
 
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK ve TİCARET Lisans Programına İlişkin Bilgiler 
 

Genel Bilgi 
 

Programının amacı, uluslararası bir ortamda iş yapma süreçlerini ve bu süreçte ortaya 
çıkan karmaşıklıkları anlayabilen, işletmenin farklı işlevsel alanlarında sahip oldukları 
bilgi ve becerileri uluslararası girişimlerine uygulayabilen mezunlar yetiştirmektir. 
Program öğrencilere bugünün küresel piyasasında rekabet edebilmek için gerekli bilgi, 
beceri ve yeterlilikleri kazandıracak modern ve kapsamlı bir Uluslararası İşletmecilik ve 
Ticaret eğitimi sunmaktadır. 

Kazanılan Derece Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 
alanında Lisans derecesi (Bachelor of International Business and Trade) almaya hak 
kazanmaktadırlar. 

Kazanılan 
Derecenin Seviyesi 

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. 

Kazanılan 
Derecenin Gerekleri 
ve Kurallar 

"Özyeğin Üniversitesi  Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği"  ve ‘’İngilizce Hazırlık 
Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’’ öğrencilerin tabi olduğu kuralları 
belirlemektedir. Mezuniyet için minimum 240 AKTS kazanılması gerekmektedir.  

Kayıt Kabul 
Koşulları 

Programa kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda belirlenen 
taban puanı alarak başarılı olmak gerekir.  
Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite 
tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci 
kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu 
gerçekleşir.  
Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci 
değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler kayıt yaptırabilirler. 
Öğrencilerin programa kayıtlanabilmesi için İngilizce Dil Yeterliliklerini belgelemeleri 
gerekmektedir. Uluslararası öğrenciler, ‘Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesi’ 
çerçevesinde bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla 
ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir. 

Önceki Öğrenmenin 
Tanınması 

Lisans diploma programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenci; daha önce kayıtlı olduğu  
yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden, kabul edildiği lisans diploma 
programındaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak amacıyla muafiyet isteğinde 
bulunabilir. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, ÖZÜ ‘de verilen dersin içeriğine 
uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, 
öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. 

Sınavlar, Ölçme ve 
Değerlendirme 

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme "Özyeğin Üniversitesi  Lisans Eğitim Öğretim 
Yönetmeliği" esas alınarak yürütülür. 
Öğrencinin dersteki başarı durumu; dersin dönem içi sınav ve çalışmaları, varsa devam 
durumu ile dönem sonu sınav sonuçlarına göre, ilgili öğretim elemanı tarafından 
belirlenir. Öğrencilere aldıkları her ders için, akademik takvimde belirtilen süreler 
içinde, dönem sonu başarı notlarından biri ilgili öğretim elemanınca takdir olunur. 
Kullanılacak notlandırma sistemi, Senato tarafından belirlenir.  

Öğretim Şekli Tam zamanlı lisans öğretimidir. 

Mezuniyet Koşulları Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim programlarında belirlenen 
tüm derslerden en az D notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları; 
4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları; zorunlu stajlarını 
belirtilen sürede ve özellikte başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. 

Mezunların Mesleki 
Profili-İstihdam 
Olanakları 

Mezunlarımız, dış ticaret faaliyetleri yürüten, uluslararası ortaklara veya projelere 
sahip şirketlerde, Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerde, kamuda Dışişleri 
Bakanlığı ya da Avrupa Birliği Bakanlığı gibi kurumlarda, yurt dışında iş ya da yatırım 
yapan Türk şirketlerinde ve küresel iş piyasasındaki her yerde rahatlıkla iş bulup 
çalışabilecek uzmanlar olacaklardır. 

Bir Üst Dereceye 
Geçiş  

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek 
üzere başvuruda bulunabilirler. 
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