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Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün amacı, 
ülkeler arası ilişkiler ağını kavramsal bir çerçeveden 
yorumlayan ve güncel gelişmeleri takip edebilen, düşünen 
bireyler yetiştirmektir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslara-
rası İlişkiler Bölümü’nün eğitim dili Türkçe’dir. İsteğe bağlı 
İngilizce hazırlık sınıfı vardır ve öğrencilerin 4 yıllık eğitimle-
ri sırasında İngilizce olarak alacakları alan dersleri, ana 
dillerinin hâkimiyetini kaybetmeden, iş hayatının gerektirdi-
ği yabancı dil bilgisine sahip olmalarını sağlayacaktır.

Çalışma Alanları

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslara-
rası İlişkiler Bölümü mezunları; Dışişleri Bakanlığı’nda, 
uluslararası örgütlerde, Avrupa Birliği kurumlarında, ulus-
lararası özel şirketlerde, Medyanın siyaset ve dış politikayla 
ilgili birimlerinde ve akademisyen olarak üniversitelerde 
çalışabilirler.

İşletme Bölümünün amacı,  olaylara ve çevresine mikro ve 
makro perspektifte bakabilen, değişime ayak uydurabilen, 
yeniliklere açık, disiplinler arası çalışabilen, sorun çözme 
yeteneği gelişmiş, çağdaşlığın yanı sıra evrensel değerlere 
ve kendi kültürüne sahip yöneticilik bilgi ve becerileri ile 
liderlik vasıflarına sahip girişimci öğrenciler yetiştirmektir.

Bölümün eğitim dili Türkçe’dir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık 
sınıfı okunabilir, ayrıca  4 yıllık eğitim boyunca iş hayatında 
yardımcı olacak  akademik İngilizce dersler mevcuttur.

Çalışma Alanları

İşletme Bölümü, ekonominin en önemli birimlerini oluştu-
ran ulusal ve uluslararası işletmelerin; planlama ,finans-
man stratejik yönetim,üretim,pazarlama,reklam,iletişim, 
satış, insan kaynakları ve diğer bölümlerinde çalışacak 
uzman ve yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca 
medyanın ekonomi ile ilgili birimlerinde, kamu kurum ve 
kuruluşlarında ve akademisyen olarak üniversitelerde görev 
alabilirler.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün amacı, küresel 
ekonominin ve piyasaların gereksinimleri doğrultusunda 
alep edilen insan sermayesini yaratmak, geliştirmek ve 
donatmak, uluslararası pazarlamaya yoğunlaşarak o 
konuda uzmanlaşacak, çalışacağı kurumun karar odakların-
da görev üstlenecek, girişimcilik ruhu gelişmiş insan 
gücünü yetiştirmektir.

Bölümün eğitim dili Türkçe’dir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık 
sınıfı okunabilir, ayrıca  4 yıllık eğitim boyunca iş hayatında 
yardımcı olacak  akademik İngilizce dersler mevcuttur.

Çalışma Alanları

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojis-
tik Bölümü mezunları; kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
sektör işletmelerinde, kamu kesiminde Hazine, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ve ilgili bakanlıklarda, reel sektörde dış ticaret 
ve lojistik firmalarında, uzmanlık alanları ile ilgili yan 
alanlarda çalışabilirler.
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