
İşletme
• Nitelikli, çağdaş bir işletmecilik eğitimi ve 
öğretimi,
• 4 ayrı bölümde, 3 ayrı dilde (Türkçe, 
İngilizce ve Almanca), 6 farklı lisans 
programıyla İşletmecilik eğitimi ve 
öğretiminde 135 yıllık tecrübe,
• 3,800’ün üzerinde lisans öğrencisi ve on 
binlerce mezunuyla büyük bir aile ortamı,
• 24 farklı bilim dalında tercih edilen yüksek 
lisans ve doktora programları,
• 150’nin üzerinde deneyimli, yüksek 
donanımlı akademisyen,
• Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde 
eğitim, öğretim ve araştırma olanakları,
• University of North Carolina Wilmington 
(UNCW) ile ortaklaşa yürütülen 4 yıllık 
Uluslararası Çift Diploma Lisans Programı,
• Çift anadal, yandal, kurum içi yatay geçiş 
imkânları,
• 100 civarında Avrupa üniversitesiyle çeşitli 
anlaşmalar çerçevesinde öğretim elemanı ve 
öğrenci değişim programlarının varlığı,

Marmara Üniversitesi’nin çekirdeğini 
oluşturan fakültelerden biri olan 
İşletme Fakültesi’nin tarihi geçmişi 
1883 yılına kadar uzanır. 135 yıllık 
tecrübeye ve birikime sahip olan 
fakülte, çağdaş yönetim tekniklerinin 
en yeni metodlarla öğrencilere 
aktarıldığı markalaşmış bir okuldur.İşletme

• Özellikle çok uluslu firmalar tarafından 
tercih edilen mezunlar, iş dünyasında 
önemsenen yüksek prestijli bir diploma,
• Üniversite-Sanayi işbirliğinin başarılı 
örnekleri,
• Türkiye Genç İş Adamları Derneği
(TÜGİAD) İşletmecilik Seminerleri dersi, 
Garanti Bankası İşletmecilik Seminerleri 
dersi, İş Dünyası Seminerleri, Türkiye İç 
Denetim Enstitüsü İç Denetim Seminerleri 
dersi, PwC Sürdürülebilir İşletmecilik 
Deneyimi dersi gibi iş dünyasıyla işbirliği, staj 
ve çalışma imkanları,
• Sosyal sorumluluk projelerine verilen 
destekler,
• Spor ve sanata verilen destekler, fakülte 
takımlarında spor yapma imkânı,
• Öğrencilerin rol ve sorumluluk aldıkları 
öğrenci kulüplerinin faaliyetleri, mesleki ve 
sosyal gelişim etkinlikleri,
• AACSB üyeliği ile kararlı bir şekilde 
yürütülen uluslararası akreditasyon 
çalışmaları,
• Öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı ile,
Marmara İşletme; sizin tercihiniz. 

İş ve Kariyer Olanakları
İşletmenin tüm fonksiyonlarında, girişimci, 
lider, araştırmacı niteliklere sahip, tercih 
edilen mesleki insan yetiştiren bir fakülte 
olmamız sebebiyle mezunlarımız gerek özel 
sektörde gerek kamu sektöründe iş ve 
kariyer olanaklarına sahiptirler.

Vizyonumuz
İşletmecilik alanında uluslararası 
akreditasyondan geçmiş, araştırmada, eğitim 
ve öğretimde ulusal ve uluslararası alanda 
önde gelen yenilikçi ve girişimci 
fakültelerden biri olmak.

Neden Marmara İşletme?

Misyonumuz

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



İşletme
Fakültesi

Göztepe Yerleşkesi, 34722 Kadıköy/İstanbul
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Doğru seçim; Marmara İşletme...


