Program Türü

:

UYGULAMALI TİCARET HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Program Profili

:

Uygulamalı Ticaret Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, müfredatında ticaret hukuku
derslerinin yoğunlukta olduğu bir lisans üstü programdır. Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesinin, alanında uzman Ticaret Hukuku hocalarınca verilen uygulamaya yönelik
dersleri ile Türkiye’de ilk ve tek program olma özelliğini taşımaktadır.
Program, ders ve tez çalışması olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Program
müfredatında bulunan Ticaret Hukuku dersleri sayesinde katılımcılar bu alandaki bilgilerini
derinleştirmektedir. Bunun yanında, yabancı hukuklarda meydana gelen gelişmeler hakkında
da bilgi sahibi olarak farklı bir bakış açısı kazanmaktadırlar. Programdaki dersler neticesinde
katılımcılar ticaret hukuku alanında derinleşmekte, derslerin uygulama ile olan bağlantısı
sayesinde de iş hayatlarında başarılı olmaları amaçlanmaktadır.
Ders aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler, alanında uzman ticaret hukuku hocalarının
gözetiminde yazacakları tez çalışması aşamasına geçmektedirler. Katılımcılar tarafından
yapılan bu çalışmalar neticesinde hem katılımcıların seçtikleri alanda uzmanlaşmaları
sağlanmış olmakta, hem de ortaya çıkan eserler ile hukuk literatürüne katkı yapılması
amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri:
Programdan mezun olan öğrenciler, Ticaret Hukuku alanındaki güncel gelişmelerden
haberdar ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan kurumlara hakim olarak meslek hayatlarına
devam etmektedirler. Katılımcıların Ticaret Hukuku alanındaki uzmanlaşmaları sayesinde bu
alanda çalışan diğer kişilerin önüne geçmekte ve meslek hayatlarında bu sayede büyük bir
avantaj sağlamaktadırlar.
Programı lisans eğitimini başarıyla bitirmiş ve meslek hayatına girmiş kişiler tercih
etmektedirler. Programı tercih eden kişiler arasında mesleğe yeni başlamış avukatlar, finans
kuruluşlarının hukuk departmanlarında çalışan hukukçular, üniversitelerde araştırma
görevliliği yapan kişiler bulunmaktadır. Programda aldıkları eğitim sayesinde meslek
hayatlarında öne geçerek başarıyı hedefleyen seçkin bir katılımcı grubu ile program devam
etmektedir.

Program Türü

:

UYGULAMALI TİCARET HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Program Profili

:

Uygulamalı Ticaret Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ticaret hukuku derslerinin
yoğunlukta olduğu bir lisans üstü programdır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin
alanında uzman Ticaret Hukuku hocalarınca verilen uygulamaya yönelik dersleri ile alanında
Türkiye’de ilk ve tek program olma özelliğini taşımaktadır.
Programın amacı, katılımcılarına ticaret hukuku alanındaki güncel gelişmeleri aktarmak ve
bilgilerinin tazelenmesini sağlamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri:
Katılımcıların çoğu avukatlardan oluşan tezsiz yüksek lisans programımız, meslek
hayatlarında özellikle ticari davalarla ilgilenen avukatlar tarafından tercih edilmektedir.
Katılımcıların Ticaret Hukuku bilgilerini güncellemek amacıyla tercih ettikleri tezsiz yüksek
lisans programımız, katılımcılarını ticaret hukuku alanındaki yenilikler hakkında bilgi sahibi
yapmakta,

bunun

yanında

yurt

dışındaki

gelişmeler

hakkında

da

kendilerini

bilgilendirmektedir. Bu sayede katılımcılar hukuki bilgilerini geliştirmekte ve daha kaliteli bir
hukuk hizmeti verebilmektedirler.

