Lütfen aşağıda sizin için hazırlanan kısa
bilgileri okuyunuz.

 Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminden muaf olmak isteyen öğrencilerin, M.Ü. Yabancı Diller
Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilmiş olan ve Yükseköğretim Kurulunca
eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlara ait dil belgesini yeterlilik sınav tarihlerinden önce Yabancı
Diller Yüksekokulu’na (Göztepe Yerleşkesi) teslim etmeleri gerekmektedir.
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan programlarımıza kaydolan öğrencilerimiz M.Ü. Yabancı
Diller Yüksekokulunca 02 - 04 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik
Sınavlarına alınacaklardır. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı ile ilgili tarihlere ve diğer ayrıntılı bilgilere
http://ydil.marmara.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Türkçe İşletme ve İşletme Yönetimi (İng) UOLP-UNCW programlarımızı kazanan öğrenciler Lise
Diploma Programındaki eğitim dili olarak belirtilmiş yabancı dilden (İngilizce, Almanca veya
Fransızca) “Zorunlu Yabancı Dil” dersi için “Yabancı Dil Muafiyet Sınavına” alınacaklardır. İlgili
tarihlere ve diğer ayrıntılı bilgilere http://ydil.marmara.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Öğrencilerin sınav için yanlarında kurşun kalem ve silgi bulundurmaları zorunludur.
Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam eden veya bu programdan mezun
olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin
21.08.2015 tarihine kadar ders muafiyet talebinde bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen
süreler içerisinde ders muafiyet talebinde bulunmayan öğrencilerin daha sonraki talepleri kabul
edilmez ve kaydoldukları birimin eğitim-öğretim müfredatındaki derslerin tümünden sorumlu
olurlar.

DERS SEÇİMİ VE DANIŞMANLIK HİZMETİ

 Bölümünüz tarafından her yarıyıl başındaki kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerinizde size
yardımcı olacak, eğitim sürecinizde karşılaşacağınız sorunları çözmede ve kariyer planlamanızda
yol gösterebilecek bir “Danışman Öğretim Elemanı” atanacaktır. Danışmanınızı yarıyıl başında
Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenebileceksiniz.

KİMLİK

Kayıt işlemlerinizin sonlandırılması ve öğrencilik haklarınızdan faydalanabilmeniz için 7 Eylül11 Eylül 2015 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders
seçim işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir. (https://bys.marmara.edu.tr/). İkinci Öğretim
programına kayıtlı olan öğrenciler kendi programları için belirlenen öğrenim ücretini ödedikten
sonra ders kayıt işlemlerini yapabilir.

 Öğrenci kimliklerinizi ve İETT kartlarınızı kayıt sürecini takiben teslim alabilirsiniz. Teslim
sürecinde sorun yaşarsanız Fakültemiz Öğrenci İşleri birimine uğrayarak bilgi edinebilirsiniz.

MEVZUAT

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI VE MUAFİYET KONULARI

Değerli öğrencilerimiz, bu yazıyla sizlere bazı ön bilgiler aktarmak istiyoruz. Konularla ilgili detaylı bilgilere
hem Fakültemizin (http://isletme.marmara.edu.tr/) hem de Üniversitemizin (www.marmara.edu.tr)
internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.

 Marmara Üniversitesi’ndeki öğrencilik hayatınız boyunca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve
Üniversitemiz senatosu tarafından belirlenen mevzuata tabi olacaksınız. Öğrenci olarak
haklarınızı ve yükümlülüklerinizi bilmeniz açısından mevzuatı takip etmenizi öneririz.
 (http://www.marmara.edu.tr/tr/ogrenci/mevzuat)

 Ders seçim sürecinde sorunları asgariye indirebilmek amacıyla danışmanınız tarafından
açıklanacak görüşme gün ve saatlerinde mutlaka danışmanınızın odasında hazır bulunup
dönemlik ders planınızı oluşturunuz.
 Bilgi Yönetim Sistemine gireceğiniz iletişim bilgilerinizin doğru olmasına dikkat ediniz. Bu
bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda sistemdeki bilgilerinizi mutlaka güncelleyiniz.

Fakültemize Hoş Geldiniz! Başarılı bir Eğitim-Öğretim Yılı Diliyoruz-İşletme Fakültesi Dekanlığı-

 İlgili mevzuat gereğince üçüncü yarıyıldan itibaren yarıyıl başı genel ağırlıklı not ortalaması
4,00 üzerinden 1,80’in ve son iki yarıyıl ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler
ilgili yarıyıl derslerini alamayacaklardır. Öğrencinin bir dersten yarıyıl ve bütünleme sınavlarına
girebilmesi için derslerin en az % 70’ine devam etmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle 1.
yarıyıldan itibaren derslerinize düzenli şekilde giriniz ve derslerinizden iyi notlar almaya özen
gösteriniz.
Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek, kopya çekmek ve çektirmek; seminer, tez ve yayınlarda
intihal (aşırma) yapmak disiplin cezasını gerektiren eylemlerdir. Bu tür eylemlerden kaçınınız.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM – GENEL KONULAR

 Eğitiminiz süresince derslerinizin yanında düzenlenecek olan konferans–panel–sempozyumlara
ve üniversite bünyesindeki diğer sosyal etkinliklere katılmanızı tavsiye ederiz. Bu tür
aktivitelerin kişisel gelişiminizde etkili olacaktır.
 Fakültemize doğrudan bağlı olan Öğrenci Kulüpleri bulunmaktadır. Ayrıca Rektörlüğe bağlı olup,
faaliyet alanı tüm üniversiteyi kapsayan ve fiili olarak Fakültemiz öğrencileri tarafından
yönetilen Öğrenci Kulüpleri de mevcuttur. İlgilendiğiniz kulübe üye olup kulüp faaliyetlerinde
aktif olarak yer almanız kişisel gelişiminiz açısından önem taşımaktadır.
 Öğrencilik hayatınız süresince Erasmus programları çerçevesinde öğrenci değişim programına
veya staj hareketliliğine katılmanızı tavsiye ederiz. Fakültemize bağlı bölümlerin 10’un üzerinde
ülkede 90 civarında kurumla öğrenci değişim anlaşması bulunmaktadır. Erasmus programı ile
ilgili bilgileri bölümüzün Erasmus Koordinatöründen alabilirsiniz.
 Üniversitemiz ve fakültemizle bağlarınızın sağlam olarak kurulabilmesinde Mezunlar
Derneğimizin rolü çok büyüktür. Köklü bir geçmişe sahip derneğimiz mezunlarımız ile mevcut
öğrencilerimiz arasındaki en önemli temas noktasıdır. Burs, staj, eğitim destek hizmetlerinin
sunulduğu İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Mezunlar Derneği’ne (http://www.yuksekticaretli.org/) şimdiden üye olunuz.
 Üniversiteye dair genel duyurular, ders seçim süreci, haftalık ders programları, sınav
programları vb. ilanlar için üniversite – fakülte resmi sitesindeki veya bölüm panolarındaki resmi
duyuruları dikkate alınız.
 14 Eylül 2015 tarihinde yeni Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni, Açılış Dersi ve merak
edebileceğiniz konular hakkında sizlere detaylı bilgi verebilmek amacıyla Fakültemizin
Bahçelievler yerleşkesinde 15 Eylül 2015 tarihinde “Oryantasyon Günü” düzenlenecektir.
Oryantasyon gününde Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Bölüm ERASMUS
Koordinatörleri ve Mezunlar Derneği Başkanı sizlere birlikte olup önemli konular hakkında bilgi
vereceklerdir.

Açılış Töreni, Açılış Dersi ve Genel Oryantasyon Günü Programı
SAAT

BÖLÜM

10:00 – 10:55

2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni

11:00 – 12:00

Açılış Dersi

10:30 – 12:00

İşletme ve İşletme İkinci Öğretim Programları
Oryantasyon Toplantısı

13:00 – 14:30

Almanca İşletme, Almanca İşletme Enformatiği,
İngilizce İşletme ve İşletme Yönetimi (UNCW-UOLP)
Programları Oryantasyon Toplantısı

14 Eylül 2015

15 Eylül 2015

SALON
B Blok
B201 Amfisi

C Blok
C101 Salonu

Fakültemize Hoş Geldiniz! Başarılı bir Eğitim-Öğretim Yılı Diliyoruz-İşletme Fakültesi Dekanlığı-

