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İŞLETME İKİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMI
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.

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://isl.isletme.marmara.edu.tr/
isletme@marmara.edu.tr

İşletme Lisans Programı
İşletme İkinci Öğretim Lisans
Programı

GENEL BİLGİLER

Lisans eğitiminin 7 ve 8. Döneminde öğrenciler Muhasebe ve

İşletme

Tarihi 1883 yılına kadar uzanan ve alanında dünyanın

Finansman, Pazarlama ve Yönetim-Organizasyon anabilim

dünyasına

en eski Yüksek Öğrenim kurumlarından birisi olan

dallarından veya diğer seçmeli derslerden ilgi alanlarına göre

kazanmasında önemli katkısı bulunan 12 farklı öğrenci

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin en köklü
birimidir. Türkçe öğretim yapılan İşletme Lisans Programı
ve İşletme İkinci Öğretim Lisans Programı, 100'ün

dersler seçebilmektedirler.

aynı eğitim sürecinde iki farklı alanda eğitim görebilirler.
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400 civarında mezun veren programlarımızdan mezun
olan çok sayıda mezunumuz kamu kuruluşlarında, özel
görevler

toplum kuruluşlarında

üstlenmektedirler.

2018

yılı

önemli
itibariyle

üniversitemizin İstanbul - Göztepe Yerleşkesindeki yeni
binasında

öğretim

faaliyetlerini

ve

farklı

iş

beceriler

Fakültemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri:

Eğitimi alanındaki en büyük lisans programlarıdır. Her yıl

sivil

hazırlanmalarında

öğrencilerimizin

koşulları sağlamaları halinde fark derslerini almak koşuluyla

kadrosu, 2000'e yakın öğrencisi ile ülkemizin İşletme

ve

programında

kulübü yıl boyu etkinlikler düzenlemektedir.

İşletme programlarımızda okuyan tüm öğrencilerimiz gerekli

üzerinde öğretim elemanından oluşan geniş akademik

sektörlerde

Lisans

sürdüren
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Denetim Kulübü
Girişimci Kadınlar Kulübü
İşletme Kulübü
Marmara Değişim Kulübü
Marmara Sinerji Kulübü
Pazarlama Kulübü
Almanca İşletme ve İşletme
Enformatiği Kulübü
Liderlik ve Yönetişim Kulübü
Management Kulübü
Oriyantiring Kulübü
Sanat Yönetimi Kulübü
Sosyal Yardımlaşma Kulübü

programlarımız; konferans salonları, yaratıcı sanatlar

Ayrıca,

sınıfı, kafeterya ve çok sayıda derslik ve bilgisayar

yurtdışındaki üniversitelerin işletme okullarında eğitim görmek

laboratuvarı ile öğrencilerimize çağdaş bir eğitim

suretiyle hem bilimsel bilgi birikimlerini ve kültürel deneyimlerini

öğretim ortamı sunmaktadır.

artırabilirler hem de uluslararası alanda akademik deneyim

İŞ DÜNYASI İLE İŞ BİRLİKLERİ

kazanabilmektedirler. Fakültemiz üniversitemiz bünyesinde

Öğrencilerimizi iş dünyası temsilcileriyle bir araya
getirmek amacıyla ilk olarak Sabancı Holding işe
başlatılan iş birliği, sonrasında Türkiye Genç İşadamları
Derneği ile devam etmiştir. Bu kapsamda iş dünyasının
önemli temcilcileri derslerimizde öğrencilerimizle bir
araya gelerek iş dünyasına ilişkin tecrübelerini ve
tavsiyelerini aktarmaktadır. Bu iş birlikleri derslerde
başarı gösteren öğrenciler için staj veya iş imkanı
oluşturmaktadır.

Erasmus

programı

dahilinde

öğrencilerimiz

Erasmus Programı ile yurtdışına en çok öğrenci gönderen
fakültelerden birisidir.

BURS İMKANLARI
EĞİTİM - ÖĞRETİM

Başarılı ve maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilere

Uluslararası denklik koşullarını sağlayan dört yıllık lisans

Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı karşılıksız nakit

programlarının hem yapısı hem de içeriği ile tüm

burs vermektedir. http://www.nihadsayar.org

dünyadaki işletme okulları ile yarışır durumdadır. Bu
programın ilk üç yılı yükseköğrenimin ve işletme alanının
gerektirdiği temel derslerden oluşmakta iken dördüncü

Fakültemiz Mezunları tarafından kurulan İstanbul Yüksek
Ticaretliler

Vakfı

da

yıl seçmeli derslerin sunulması ile öğrencilerimizin işletme
öğreniminde

diledikleri

imkan sağlamaktadır.

alanda

öğrencilerimize

sağlamaktadır. http://www.istivak.org.tr

uzmanlaşmalarına
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

karşılıksız

burs

