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Tanıtım

Uluslararası T�caret, b�r ülke ekonom�s�n�n değ�şen 
küresel çevre şartları d�kkate alınarak tüm sektörler 
�t�bar�yle hem �ç p�yasa hem de uluslararası 
p�yasalarda etk�n rekabet gücünü oluşturab�lme ve 
böylece ülke refah sev�yes�n�n yükselmes�ne katkı 
sağlayab�lme hedefin�n gerçekleşt�r�lmes�ne 
yönel�k süreçler� kapsayan d�s�pl�nler arası b�r b�l�m 
dalıdır.

Uluslararası T�caret Bölümü, Türk�ye’n�n uluslararası 
p�yasalarda ed�lgen ülke grubundan etken ülke 
grubuna dâh�l olab�lmes�n� sağlayacak uluslararası 
t�caret alanında yen� nes�l uzman �şgücünün tem�n 
ed�lmes�n� hede�emekted�r. Program, kaynakların 
etk�n ve ver�ml� kullanımını sağlayacak rasyonel 
kararların alınması, stratej�k yönet�m, uluslararası 
pazarlama, finansman, uluslararası t�caret, �nsan 
kaynakları ve çağdaş yönet�m tekn�kler� vb. �lg�l� 
süreçler� ele alır.

Türk�ye 1980 yılından �t�baren �hracata dayalı 
büyüme stratej�s� uygulamaktadır. Her yıl �thalat ve 
�hracat hacm�m�z artmaktadır. Türk�ye’n�n 2018 yılı 
�hracatı 168 m�lyar dolar, �thalatı 223 m�lyar dolardır. 
Konya’nın �se 2019 (Mart ayı �t�bar�yle) yılı �hracatı 
181 m�lyon dolar, �thalatı 75 m�lyon dolardır. Sürekl� 
gel�şen sektörde uzman eleman �ht�yacı bu oranda 
artmaktadır. Bölümümüzde b�r dönem �şbaşı 
eğ�t�m� �le mezun olmadan önce �ş deney�m� 
k azanma ve reel  sektörde çal ışma �mk ânı 
sunulmaktadır.

M�syonumuz

Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes� Uygulamalı B�l�mler 
Fakültes� Uluslararası T�caret Bölümünün m�syonu; 
bölümün d�s�pl�nler arası n�tel�ğ� �le küresel 
p�yasalardak�  rek abet or tamında üstünlük 
sağlayab�lecek �şletmec�l�k ve yönet�c�l�k �ç�n gerekl� 
b�lg� ve becer�ler� kazanan �şletmec�ler ve yönet�c�ler 
yet�şt�rmekt�r.

V�zyonumuz

Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes� Uygulamalı B�l�mler 
Fakültes� T�caret Bölümünün v�zyonu �se; gel�şen 
Türk�ye’n�n yurtdışı �le rekabet edeb�lmes�n� ve 
koyduğu hede�ere ulaşmasını sağlayacak, tekn�k ve 
prat�k donanımı en üst sev�yede, ahlak� değerlere 
bağlı, akadem�k açıdan evrensel standartlarda b�r 
eğ�t�m almış l�der n�tel�kl� t�caret uzmanları, yönet�c� 
ve l�derler yet�şt�rmey� hede�emekted�r.

Bölümümüz �lk öğrenc�ler�n� 2017-2018 dönem�nde 
a l m a y a  b a ş l a m ı ş t ı r.  Fa k ü l t e m � z � n  b ü t ü n 
bölümler�nde olduğu g�b� Uluslararası T�caret 
bölümünde de 8. dönemde zorunlu �ş başı eğ�t�m� 
uygulaması vardır. Bu dönemde öğrenc�ler�m�z 
sektörün �ç�nden çeş�tl� firmalarda staj yaparak �ş 
hayatına hazırlanmaktadır.  

Bölüm  mezunları;

• Ulusal ve uluslararası ş�rketler�n �hracat ve �thalat 
departmanlarında,
•  Bank alar ın dış  �ş lemler  ve fon yönet�m� 
b�r�mler�nde uzman olarak,
•  U l u s a l  ve  u l u s l a ra ra s ı  p a ra  ve  s e r m aye 
p�yasalarında fon ve portföy yönet�c�s�,
• Dış T�caret ve Haz�ne Müsteşarlığı g�b� �lg�l� 
kurumlarda uzman k adrolar ında �st �hdam 
ed�leb�leceklerd�r.
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