Program Adı: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
Program Türü: TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
Program Profili:
Dünya ekonomilerine hakim olan küreselleşme sürecinde günümüz iş ortamında rekabet
gittikçe daha önemli hale gelmektedir. Küreselleşme olgusunun etkisini hissettirdiği en önemli
alanlardan biri de işletmecilik uygulamalarıdır. Küresel rekabet şartlarında faaliyet gösteren
işletmelerin ve işletme yöneticilerinin de bu düzen içerisinde ayakta kalabilmek ve rekabet üstünlüğü
sağlayabilmek için küresel pazarlarda karşılaştıkları çevresel şartları ve rekabeti çok iyi bir şekilde
tanımlamaları ve bunlara uygun stratejileri geliştirmeleri gerekmektedir. Yerel pazar şartlarında geçerli
olan pek çok kuralın küresel pazarlarda işlememesi önemli zaman, enerji ve mali kayıplara neden
olabilmektedir.
Bu nedenlerden dolayı, uluslararası seviyede çalışmak isteyen her yönetici veya
yönetici adayı, iş dünyasının kendisinden talep edeceği geniş kapsamlı teorik bilgilere, uygulama
yetilerine sahip olmak zorundadır. Marmara Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik Tezsiz Yüksek
Lisans Programı, öğrencilerine küresel bir vizyon kazandıracak ülke ve pazar farklılıklarına dikkat
çekmektedir. Teorik bilgiyi sektörel uygulamalara uyarlayarak kararlar üretebilen, çok uluslu tüm
şirketlerde her türlü ara ve üst düzey pozisyonlara hitap edebilecek şekilde donanımlı, farklı kültürel
çevrelerde ve yoğun rekabet ortamında problemi tanımlayabilen, çevresel trendleri izleyebilen,
alternatif stratejiler geliştirebilen, karar alma yeteneğine sahip mezunlar hedeflenmektedir.
Uluslararası İşletmecilik Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı; dört yıllık eğitimin üst
yapısını oluşturmak, bu alandaki gelişmeleri izlemek ve öğrencilere uluslararası bağlamda
kullanabilecekleri uzmanlık bilgileri kazandırmaktır. Program küreselleşme çağında öğrencilerin
ulusal işletmecilik yanında uluslararası işletmecilik bilgilerine sahip olmaları ve bunları çalışma
alanında kullanabilecek duruma gelmelerini sağlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri:
Bu programdan mezun olan öğrenciler uluslararası ve ulusal işletmelerin muhasebe,
finansman, üretim, personel, pazarlama, satış, idari işler, insan kaynakları ve diğer bölümlerinde
uzman ve yönetici olarak çalışabilirler. Özel sektörün yanı sıra kamu sektörünün ilgili birimlerinde de
önemli istihdam olanakları mevcuttur.
Bölüm mezunlarımız, uluslararası pazarlarda sahip oldukları çok ve çeşitli iş olanakları
doğrultusunda, uluslararası ithalat ve ihracat firmalarında, ticaret ve sanayi odalarında, ihracat
birliklerinde, dış ticaret sermaye şirketlerinde, yabancı ortaklı üretim ve yatırım şirketlerinde, ulusal ve
uluslararası perakende sektöründe, uluslararası marketlerde veya günümüzün gelişen sektörlerinden
ulaşım ve lojistik firmalarında görev yapmaktadır.
Belirlenen koşulları sağlayan mezunlarımızın Tezli Yüksek Lisans Programı’na geçmeleri ve
Doktora programına başvurmaları mümkündür.
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Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine küresel bir vizyon kazandıracak ülke ve pazar farklılıklarına
dikkat çekmektedir.
Uluslararası İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; dört yıllık eğitimin üst
yapısını oluşturmak, bu alandaki gelişmeleri izlemek ve öğrencilere uluslararası bağlamda
kullanabilecekleri uzmanlık bilgileri kazandırmaktır. Program küreselleşme çağında öğrencilerin
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Üniversitemizin birçok AB ülkesindeki diğer üniversitelerle yapmış olduğu Erasmus
anlaşmaları ile öğrencilerimize yurtdışında öğrenim görme olanağı da sunulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri:
Bu programdan mezun olan öğrenciler uluslararası ve ulusal işletmelerin muhasebe,
finansman, üretim, personel, pazarlama, satış, idari işler, insan kaynakları ve diğer bölümlerinde
uzman ve yönetici olarak çalışabilirler. Özel sektörün yanı sıra kamu sektörünün ilgili birimlerinde de
önemli istihdam olanakları mevcuttur.
Bölüm mezunlarımız, uluslararası pazarlarda sahip oldukları çok ve çeşitli iş olanakları
doğrultusunda, uluslararası ithalat ve ihracat firmalarında, ticaret ve sanayi odalarında, ihracat
birliklerinde, dış ticaret sermaye şirketlerinde, yabancı ortaklı üretim ve yatırım şirketlerinde, ulusal ve
uluslararası perakende sektöründe, uluslararası marketlerde veya günümüzün gelişen sektörlerinden
ulaşım ve lojistik firmalarında görev yapmaktadır.
Ayrıca devlet ve vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev yapan mezunlarımız da
bulunmaktadır.

