMÜ İŞBİRLİĞİ

Almanca İşletme Enformatiği Bölümü mezunları, yüksek kalitede uluslararası uzmanlık bilgisine sahip,
hem Türkiye'deki hem de yurtdışındaki firmaların bilgi sistemleri alanındaki personel ihtiyaçlarını
başarıyla giderebilecek yetkinliktedir. Mezunlarımız hem yurtiçi hem de yurtdışındaki firmalarda
başarılı pozisyonlarda, giderek artan sayıda istihdam edilmektedir. Mezunlarımızın çalışma alanları;
ERP danışmanlığından iş analistliğine, proje yönetiminden süreç yönetimine kadar geniş bir yelpazeye
yayılmıştır. Bu sayede Almanca İşletme Enformatiği Bölümü önemli bir entelijans havuzu
oluşturmaktadır. SAP Türkiye’nin ülkemizde de uygulamaya aldığı global SAP Üniversite İşbirliği
Programı’nın (SAP University Alliances) önemli katılımcılarından biri. Program kapsamında Almanca
İşletme Enformatiği Bölümü öğrencileri, SAP çözümlerini uygulamalı olarak yakından tanıma imkânına
kavuşuyor, böylece pazara hazır olmalarını sağlayan bilgi ve birikimle mezun oluyor. Bölüm
mezunlarımız çoğunlukla SAP uzmanı olarak istihdam ediliyor. Bu nedenle, hem öğrencilerimizin
uzmanlaşacakları alanı önceden tanıyabilmeleri hem de kurumsal bilgi sistemlerini uygulama odaklı
öğrenebilmeleri amacıyla SAP Üniversite İşbirliği Programı’na katıldık. Derslerde belirli bir Teknoloji
eğitimi, kuramların ve formüllerin ötesine geçmesi gereken bir alan. Uygulamalı dersler, öğrencilerin
teknolojiye bakışını geliştirmenin yanı sıra inovasyon ve fikir paylaşımı için de önemli bir fırsat
yaratıyor.
Günümüzde akademik bilgilerin sadece teorik olarak verilmesinin sağladığı faydanın giderek azaldığını
düşünüyorum. Gerek eğitim kalitesini artırmak gerekse paydaşların (öğrenciler, iş dünyası, toplum vb.)
beklentilerini karşılayabilmek için uygulama odaklı eğitim giderek önem kazanıyor. Bu vizyon le ders
içeriklerimizdeki uygulama ağırlığını giderek artırma eğilimindeyiz. Bu nedenle, süreçte SAP ile olan
işbirliğimize çok değer veriyoruz. Öğrencilerimiz, öğrendikleri teorik bilgileri SAP platformlarında
uygulayarak pekiştirme imkânı buluyorlar. Mezuniyet durumunda olan öğrencilerimiz derslerde
öğrendikleri bilgilerin de desteğiyle bitirme projelerini SAP uygulamalı olarak yapabiliyorlar. SAP
sistemimizde Global Bike örnek senaryolarının yanı sıra kendi oluşturduğumuz örnek olaylarla da
öğrencilerimize ders içeriklerimizdeki teorik bilgiler ile tam örtüşen bir uygulama içeriği sunuyoruz.
Ayrıca ders müfredatlarındaki teorik bilgilerle SAP içeriklerinin bir arada anlatıldığı ders notlarının
yanı sıra SAP GBI ders notlarını da paylaşarak kapsamlı bir dokümantasyon sağlıyoruz. Hem ilgili
dersleri alan öğrencilerimize hem de bitirme tezlerini SAP uygulamalı olarak yapan öğrencilerimize ders
saatleri dışında kendi bilgisayarlarından da SAP’ye sınırsız erişebilecekleri bir imkân sunuyoruz.
Mevcutta devam eden bitirme tezleri için geniş kapsamlı çalışma yapımız da devam edecek. Ders
içeriklerinde temel SAP modüllerinin yanı sıra henüz piyasada yeni olan, danışman ihtiyacı açığı daha
fazla olan ve bu sebepten eğitim imkânı sağlamamızın daha da önemli olduğu alanlara yöneliyoruz. Bu
amaçla geçen sene itibariyle SAP Lumira eğitimlerini müfredatımıza kattık. Benzer şekilde SAP HANA
için de yakın gelecekte bu şekilde bir planımız var. Tüm bu çalışmalarımız ve gayretimiz
öğrencilerimize büyük bir katkı ve imkân sunarken bizi de SAP Üniversite İşbirliği Programı
çalışmalarında dünya çapında öne çıkarıyor.
Mete Çağlayan
MONTAG Danışmanlık
SAP Finansal Uygulamalar Çözüm Mimarı
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GARANTİ BANKASI İŞLETMECİLİK SEMİNERLERİ DERSİ
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
Almanca İşletme Programı ile Garanti
Bankası’nın 2013 yılında "ÜniversiteSanayi
İşbirliği
Komisyonu
Çalışma
Modülleri"
doğrultusunda
hayata
geçirdiği
proje
7
yıldır
devam
etmektedir.
"Garanti
Bankası
İşletmecilik
Seminerleri"
adı
altında
gerçekleştirilen bu proje, üniversitesanayi iş birliğine güzel bir örnektir.
Teori ve uygulamayı bir arada sunma
stratejisi
doğrultusunda
hazırlanan
derste,
bankacılık
ve
finans
piyasalarının dinamikleri ile faaliyet
alanları simülasyon ve güncel vaka
analizi
yöntemleriyle
aktarılmaktadır.
Ders
kapsamında
öğrenciler
ayrıca,
bankacılık sektöründe ürün geliştirme,
yetenek yönetimi, pazarlama iletişimi,
medya planlama gibi farklı konularda da
kendini geliştirme fırsatını bulmaktadır.
Buradaki önemli olan bir diğer nokta
derste başarılı olan ilk üç öğrenciye
staj
imkanı
sunulmasıdır.
Bunların
yanısıra
derslerin
Garanti
Bankası
Eğitim
Müdürlüğü
binasında
gerçekleştirilmesi
sayesinde
öğrencilerimiz
fiziki
olarak
da
Bankacılığı
tanımasına
ve
Garanti
Bankası eğitmenleri ve yöneticileri ile
yakın
ilişki
kumalarına
olanak
sağlamaktadır.
7 yıldır devam eden bu önemli proje
sayesinde
öğrencilerimiz
bankacılık
sektörünü
yakından
tanıma
fırsatı
bulmuş olup kariyerlerini bu sektörde
gerçekleştiren birçok mezunumuz vardır.
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TAYSAD ENDÜSTRİYEL GİRİŞİMCİLİK SEMİNERLERİ DERSİ

Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayii Üst
Kuruluşu TAYSAD ile beraber geliştirilen
"Endüstriyel Girişimcilik Seminerleri" dersi,
ilk kez 2019-2020 eğitim öğretim yılında
Marmara
Universitesi
Almanca
İşletme
Programı öğrencilerine seçmeli ders olarak
sunulmuştur.
Toplamda
25
öğrencinin
seçebileceği derste, her hafta otomotiv ve
oto tedarik sanayii kuruluşlarında görevli
Alman ve Türk yöneticiler derse gelmekte
ve sektörün farklı konularında dersler
vermektedir. Derste sektörün markalaşma ve
pazarlama
problemlerinden
finansa,
muhasebe
uygulamalarından
insan
kaynaklarına kadar çok çeşitli işletmecilik
yönleri ele alınmaktadır. Bu konuların yanı
sıra işletme öğrencileri bazı haftalarda ders
kapsamında birer günlük fabrika ziyaretleri
yapmakta, bu sayede üretim süreçlerine
yakından şahit olmaktadır.

TAYSAD;1978 yılında kurulmuş olup, Türk otomotiv
tedarik sanayinin tek ve en yetkin temsilcisidir.460
üyesiyle otomotiv tedarik sanayi üretiminin % 65’ini
ve ihracatının da % 70’ini temsil etmektedir.Sayısal
olarak üyelerinin % 80’i Marmara, % 12’si Ege ve %
8’ide diğer bölgelerimizde faaliyet göstermektedir.Üyesi
bulunan
460
firma,
200
bin’den
fazla
kişiye
istihdam sağlamaktadır.Üyelerinin % 25’i yabancı
sermaye
ortaklığı
ile
üretim
yapmaktadır.Avrupa
Otomotiv
Yan
Sanayicileri
Derneği
CLEPA’nın
üyesidir. (www.clepa.eu)Yurt içi ve yurt dışı kurumlarca,
otomotiv tedarik sanayii mamul alımlarında referans
kurum niteliğini taşımaktadır. ESCA Silver Label ve ISO
9001 sertifikalarına sahiptir.

Dersin üniversite açısından çeşitli faydaları
bulunmaktadır. Ders sayesinde pratik iş
hayatı ile teori arasında bağlantı
oluşturulabilmekte, yöneticiler ve onların
bilgi
birikimi
üniversite
bünyesine
katılmakta, ders sonucunda öğrencilere staj
ve istihdam olanakları doğmaktadır. Dersin
şirketler açısından da çeşitli faydaları
mevcuttur.
Yöneticiler
bilgilerini
genç
nesillere aktarabilmekte, onların gelişiminde
etkili
olabilmekte
ve
kalifiye
eleman
ihtiyaçlarını biraz da bu ders sayesinde
karşılayabilmektedir.
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TÜGİAD İŞ DÜNYASI SEMİNERLERİ DERSİ
Türkiye’deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş
adamları derneği olan TÜGİAD, genç iş adamlarının
liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve ortak
hedeflerini geliştirerek ülke çapında tüm toplumun
sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, hem
bireysel hem de sosyal gelişimi sağlamak ve
kamuoyunda genç iş dünyasının sesi olmak için 1986
yılında kurulmuştur.
Türkiye çapında 800’den fazla üyesi olan TÜGİAD;
inşaat, tekstil, dış ticaret, otomotiv ve yedek parça,
turizm, yiyecek, mekanik ve diğer metal ürünlerin
imalatı gibi 60’dan fazla sektörü temsil eden, ortalama
35 yaşında olan ve dinamik iş adamlarını, üreticileri ve
dünya çapında 100 ülkeye ihracat yapan ihracatçıları
kapsamaktadır. Ayrıca TÜGİAD üyeleri, yıllık 15 milyar
dolarlık ihracat ve yıllık 23 milyar dolarlık ithalat ile
ağırlıklı olarak dış ticaretle uğraşmaktadırlar.Genç
girişimcilerin ve genç Türkiye perspektifinin günümüz
koşullarında gerekli olan ideallerini oluşturan TÜGİAD,
32 yıllık geçmişi boyunca Türkiye’nin başarısının genç
neslin başarısına bağlı olduğunu savunmuş ve gerek
ülkemizde gerekse yabancı ülkelerde genç iş dünyasını
başarı ile temsil etmiştir.
TÜGİAD, G20 Genç Girişimciler İttifakı’nda (G20 YEA)
Türkiye’yi temsil eden tek STK olmasının yanı sıra,
Avrupa Genç İşadamları Konfederasyonu (YES for
Europe) İcra Kurulu Üyeliği ve Avrupa’da 11 ülkeden
300 binden fazla girişimciyi temsil eden Avrupa Birliği
Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Başkan
Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.1993 yılından beri
Brüksel’de daimi bir temsilcisi bulunan TÜGİAD ayrıca
84 ülkeden 200.000 Genç İş Kadını ve Adamını hedef
alan MAME (Akdeniz – Afrika – Orta Doğu Genç
Girişimciler Ağı)’nın kurucusu ve yönetim kurulu
üyesidir.
TÜGİAD ve Rektörlüğümüz arasında imzalanan ve
Fakültemizin de taraflarından birisi olduğu protokol
gereği İşletme Bölümü 4. sınıf müfredatımızda TÜGİAD
İş Dünyası Seminerleri dersleri yürütülmektedir. Bu
derslerde her biri kendi alanında başarılı bir girişimi
hayata geçişmiş olan farklı sektörlerden girişimciler
tecrübelerini öğrencilerimize aktarmaktadırlar. Dersler
esnasında veya dönem sonunda öğrencilerimiz için staj
veya iş imkanları oluşmaktadır.
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TİDE İÇ DENETİM SEMİNERLERİ DERSİ

Türkiye İç Denetim Enstitüsü, ülkemizde uluslararası
standartlarda iç denetim mesleğinin gelişimi için 19 Eylül
1995 tarihinde kurulmuştur. TİDE’nin, 900’den fazla
kurumu temsil eden 3000’e yakın üyesi bulunmaktadır.
Enstitü, mesleğin profesyonellerinin yetkinlikleri, finans
ve reel sektör şirketleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının
kurumsal yönetim kalitesi, mesleğin akademik gelişimi
için çeşitli hizmetler sunmaktadır. Türkiye İç Denetim
Enstitüsü, hizmetleri ile mesleğin profesyonellerine ve iş
dünyamıza güncel kalmak, değişim, gelişim ve büyümenin
ortağı olmak konusunda fırsatlar sunmaktadır. Mesleki
gelişim ve yetkinlik eğitimlerine ek olarak, iç denetim
profesyonellerinin
küresel
yetkinlik
belgesi
ile
sertifikasyonunun artırılmasına destek olmakta, sürekli
profesyonel
gelişim
konusunda
öncülük
etmektedir. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) ve
Avrupa
İç
Denetim
Enstitüleri
Konfederasyonu
(ECIIA)’nun temsilcisi olan ve yönetim organları ile
çalışma komitelerinde aktif görev alan Türkiye İç Denetim
Enstitüsü, “Meslekte küresel gelişim ve mükemmelliğin
paydaşı olmak” vizyonu ile şirketlerin yönetim kurulları,
denetim komiteleri, icra kurulu başkanları, üst düzey
yöneticiler ve iç denetçiler, kamu kurum ve kuruluşları,
düzenleyici kurumları, üniversiteler ve akademisyenlere
hizmetleri
ile
kalıcı
değer
yaratma
misyonunu
sürdürmektedir.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği ile imzalanan
işbirliği protokolü doğrultusunda, Almanca İşletme Lisans
Programımızda 2016/2017 Bahar Dönemi’nden itibaren
TIDE – İç Denetim Seminerleri dersi yürütülmektedir.
Prof. Dr. Çağla Ersen Cömert koordinatörlüğünde ve
Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün değerli eğitmenleri ile
14
hafta
boyunca
Marmara
Üniversitesi
İşletme
Fakültesinde ve Finansbank Kristal Kule’de yürütülen
derslerde öğrencilerimiz İç Denetim alanında gözlem
yapma ve doğrudan uygulayıcıların tecrübelerini paylaşma
fırsatı bulmaktadırlar.
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SOSYAL
SORUMLULUK
1. ICF Türkiye
Projesi (2013)

ile

ortaklaşa

düzenlenen

Koçluk

2. Bi'Dünya Farkındalık Projesi (2014)
3.Suistimal Farkındalık Seminerleri – Üniversite
Buluşmaları
(2015)
"Çalışan
Suistimallerinin
Şirketler
Üzerindeki
Etkileri
İle
Tespiti
ve
Önlenmesine İlişkin Çözüm Önerileri"
4. Dünün Gençleri, Bugünün Gençleri ile Buluşuyor
Projesi (2015)
5. Türk Böbrek Vakfı Konferansı: Böbrek Sağlığı
için Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri Hakkında
Konferans (2016)
6. MÜ İşletme Fakültesi İşaret Dili Korosu Projesi
(2016)
7. Sogla Akademi ile ortaklaşa
Girişimcilik Projesi (2016)

yapılan

Sosyal

8. Engelleri Mat Ediyoruz Görme Engelliler Arası
Ulusal Satranç Turnuvası ve Farkındalık Zirvesi 2017
ve 2018
9. Sıfır Atık Proje Grubu Bilgilendirme çalışmaları
(2019)
Sosyal sorumluluk projelerimizle ilgili detaylı bilgiler
web sayfamızda yer almaktadır.
https://isletme.marmara.edu.tr/fakulte/sosyalsorumluluk-projeleri
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ÇOK YÖNLÜ
HOCALARIMIZ
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PROF. DR. MEHMET TIĞLI
İşletme Bölümü
Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Uluslararası Ödüllü Kısa Film Yönetmeni
Mehmet Tığlı 1970 İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi
İşletme Bölümü mezunudur. 1990 yılında İfsak bünyesinde sinema sertifika eğitimleri
almıştır. 1992 ve 1993 yıllarında ulusal bazda verilen Orhon Murat Arıburnu
Ödüllerinde sinema ütopyası ve uzun metraj film senaryosu dallarında birincilik ve
ikincilik almıştır. Sonraları bazı kısa film yarışmalarında jüri üyeliği yapan Tığlı,
halen Marmara Üniversitesinde profesör ünvanıyla pazarlama ve iletişim dersleri
vermektedir. Başkanı bulunduğu Perakendecilik ve Satış Yönetimi bilim dalında
yaratıcı drama ve rol oynama tekniklerinin pazarlamada kullanımına ilişkin bir ders
geliştirerek yüksek lisans programında tiyatro-pazarlama işbirliğinin akademik
temelini atmıştır.
Mehmet Tığlı aynı zamanda The Brand Age ve BrandMap marka ve işletme
dergilerinin kültür-sanat editörlüğünü yapmıştır. 2003 senesinden bu yana da Dj
Memokrat kimliğiyle de konsepte dayalı dj performansları gerçekleştirmektedir.
Tığlı, 2016 yılından bu yana senaryolarını da kendisinin yazdığı kısa filmler
çekmekte, uluslararası başarılara imza atmaktadır.
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Filmografi:
İkiz Yıldızlar-Twin Stars (Kısa film) 2016- Uluslararası film festivallerinde 59 resmi seçki,
22 ödül
Yüksek Kalori-High Calorie (Kısa film) 2017- Uluslararası film festivallerinde 45 resmi seçki,
24 ödül
Bir Vapur Masalı-A Ferry Tale (Kısa film) 2018- Uluslararası film festivallerinde 106 resmi
seçki, 49 ödül
Spizella 2019- Uluslararası film festivallerinde 109 resmi seçki, 54 ödül (Türk kısa film
tarihinin en çok ödül kazanan filmi)
Çınar-Sycamore (Kısa film) 2019- Uluslararası film festivallerinde 27 resmi seçki ve 14 ödül.
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DOÇ. DR. ATA ÖZDEMİRCİ
İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Tiyatro Oyun Yazarı - Yönetmeni - Oyuncusu
Tiyatro 1999-2007 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar
Bölümü Tiyatro Topluluğunda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. 2014 yılında Marmara
Üniversitesi İşletme Bölümü Unitopia Tiyatro Topluluğunu kurdu ve bu grup 4 yıl
boyunca faaliyetlerine devam etti.
Oynadığı oyunlar:
Gılgamış (Z.Avcı), Gazap Üzümleri (J.Steinbeck), Zorba (N.Kazancakis), Sersem
Kocanın Kurnaz Karısı (H.Taner), Geçen Yaz Birdenbire (T.Williams), Güven(Özgün
Eser), Ay Işığında Şamata (H.Taner), Hamlet (W.Shakespeare), 1984 (G.Orwell),
Cyrano De Bergerac (E.Rostand)
Yönettiği oyunlar:
Dünyalı (J.Bixby), Örümcek, Karınca ve Kadın (A.Özdemirci), 1984 (G.Orwell),
Ferhad ile Şirin (N.Hikmet), Dünyanın Ortasında Bir yer (Ö.Yula)
Kısa Film – Edebiyat
2006 ve 2017 yıllarında iki farklı grupla Orwell’ın 1984 adlı eserini oyunlaştırdı ve
yönetti. 2006 ve 2007 yıllarında “Rüya” ve “Şüphe” adlı iki adet kısa film yazdı ve
yönetti. Yazdığı öykü ve denemelerin yanında “Örümcek, Karınca, Kadın” adlı bir
tiyatro eseri vardır. Ayrıca National Geographic Kids için yazdığı “Atatürk” adlı
çocuk kitabı bugüne dek 80.000 okura ulaşmıştır.
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DOÇ. DR. EYÜP AYGÜN TAYŞİR
İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Roman Yazarı
Doç.Dr. Eyüp Aygün Tayşir 1979’da İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Anadolu
Üniversitesinde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Marmara Üniversitesinde
yönetim
bilimi
alanında
tamamladı.
2011-2012
yılları
arasında
Boston
Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak görev yaptı. Bu süreçte sivil toplum
kuruluşlarının yönetimi konusunda araştırmalar yürüttü ve yönetim dersleri verdi.
2014 yılında Yönetim ve Strateji alanında docent unvanı aldı. 2018-2019 yılları
arasında Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezinde misafir öğretim üyesi
olarak görev yaptı ve bu süreçte Hamidiye Ticaret Mektebinin kuruluş dönemini ele
alan bir araştırma projesinde çalıştı. Halen Marmara Üniversitesinde öğretim üyesi
olarak görev yapıyor ve Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde Modern Türkiye
Tarihi alanında ikinci doktora eğitimini sürdürüyor.
Eserleri
İlk romanı, 4 Hane 1 Teslim adıyla 2016 yılında, ikinci romanı Tuhaflıklar Fabrikası
adıyla 2018 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır. 2017 yılında
Hürriyet Kitap Sanat tarafından “Geleceğin 10 Yazarı” listesinde anılmıştır.
Pozitivist bilim paradigması doğrultusunda bilimsel düşünce üretme ve ampirik
araştırma tasarlama konularında bir kılavuz niteliği taşıyan, Bu Tez Nasıl Bitecek?
Lisansüstü Öğrencileri İçin Araştırma Kılavuzu isimli eseri 2019 yılında, öykülerinden
oluşan Sabitâlem Mahallesi isimli kitabı 2020 yılında İletişim Yayınları tarafından
yayımlanmıştır.
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İşletme Fakültesi Mezun Koordinatörü Prof. Dr. Olcay
Bige Aşkun'un Mesajı
Marmara Üniversitesi
Ayrıcalığı…..

İşletme

Fakülteli

Olabilmek

Türkiye’de yükseköğretimde İşletmecilik öğrenimi, bazı
üniversitelerde İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültelerinde; Marmara Üniversitesinde ise
İşletme Fakültesinde yapılmaktadır.
Bu öğrenimde öğrenciler lisans öğretiminin ilk iki
yılında genel işletmecilik, son iki yılında ise bu
öğrenimin uzmanlık alanlarında eğitim görmektedirler.
İki yıllık genel kültürde Genel İşletmecilik ile Yönetim
ve Organizasyon son iki yılında ise Pazarlama, Finans,
Üretim, İnsan Kaynakları, Halkla ilişkiler, Muhasebe,
Araştırma geliştirme, Stratejik Yönetim ve İşletme
Politikası dersleri görülmektedir.
Öğrenciler ayrıca dört yılda Hukuk, Ekonomi,
Matematik, İstatistik, Sosyoloji, Psikoloji ve Uygarlık
Tarihi gibi dersler de alabilmektedir. Okuldan mezun
olanlar için iki yol vardır. Bunlardan ilki aldıkları
işletme kültürü temelinde kendi işletmelerini kurmak,
girişimci olmak, İkincisi ise; çeşitli ticaret, hizmet ve
endüstri alanlarındaki işletmelerde kendilerine uygun
gördükleri uzmanlık alanlarının işlerinde çeşitli
pozisyonlarda çalışmaktır.
İşletme Kültürü ile yetişen mezunlar yükseköğrenim
alanları içinde kendi girişimleriyle ekonomiye katkılarını
sağlayan nadir öğrenim alanlarındandır. Kısacası işletme
mezunları iş arama yerine iş olanaklarına göre
ekonominin çeşitli sektörlerinde kendi işlerini kurma
üstünlüğüne sahiptirler. İşletme kültürü onlara gerek
girdikleri gerekse kurdukları işleri, geliştirme ve
büyütme olanaklarını sağlayabilmektedir.
İşletme
Fakültemiz
bünyesinde
öğrencilerimiz
yaşamlarında her zaman işlerine yarayacak Hukuk,
Ekonomi,
Muhasebe,
Pazarlama,
Yönetim
ve
Organizasyon kültürünün yanı sıra çok çeşitli alanlarda
mevcut olan öğrenci kulüplerimizde, işletmecilik özelinde
etkinlikler, spor, kariyer ve sanat faaliyetlerini
oluşturma, yürütme ve katılma şansına erişmektedir.
Fakültemiz; İstanbul’un Anadolu yakasında Kadıköy
semtinde yer alan üniversitemizin Göztepe yerleşkesinde
bulunmakta ve öğrencilerimize 24 saat yaşayabilecekleri
nezih bir ortam sunmaktadır.
Prof. Dr. Olcay Bige Aşkun
İşletme Fakültesi Mezun Koordinatörü
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ÜNLÜ
MEZUNLARIMIZ
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NEHİR ERDOĞAN

YAŞAR GÜNAÇGÜN

ESER YENENLER

SEFA DOĞANAY

FİZİKSEL ALANLAR
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Teknolojik İmkanlar
Laboratuvarlar, Sınıflar
Etüd Alanları
Fakültemizden Kareler

ÖĞRENCİ İŞLERİ REHBER ROBOT PROJESİ
Kalite
çalışmaları
süreç
iyileştirme
kapsamında, Fakültemizde yürütülen lisans
programlarımızdaki ders seçimi ve kayıt
yenileme
süreci
ile
ilgili
öğrenci
memnuniyetini
arttırmak
amacıyla
geliştirilen “Öğrenci İşleri Rehber Robot
Projesi” kullanılmaya başlanmıştır.Bu rehber
robot, BUSIBOT’un, ilk sürümü 28 Ocak-08
Şubat 2019 tarihlerinde bahar dönemi ders
kayıt sürecinde kullanıma açılmıştır.Kayıt
sürecindeki aşağıdaki konu başlıklarında 50
adet
sıkça
sorulan
soruya
cevap
vermektedir.Ders
seçimiDers
kaydıKontenjanDers
programıDevam
durumuÇakışan derslerAKTS/KrediBUSIBOT’a
aşağıdaki İşletme Fakültesi Facebook adresi
ya
da
internet
adreslerinden
erişebilirsiniz: http://live.maytap.me/test/78
39603f8cfe1991b25a909c832e2da0
DERSLERİMİZDE
3-BOYUTLU
KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR.

YAZICI

İşletme
Fakültemiz
Üretim
Yönetimi
Anabilim Dalı derslerinde uygulamalı eğitim
maksadıyla
Endüstri/Sanayi
4.0
ana
teknolojilerinden biri olan 3-Boyutlu yazıcı
kullanılmaya
başlanmıştır.
3B
yazıcı
öğrencilerin de kullanımına açık olup 5. Kat
C551 nolu odaya yerleştirilmiştir.
BİLGİSAYAR LABORATUVARLARIMIZ
İşletme Fakültemizde 7 adet tam donanımlı
bilgisayar
laboratuvarı
bulunmaktadır.
Bunların arasında ülkemizin ilk SAP Next Gen
unvanına
sahip
laboratuarı
bulunmaktadır.
Ayrıca
1986
yılı
mezunlarımızın
bağışlarıyla
oluşturulan
bilgisayar
laboratuvarımız
2020
yılı
itibariyle kullanıma açılmıştır.
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LABORATUVARLARIMIZ
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Kütüphane ve
Etüd Alanlarımız
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Prof. Dr. Orhan Oğuz Kütüphanesi
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Prof. Dr. Orhan Oğuz Kütüphanesi
1997 yılında Merkez Kütüphane adıyla Göztepe
Kampüsü'nde kurulmuştur.
Kütüphanemizin kuruluş amacı tüm bilimsel
çalışmalara profesyonel bir şekilde katkı
sağlayarak
akademisyen,
öğrenci
ve
araştırmacılara hizmet vermektir. Prof. Dr.
Orhan Oğuz Kütüphanesi 3604 m² alana sahip
olup, binanın içi 2017 yılında revizyon geçirerek
günümüz koşullarına ve Marmara Üniversitesine
yakışan, şık bir görüntüye kavuşmuştur.
Kütüphanemiz çalışma alanlarında aynı anda
710 kullanıcıya hizmet verebilmektedir. Ayrıca
147 kişinin oturabileceği dinlenme alanı ve 47
kişilik Konferans Salonuyla toplam kapasite 904
kişiye çıkmaktadır. Kullanıcıların internetten
rezervasyon
yaptırarak
yararlanabileceği
“Bireysel,
Grup
ve
Akademik
Çalışma
Odaları”yla kullanım çeşitliliği sağlanmaktadır.
Kullanıcılar
kütüphanede
teknolojinin
tüm
olanaklarından
yararlanabilmektedir.
Katalog
tarama kioskları, kendi kendilerine ödünç alıp
vermeye imkan tanıyan akıllı cihazlar, kitap
tarama cihazı ve kitapları dezenfekte etmeye
yarayan kitap yıkama makinesi ile de hizmet
almaktadır.
Kütüphanemiz 2 adet 7/24 Salona sahip olup,
hafta sonları ve resmi tatiller dahil, sürekli
açık olarak hizmet vermektedir. Kütüphanede
YORDAM otomasyon sistemi kullanılmakta ve
kaynaklar LC sınıflama sistemine göre ve açık
raf
uygulamasıyla
kullanıcıların
hizmetine
sunulmaktadır.
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Prof. Dr. Haluk Sümer
Almanca İşletme İhtisas Kitaplığı
1991 yılından beri iş dünyasına önemli mezunlar
programların şahsi kitapları derlenerek araştırmacı
kitaplığı oluşturulmuştur. Fakültemizde bu kitaplığa
kurucusu emekli öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Haluk
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veren, Almanca eğitim veren
ve öğrencilerimiz için bir cep
Almanca İşletme programlarının
Sumer'in adı verilmiştir.

Etüd Alanlarımız
Fakültemizin Hemen hemen tüm katlarında öğrencilerimiz için tahsis edilmiş bireysel
ve grup çalışma alanları bulunmaktadır. Öğretim üyelerinin öğrencilerler ortak
kullandıkları 9 toplantı salonu ve zemin kat haricindeki tüm tüm katlarımızda etüd
alanları bulunmaktadır.
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Sınıflarımız
Fakültemizin 5
bulunmaktadır.
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katında

farklı

büyüklüklerde

toplam

41

adet

amfi

ve

derslik

Fakültemizden Kareler
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Fakültemizden Kareler
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Fakültemizden Kareler
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Fakültemizden Kareler
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ÖĞRENCİ
SÖZLÜĞÜ

"Bilmeniz gereken önemli kavramlar"

1. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO), transkript ve Yeni Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO)
ne anlama gelmektedir?
Üniversitede okuduğunuz yıllar boyunca sıklıkla duyacağınız bu iki kavram, Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te, “Öğrencinin hazırlık
sınıfı hariç, bulunduğu döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre
ağırlıklandırılmış not ortalaması” olarak açıklanmıştır. Bir diğer deyişle GANO, transkriptinizde
yer alan genel not ortalamanızı temsil etmektedir. Fakültemizde bu ortalama 4 üzerinden
hesaplanmaktadır. YANO ise, her dönem aldığınız derslerde yaptığınız ortalamadır ve GANO,
YANO’larınızın ortalamasıdır. Transkript ise bu notlarınızın ayrıntılı olarak yer aldığı not
çizelgesidir.
2. Yatay geçiş nedir?
Bölümünüzü değiştirmek istediğinizde, kurum içi ya da kurumlararası yatay geçiş yapma şansınız
vardır. Yine aynı mevzuatta kurum içi yatay geçiş, “Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim
kurumu içindeki aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişi” olarak ifade edilmiştir.
Kurumlar arası yatay geçiş ise “Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından bir
üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde başka bir üniversite,
yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek yüksekokullarına yapılan
geçiş” şeklinde açıklanmıştır.
3. Çift Anadal/Yandal programları nelerdir?
Marmara Üniversitesi ÇAP/YAP Yönergesinde tanımlandığı üzere çift anadal, başarı şartını ve
diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından
eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan bir programdır. Yani,
kaydolduğunuz bölümü okurken aynı zamanda başka bir bölümü okuyup iki bölümden mezun
olabilirsiniz. Yandal ise bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması
kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir
konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal
sertifikası) alabilmelerini sağlayan başka bir programdır.
4. AKTS nedir?
Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin kısaltması olan AKTS, bahar ve güz dönemleri boyunca aldığınız
derslerin karşılık geldiği kredileri ifade eder. Dersleriniz, kredileri ile orantılı olarak YANO’nuzu
etkileyecektir.
5. Danışman kimdir?
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin dördüncü maddesinde
danışman, “Ders seçimi, bitirme ödevi, tez, eser metni veya sanatta yeterlik çalışmasında
bilimsel/sanatsal danışmanlık yapan öğretim elemanı” olarak açıklanmıştır.
Her öğrenciye kayıt yaptırdında bir danışman atanır. Danışman hocanızın kim olduğunu bilgi
yönetim sistemimiden (bys.marmara.edu.tr)
6. Akademik Takvim nedir, nereden ulaşabilirim?
Her üniversite, eğitim öğretim dönemi boyunca gerçekleştireceği tüm faaliyetleri bir takvimde
toplayıp eğitim öğretim yılının başında açıklar. Vizelerinizin ne zaman başlayacağı, derslerinizin ne
zaman biteceğini ya da çift anadal programı başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin
sorularınızın
yanıtlarına
akademik
takvimden
öğrenebilirsiniz.
Akademik
takvim,
takvim.marmara.edu.tr adresinde yer
almaktadır.
7. Öğrenci Kulüplerine Nasıl Üye Olabilirim?
Her dönem başında kampüsümüzün belli. bölgelerinde kulüpler tarafından standlar açılmakta ve
kulüp tanıtımları yapılmaktadır. Derslerin başladığı haftalarda yapılan duyuruları takip ederek
kulüp standlarına gidip kulüplerle ilgili bilgi alabilir; isterseniz de üye olabilirsiniz.
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8. Yaz okulu nedir, nasıl ve neden yaz okuluna gidilir?
Öğrenci gözünden açıklamak gerekirse yaz okulu, bahar dönemi sonundan itibaren bir sonraki eğitim
öğretim yılının güz dönemine kadarki üç aylık süreçte yapılan üçüncü bir dönem olarak düşünülebilir.
Dönem içinde geçemediğiniz ya da düşük bir notla verebildiğiniz dersleri yaz okulunda yeniden alabilir
ve böylece ortalamanızı yükseltebilirsiniz. Bunun yanı sıra, eğer gerekli başarı şartını sağlıyorsanız
üst dönemlerden de ders alabilir, böylece okulunuzu daha kısa sürede bitirme şansına sahip
olabilirsiniz. Unutmayın, yaz okulu bir uzaktan eğitim sistemi değildir. Tıpkı bahar ve güz
dönemlerinde olduğu gibi vize ve final sınavları vardır ve devamsızlık yapma hakkınız sınırlıdır.
9. Spor Takımlarına Nasıl Katılabilirim?
Katılmak istediğiniz spor takımının antrenörü ile iletişime geçerek katılmak için gerekli
prosedürleri uygulayabilirsiniz. Antrenörlerle ilgili ayrıntılı bilgiyi fakültemizde yer alan kısmi
zamanlı öğrenci ofisinden kolaylıkla edinebilirsiniz.
10. Sınamalı Öğrenci nedir?
İkinci sınıfın bahar döneminden itibaren yarıyıl başı genel ağırlıklı not ortalaması (GANO)
1,80’in ve son iki yarıyılındaki her iki yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) 2,00’ın altında olan
öğrenciler sınamalı öğrenci kabul edilir. Sınamalı öğrenciler ilgili yarıyıl derslerini almayıp, önceki
yarıyıllardan önkoşul derslerini göz önünde bulundurarak ders alırlar.
11. İstanbul Kart’ı nasıl alabilirim?
İstanbul kart için online başvuru yaparak veya kart merkezlerinden elde edebilirsiniz. Tavsiye olarak
online
başvuru
yaparsanız
daha
kolay
elde
edersiniz.
Ayrıntılı
bilgi
için:
https://bireysel.istanbulkart.istanbul/
12. Kampüs Kart Nedir? Temin etmek için ne yapmalıyım?
Üniversite kimlik kartınız olan Kampüs Kart kampüsümüzde giriş çıkış yaparken, yemekhane ve
kütüphaneyi kullanırken, sınavlara girerken bir çok alanda gereklidir. Her dönemin başında okulun
belirlediği kurallara uygun şekilde dağıtılmaktadır. Baştan söyleyelim, kampüs kart için uzun bir
kuyruk olacak, kampüs kartınızı almak için sabah erkenden gelmelisiniz. Kampüs Kart, Üniversitemiz
ve PTT işbirliğinde sunulmaktadır. Bu sebeple PTT şubeleri ve ATM'lerinde para yükleme işlemleri
yapılabilir.
13. Kampüste yemekhane var mı?
Evet, bir yemekhanemiz mevcut. Hafta içi her gün öğle ve akşam yemeği servis eden
yemekhanemize
kampüs
kartlarınıza
yükleyeceğiniz
bakiye
karşılığında
giriş
yapabilirsiniz.

14. Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci nedir?
Okula devam ederken aynı zamanda okul içinde yer alan birimlerde öğrenci çalıştırma programı olarak da
tanımlayabileceğimiz KZÖ ilanlarına başvurmak için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının duyurularını
yakından takip etmeniz gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için https://sks.marmara.edu.tr/kismi-zamanli-ogrenci sayfasını
inceleyebilirsiniz.

15. Kampüsümüzdeki diğer olanaklar nelerdir?
Kampüs içinde hem de fakültemizin çok yakınında öğrencilerin faydalanabileceği bir Mediko-Sosyal Merkezi bulunmakta. Sağlık
hizmetleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere https://sks.marmara.edu.tr/hizmetlerimiz/saglik-hizmetleri adresinden ulaşabilirsiniz.
Yedi, gün yirmi dört saat açık olan merkez kütüphanemiz özellikle sınav dönemlerinde tüm öğrencilerin buluşma mekanıdır.
Yine kampüsümüzde, kampüs kart karşılığında kullanabileceğiniz bisikletler yer alıyor. Kampüs içi ulaşım için idealdir.
Üniversitemiz ihtiyacı olan öğrencilere yemek bursu vermekte. Dönem başında duyurulan yemek bursuna başvurmak isterseniz
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın web sayfasından detaylı bilgi alabilir ve başvuru yapabilirsiniz.
Kampüslerde kablosuz ağ bağlantısı mevcut. Detaylar için kablosuz.marmara.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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bilgiden pratiğe, asırlık tecrübe...

