Bilgiden pratiğe, asırlık tecrübe…
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 geliştirmeniz
gerekiyor. Kariyer planlarınızı daha şimdiden bu akılcı temele dayalı olarak yapabilirseniz
mezun olduğunuzda başarılı bir geleceğin kapılarını açmış olursunuz.
Sizler artık 133 yıllık geçmişi ile işletmecilik alanında gerek ülke çapında, gerek küresel
düzeyde iddiasını sürdüren; 4 farklı bölümde, 3 ayrı dilde 170’e yakın sayıda üstün niteliklere
sahip akademik kadrosu ve 60’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 zengin, biraz daha umutluyuz.
Prof. Dr. Nuran CÖMERT
Dekan
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İşletme Fakültesi

ÜNİVERSİTESİ
 Yükseköğretimde 133 yıllık
köklü bir geçmiş
 17 Fakülte, 11 Enstitü, 4
Yüksekokul, 4 Meslek
Yüksekokulu
 70,000’in üzerinde öğrenci
 3,000’in üzerinde akademisyen
 Yüz binlerce nitelikli mezun

Marmara Üniversitesi

Neden Marmara İşletme?
 Yükseköğretimde 133 yıllık köklü bir geçmiş,
 Dünyanın ilk işletmecilik okullarından bir tanesi,
 4 ayrı bölümde, 3 ayrı dilde (Türkçe, İngilizce ve
Almanca), 6 farklı lisans programıyla İşletmecilik eğitimi
ve öğretimi,
 3,800’ün üzerinde lisans öğrencisi ve on binlerce
mezunuyla büyük bir aile ortamı,
 24 farklı bilim dalında yüksek lisans ve doktora
eğitimine ev sahipliği,
 165’in üzerinde deneyimli, yüksek donanımlı
akademisyen,
 Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde eğitim, öğretim
ve araştırma olanakları,
 University of North Carolina Wilmington(UNCW) ile 4
Yıllık Uluslararası Çift Diploma Lisans Programı,
 Çift anadal, yandal, kurum içi yatay geçiş imkânları,
 Birçok Avrupa Üniversitesiyle çeşitli anlaşmalar
çerçevesinde öğretim elemanı ve öğrenci değişim
programlarının varlığı,
 Özellikle çok uluslu firmalar tarafından tercih edilen
mezunlar, iş dünyasında önemsenen yüksek prestijli bir
diploma,
 Üniversite-Sanayi İşbirliğinin başarılı örnekleri,
 Sabancı Holding’de staj yapma imkânı sunan
“Sabancı İşletmecilik Seminerleri” dersi,
 Garanti Bankası İşletmecilik Seminerleri dersi ve daha
niceleri,
 Sosyal sorumluluk projelerine verilen destekler,
 Spor ve sanata verilen destekler, fakülte takımlarında
spor yapma imkânı,
 Öğrenci kulüplerince her yıl organize edilen kariyer
günleri ve meslek tanıtım etkinlikleri,
 Tamamlanmak üzere olan uluslararası akreditasyon
çalışmaları,
 Öğrenci odaklı bir yönetim,
Marmara İşletme sizin tercihiniz.
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Misyonumuz
İşletmecilik alanında pozitif bilimi esas alarak bilgiyi
üreten, toplayan ve paylaşan, kurumsal değerlere bağlı,

 133 yıllık geçmişi olan köklü bir
kurum

eleştirel düşünebilen, girişimci, yenilikçi, toplumsal fayda

 3,800’ü Lisans programlarında
olmak üzerinde, Yüksek Lisans
ve Doktora programları dahil
7000 civarında öğrenci

odaklı

 160’ın üzerinde akademisyen

sürdürülebilir bir yaklaşımla çağdaş eğitim, öğretim ve
araştırma hizmeti sunan bir fakülte olarak; analitik ve
ve

sosyal

sorumluluk

bilinci

yüksek

bireyler

 Türkçe, İngilizce ve Almanca
dillerinde eğitim-öğretim

yetiştirmektir.

Vizyonumuz
İşletmecilik

alanında

uluslararası

akreditasyondan

geçmiş, araştırma, eğitim ve öğretimde ulusal ve
uluslararası alanda önde gelen yenilikçi ve girişimci
fakültelerden biri olmak.

Değerlerimiz
 Bilimsel düşünceye ve bütünsel bakış açısına sahip,
 Eğitimde ve araştırmada mükemmeli arayan,
 Öğrenci odaklı,

 University of North Carolina at
Wilmingtonile Çift Diploma
Lisans Programı
 Avrupa’da 90 farklı Üniversite
ile Erasmus Değişim Programı
Anlaşması
 On binlerce nitelikli mezun
 Üniversite-Sanayi İşbirliğinin
başarılı örnekleri

 İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı,
 Her türlü ayrımcılığa karşı,
 Ülke ve dünya sorunlarına duyarlı,
 Çağımızın yeni eğilimleri ve gereklerinin takipçisi,
 Yönetim sürecinde şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı
olmak.

İşletme Fakültesi

İletişim Bilgileri:
Bahçelievler Yerleşkesi
Ressam Namık İsmail Sokak, No: 1,
Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0 (212) 507 99 25
Faks: 0 (212) 505 93 32
http://isletme.marmara.edu.tr/
isletmefakultesi.dekan@marmara.edu.tr
muisletmefakultesi
MarmaraIsletme

TARİHÇE
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
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yetiştirmek amacıyla kurulmuş, 16 Ocak 1883’de “Hamidiye

Ticaret Mekteb-i Alisi” adı altında Maarif Nazırı (Milli Eğitim Bakanı) Tahir Paşa tarafından öğretime
açılmıştır. 1883 yılından bugüne 133 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

yükseköğretim

sistemi

kavuşarak

ülkemizin

içerisindeki

seçkin

konumuna yerleşmiştir.
Bugün Bahçelievler yerleşkesinde, üç ayrı dilde, dört farklı bölümde yürütülen altı adet lisans
programı ile yaklaşık olarak 3800’ü lisans programlarında olmak üzere, 7000 civarında öğrenciye
hizmet veren fakültemizin, 170’e yakın sayıda deneyimli ve üstün nitelikli akademik kadrosu hem
öğretim hem de araştırma faaliyetlerini uluslararası alanda sürdürmektedir. Yılda ortalama 550
mezun veren fakültemiz, ülkemizin yarınlarını inşa edecek gençlerimizi toplumumuzun yararına katkı
sağlayacak şekilde donatmaktadır.
Dünya çapında önde gelen üniversiteler ile sahip olunan öğrenci değişim anlaşmaları çerçevesinde
öğrencilerimiz

öğrenimlerinin

bir

kısmını

farklı

ülkelerde

sürdürerek

yeni

bir

vizyon

kazanabilmektedirler. Fakültemiz, Avrupa’da yaklaşık 90 farklı üniversite ile yapılan anlaşmaları ile
Marmara Üniversitesinde ERASMUS Uluslararası Öğrenci Değişim programından en verimli biçimde
yararlanan birimlerinin başında gelmektedir.
Deneyimli

ve

üstün

nitelikli

akademisyen

kadromuz, fakültemizin güçlü yanlarının başında
gelmektedir. Fakültemizde görev yapan öğretim
elemanlarının ortaya koyduğu bilimsel yayınlar,
fakültemizin; “akademik bir kurumun en az eğitim
ve öğretim faaliyeti kadar önemli olan bilimsel
araştırma yapma ve sonuçlarını bilim dünyası ile
paylaşma görevini” başarılı bir biçimde yerine
getirmiş olduğunun bir kanıtıdır.

Basında büyük ilgi gören Üniversite-Sanayi İşbirliği Projelerimiz sayesinde öğrencilerimizin teori ve
uygulamayı bir arada yaşamalarına olanak tanınmaktadır.

133 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.

BÖLÜMLERİMİZ VE LİSANS PROGRAM LARIMIZ
Almanca İşletme Bölümü
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan Almanca İşletme Bölümü, 1991 yılında
önderliğinde, Alman Akademik Mübadele Kurumu (DAAD) desteğiyle kurulmuştur. Bölümün kuruluş
amacı, üniversitemiz hem Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere katkıda bulunmak, hem
de Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmalarının ve Almanya ile ticaret yapan Türk şirketlerinin
ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli işletme eğitimi verebilmektir.
Yıllar içinde bu amaçlarımızda oldukça fazla yol aldık. Öğrencilerimizin büyük kısmı, daha eğitim
aşamasındayken Alman firmalarında staja başlıyor, mezun olduktan sonra da staj yaptıkları
kuruluşlardan teklif aldıklarında kariyerlerine aynı firmada devam ediyorlar. Bir diğer kısmı ise
mezuniyet sonrası yüksek lisans ve doktora yapmak için Almanya’ya gidiyor ve tercih ettikleri bir
alanda uzmanlaşıyor. Almanca İşletme Bölümü olarak öğrencilerimize üniversite eğitimleri boyunca
da iş dünyasında deneyim kazanma imkânı veriyoruz. Şirketlerle ortak araştırma projeleri planlıyor,
derslerimize yöneticileri konuk konuşmacı olarak davet ediyor, bitirme tezlerimizde firma sorunlarını
irdeliyor, hatta firmalarla ortak dersler yürütüyoruz. Bu anlamda "üniversite-sanayi işbirliği" konusunda
epey yol almış bulunuyoruz.
Bölümümüze girmeye hak kazanan bir öğrenci, öncelikle Almanca Hazırlık Okulu'nda bir veya iki
sene Almanca öğreniyor, sonra Almanca İşletme Bölümü'nde öğretime başlıyor. Bölümümüz,
öğretim süreci boyunca öğrencilerine birçok imkân sunuyor. Örneğin öğrencilerimiz, temel
işletmecilik derslerini aldıktan sonra, Muhasebe-Finansman, Pazarlama ya da Yönetim ve
Organizasyon dallarından ilgilerine göre ders seçimlerinde bulunabiliyor, bu sayede işletme yönetimi
hakkında genel bir bakış açısı edinirken, seçtikleri bir alanda daha ayrıntılı şekilde bilgilenebiliyor. Bu
dönemden itibaren, seçmeli derslerle öğrencilerimize geniş bir havuzdan isteklerine göre daha da
çok yönlü tercihlerde bulunma olanağı da sunacağız.
Öğrencilerimiz uluslararası Erasmus Değişim Programı sayesinde, bir veya iki dönem Almanya veya
Avusturya'da okuyup, aldıkları dersleri üniversitemizde saydırabiliyor. Aynı şekilde bu ülkelerdeki
öğrenciler de bizim bölümümüze gelip değişik dersleri alabiliyorlar. Bu sayede hemen her dönem
öğrencilerimiz misafir öğrencilerle derslere birlikte giriyor, onlarla arkadaşlık ederek, yabancı dillerini

ve dünyaya bakış açılarını geliştirebiliyorlar. Bu iletişimle ayrıca ülkemizin kültürel özelliklerini de birer
gönüllü elçi olarak tanıtmış oluyorlar.
Bölümümüzün öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin tümü Almanca eğitim verilen okul ve
yüksekokullardan mezun. Dersler temelde öğretim dili olarak Almanca yürütülüyor, gerek
duyulduğunda Türkçe ile pekiştiriliyor. Derslerde Almanca eğitim verilmekle birlikte, Türkiye'deki
müfredat yakından takip ediliyor, dersler kapsamında bir yandan dünyadaki gelişmeler aktarılırken,
öte yandan Türkiye'deki iş hayatından örnekler de veriliyor. Bu sayede öğrenciler yabancı dille
yükseköğrenim görürken, ülke gündeminden de geri kalmıyorlar. Tüm ana bilim dallarımızın
Almanya'daki ve Avusturya'daki yüksekokul ve üniversitelerle yakın işbirliği mevcut. Söz konusu
ülkelerden

öğretim

üyeleri

sıklıkla

bölümümüze

geliyor, kendi

yöntem

ve

yaklaşımlarıyla

öğrencilerimize ders anlatıyorlar. Hiç kuşkusuz bu imkânlar öğrencilerimiz için her anlamda
zenginleştirici ve ufuk açıcı oluyor. Özetle Almanca İşletme Bölümü, üniversite ve sanayi işbirlikleriyle,
öğretim üyesi ve öğrencisiyle, Almanya ile Türkiye arasında önemli bir akademik köprü niteliğinde.
Bölümümüzde Almanca dilinde ve nitelikli bir işletme eğitimi verilmesi, mezunlarımıza apayrı bir
değer katıyor.

Almanca İşletme Enformatiği Bölümü
Bölümümüz 1991 yılında Marmara Üniversitesi ve Federal Almanya Cumhuriyeti Alman Akademik
Mübadele Kurumu (DAAD) arasında imzalanan Uluslararası Akademik bir anlaşma çerçevesinde,
eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümün temel konusu, işletme ihtiyaçlarına en uygun
bilişim sistemlerinin oluşturulması ve bunlar arasında entegrasyon sağlayarak, kurumun etkin bir bilgiişlem altyapısına sahip olmasıdır. Ayrıca, sürekli olarak, bu altyapının geliştirilmesi ve işletme
hedeflerine en fazla katkıyı sağlaması için çalışılmaktadır.
Bu kapsamda, bilişim sistemleri temelinde; algoritma & veri yapıları, veri tabanları, yazılım geliştirme,
süreç modelleme vb. dersler verilmektedir. Bölümdeki derslerin önemli bir kısmı bilgisayar
laboratuvarında yapılmaktadır. Örnek olarak, veri tabanları Microsoft SQL üzerinden gösterilmekte,
programcılığa ilk adım Microsoft Visual Studio kullanılarak anlatılmaktadır. Bölümde Visual Basic ve
Java gibi programlama dilleri öğretilmektedir.
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. Bölümümüz ayrıca Oracle Academy üyesi olup, bu çerçevede PL/SQL ve
İş Zekası eğitimleri verilmektedir.
Bölüm, küresel gelişmeye katkıda bulunabilecek, gelecek yönelimli düşünebilecek ve uluslararası
düzeyde bilimsel araştırma yapabilecek öğrencilerin yetiştirilmesini hedeflemiştir. Öğrencilerin
eğitiminde üniversite ve sanayi arasındaki sıkı iş birliği önemli rol oynamakta, böylelikle öğrenciler
bilim ve sanayi arasında köprü oluşturabilmektedir.

İngilizce İşletme Bölümü
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde açılan İngilizce İşletme Bölümü,
1982-1983 eğitim ve öğretim yılında eğitim vermeye başlamıştır. 40’dan fazla öğretim elemanından
oluşan akademik kadromuz ve kurumsal yapımız ile İngilizce İşletme Bölümü olarak ortalama 500
öğrenciye eğitim vermekteyiz. Her yıl 80 civarında öğrencimiz mezun olmaktadır.
İşletme alanında dünya çapında önde gelen üniversitelerde olduğu gibi bölümümüz öğrencilerine
ilgi alanlarına yönelik uzlanım dalları sunmaktadır. Bölümümüz uzlanım dalları; Muhasebe Finans,
Yönetim Organizasyon, Karar Bilimleri ve Pazarlamadır.
Bölümümüzde eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle hazırlık okulu bulunmaktadır. Öğrenciler
Hazırlık sınıfını Göztepe’de okumaktadır.
Bölümümüz eşdeğer bölümlere kıyasla öğrencilerine çok sayıda seçimlik ders sunmaktadır (toplam
100’den fazla).

Seçimlik dersler öğrencilere hem ilgi alanları doğrultusunda uzmanlaşma şansı

vermekte hem de 15-20 kişilik butik sınıflarda öğrenim görerek etkileşimli ders yapma olanağı
sağlamaktadır.

Eğitim dilinin İngilizce olması, derslerde yabancı kaynakların takip edilmesi, ayrıca

her sene Erasmus+ programından bölümümüze ortalama 40 öğrenci gelmesi ve ayrıca
bölümümüzde kayıtlı 20’nin üzerinde yabancı uyruklu öğrencinin bulunması bölümümüzü uluslararası
bir nitelik kazandırmaktadır.
Bölümümüz şu anda Bahçelievler Yerleşkesinde bulunmaktadır. Ancak 2017-2018 eğitim öğretim
yılından itibaren Göztepe Yerleşkesine taşınacaktır.
Bölümümüzde İngilizce İşletme lisans programıyla birlikte, İşletme
Yönetimi

(UOLP)

lisans

diploma

programı

bulunmaktadır.

Bu

programda okuyan öğrencilerimiz hazırlık sınıfı dışında ilk üç yıl
Marmara Üniversitesinde okumakta, 4. Sınıfta ise öğrenimlerine ABD’de
University

of

North

Carolina-Wilmington’da

devam

etmektedir.

Kontenjan 15 öğrencidir. Öğrenciler, birçok dersi İngilizce İşletme Programı öğrencileriyle birlikte
almaktadır. Ayrıca UNCW’nin talepleri doğrultusunda birkaç farklı ders daha almaktadır.

Bu

program ücretlidir. Detaylı bilgiye web sayfamızdan ulaşılabilir.
Ayrıca bölümümüzde işletme uzmanlık alanlarına yönelik açılan yüksek lisans ve doktora
programları, bölümümüz araştırma görevlilerinin yanı sıra birçok üniversiteye de akademisyen
yetiştirmektedir. Bu durum, üniversitelerin bölümümüze olan güvenini göstermekte ve bölümümüzün
akademik dünyadaki saygınlığını ortaya koymaktadır. Bölümümüz öğretim üyelerinin, Türkçe ve
İngilizce yayınlanmış birçok makale ve kitabı bulunmaktadır.

İşletme Bölümü
Tarihi 1883 yılına kadar uzanan Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin en köklü birimi olup Türkçe
öğretim yapılan İşletme bölümü, 100'ün üzerinde öğretim elemanından oluşan geniş akademik
kadrosu ile ülkemizin en güçlü işletme okullarından biridir. 2000'e yakın öğrencisi bulunan
bölümümüz, her yıl 400 civarında mezun vermektedir. Kamu kuruluşlarında, özel sektörlerde ve sivil

toplum kuruluşlarında çok sayıda mezunumuzun önemli görevler üstlenmesinden büyük gurur
duymaktayız. Ülke hizmetlerine her yıl yeni mezunlar vererek bu gururu taçlandırıyoruz.
Bölümümüz, köklü geçmişinden miras aldığı bilgi ve deneyimin yanı sıra çok sayıda genç, dinamik
ve yenilikçi öğretim elemanları ile de 21. Yüzyılın ihtiyaçlarını doğru anlamaya ve öğrencilerimizin bu
doğrultuda kendilerini geliştirmelerine büyük önem vermektedir. Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi
ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile çok sayıda ülkede ve üniversitede sınırlı süreli
öğrenim olanaklarından faydalanmak mümkündür. Bu olanakları üst seviyelerde gerçekleştirme
başarısının yanında çok sayıda seminer, konferans, kültür ve sanat etkinliği ile öğrencilerimizin hem
çok uluslu ve çok kültürlü bir vizyon kazanmasına destek olmakta hem de bilimsel bilgi birikimlerini ve
kültürel derinliklerini artırma konusunda kapılar açmaktadır.
Öğrencilerimiz kendilerine sunulan bu olanakları en üst seviyede kullanma şanslarına sahipken kendi
çabaları ile kurdukları ve geliştirdikleri öğrenci kulüpleri sayesinde mevcut imkânların ötesini
zorlayabilmekte ve kendi aralarında güçlü bir sosyal bağ oluşturabilmektedirler. Ayrıca çok sayıda
sportif etkinliğe de katılma ve yarışma şansı bulan öğrencilerimiz, bu alanda da bizleri gururlandıran
başarılara imza atmaktadırlar.
Bölümümüz, uluslararası denklik koşullarını sağlayan dört yıllık lisans programının 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 bir alt alanda
uzmanlaşmalarına olanak sağlamaktadır.
Halen üniversitemizin İstanbul - Bahçelievler Yerleşkesinde öğretim hizmetini sürdüren bölümümüz;
konferans salonları, tiyatro salonu, yemekhane, sağlık hizmetleri birimi, kafeterya ve ikisi amfi olmak
üzere çok sayıda derslik ile bu hizmetini yürütmektedir.
Bölümümüz, bir yandan günümüz iş dünyasına uygun ve nitelikli eleman yetiştirme görevini yerine
getirirken diğer yandan geleceğin üst düzey yöneticilerini yetiştirme hedefini de kuruluş ve varlık
amacı olarak görmektedir. Muhasebe ve Finansman, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama, Üretim
Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ticaret Hukuku ve Sayısal Yöntemler Ana Bilim dalları ile bu
amaca yönelik olarak elbirliği ile çalışmaktayız.
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