İŞLETME (ALMANCA) MEZUNLARI
Bugüne kadar bölümümüz 600’den fazla mezun
vermiştir. İlk mezunların verildiği 1995 yılından bugüne
kadar yetiştirmiş bulunduğu yaklaşık 600 mezunu ile
Almanca İşletme programı, Türkiye’de faaliyet
gösteren Türk-Alman ve diğer yabancı firmalar için
önemli bir kaynak konumundadır. Mezunlar ayrıca
Almanya ve diğer birçok ülkedeki firmaların, işletme
bilgisine sahip, çağdaş eğitim normlarında yetişmiş ve
uluslararası kalite ve know-how’a sahip işgücü
ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Mezunlar, Alman-Türk şirketlerinde ve uluslararası
düzeyde aktif Alman şirketlerinde prestijli bölümlerde
çalışmaktadır. BASF Türkiye, Bosch Ticaret ve Sanayi
AG, BSH Profilo Aletleri Sanayi ve Ticaret AG, Alman
Bank AG, Mercedes Benz Türkiye AG, Metro Group,
Rehau Polimerisierte Chemie AG, SAP, Siemens Ticaret
ve Sanayi AG, TÜV Süd gibi konusunda lider şirketler
mezunlarımızı tercih etmektedirler.

İşletme Bölümü
İletişim:
Tel: 0 216 449 50 45 Faks: 0 216 405 29 21
Adres: Eğitim Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.
MÜ Göztepe Yerleşkesi, Kadıköy/İstanbul
http://bwl.isletme.marmara.edu.tr/
isletme.bwl@marmara.edu.tr

İşletme (Almanca)
Lisans Programı

GENEL BİLGİLER
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Almanca İşletme
Lisans Programı, Türk ve Alman hükümetleri arasında
yapılan anlaşma ile DAAD ve Marmara Üniversitesi'nin
ortak çalışması sonucu 1991 yılında kurulmuştur.
Almanca İşletme Programı, Türkçe ve Almanca işletme
terminolojisine hakim, kalifiye yönetici adayları
yetiştirerek, pazarda önemli bir boşluğu doldurmakta
ve bu şekilde Türkiye’nin önemli bir ticari ortağı olan
Almanya ile ekonomik işbirliğinin kuvvetlendirilmesine
katkı sağlamaktadır.

EĞİTİM - ÖĞRETİM

YURTDIŞINDAN GELEN ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

Programımızda Hukuk, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Türk Dili
ve Güzel Sanatlar dersleri hariç tüm dersler Almanca dilinde
verilmektedir. Almanca bilmeyen öğrenciler üniversitemizin
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir veya en fazla iki sene
Yabancı Dil Hazırlık eğitimi almakta, yılsonunda yapılan
yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler öğrenim görmeye
hak kazanmaktadır. İkinci sene sonunda hazırlık sınıfını
geçemeyen öğrenciler ise, Türkçe İşletme Programında
eğitimlerine devam etmektedir.

Programımız seçkin bir öğretim üyesi ve araştırma
görevlisi kadrosuna sahiptir. Buna ek olarak çeşitli
derslerde Almanya ve Avusturya’daki partner
üniversitelerden öğretim üyeleri programımızda birer
haftalık blok dersler vermektedir. Kuruluşundan bu yana
100’e yakın öğretim üyesi Almanya’dan gelmiş ve
haftada 12 saat olmak üzere farklı alanlarda blok
dersler vermişlerdir.
Bu ziyaretler öğrencilerin farklı didaktik yaklaşımlarla
tanışmasını ve Almanca dil becerilerini geliştirmesini
sağlamaktadır. Aynı zamanda ziyaretlerin ortak
akademik çalışmalara zemin hazırladığına ve ülkeler
arasındaki dostlukları geliştirmektedir.

Almanca İşletme Programı’nın başlıca amacı, Türkiye
ile Almanya arasındaki tarihsel bağları üniversite eğitimi
alanına da taşıyarak, değişik kültür ortamlarında
bulunmaya alışkın, çok yönlü öğrenciler ve mezunlar
yetiştirmek ve iki ülkenin yakınlaşmasını sağlayarak bir
kültür köprüsü kurmaktır.
Bir diğer amaç da, öğrencilerle öğretim üyelerinin
programın gelişmesi için beraber çalıştığı ve parçası
olmaktan gurur duyduğu bir kampüs ortamını
oluşturmaktır.

ÖZEL SEKTÖR KÖKENLİ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİMİZ

Lisans eğitiminin 5. dönemi sonunda öğrenciler Muhasebe ve
Finansman, Pazarlama ve Yönetim-Organizasyon anabilim
dallarından çeşitli dersler seçebilmektedirler. İşletme biliminin
uzmanlık gerektiren özel dallarını ifade eden bu üç ana bilim
dalından ilgi alanında bulunan dersi seçen öğrenci, çalışma
hayatında odaklanmayı düşündüğü alan hakkında daha
detaylı ve uygulamaya yönelik bilgiler edinmektedir.

Almanca İşletme Programı, özel sektörle yakın işbirliği
sağlanmasına ve öğrencilerin Alman yöneticilerle
tanışmasına büyük önem vermektedir. Buna imkan
sağlamak için, alanlarında uzman Alman ve Türk
yöneticiler, bazı dersleri üstlenmiştir. Bu derslerin tamamı
Almanca verilmektedir. Öğrencilerin bazıları, özel
sektörden gelen bu yöneticilerle işbirliğini sürdürmekte,
onların şirketlerinde önce staj görmekte, sonra da kalıcı
olarak bu kuruluşlarda görev almaktadır.
İŞBİRLİKLERİMİZ

Programımızda eğitim süresi, Almanca hazırlık sınıfı
okuması gereken öğrenciler için 1+4; Yabancı Diller
Yüksekokulu'nun uygun gördüğü Almanca Dil Yeterlilik
Belgesi'ne sahip olan öğrenciler içinse 4 yıldır.
Programımız TM-1 puan türünden öğrenci kabul
etmektedir. 2019 yılında kontenjanımınız 60 kişidir.

Öğrencilere derslerde teorik kavramlar ve bu kavramların iş
hayatındaki uygulamalarıyla ilgili somut örnekler verilmektedir.
Mezunlar bu sistemle çalışma hayatında karşılaşacakları
konuları rahatlıkla anlama, analiz etme ve çözme yeteneğini
kazanmaktadır. Öğrencilerin bilgi işlem becerilerini geliştirmek
de hedefler arasındadır.
Eğitim öğrencilerin yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerde
okumaları veya yurtdışında staj yapmaları teşvik edilmektedir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Muhasebe/Finansman
(Almanca), Üretim-Yönetimi ve Pazarlama (Almanca) yüksek
lisans, Muhasebe-Finansman (Almanca) doktora programları
mevcuttur.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü(TİDE) ve Almanca İşletme
Programı arasında IAEP (Internal Auditing Foundation
Program)
çerçevesinde
bir
işbirliği
protoloku
imzalanması kararlaştırılmıştır.

