Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret

Dış Ticaret Bölümü, hızla bütünleşen mali piyasalar, ülkeler arasındaki
karşılıklı bağımlılık ve genişleyen ekonomik kapasite sonucu gelişme gösteren
pazarın ve işletmelerin talebini gidermeye yönelik, sektörde öncü olacak bilgi
ve beceriye sahip, dış ticaret ve yönetim bilgisi ile donatılmış mezunlar
vermeyi amaçlamaktadır. Deneyimli genç öğretim elemanı kadromuz,
güncel ders müfredatımız ve sektörel kuruluşlarla olan yakın
ilişkilerimiz ile mezunlarımızın ithalat ve ihracat yapan işletmelerde,
lojistik şirketlerinde, bankalarda ve gümrük müşavirliklerinde iş hayatına
katılmaları öncelikli hedefimizdir.
Öğr. Gör. Şule GÜNGÖR

Bölüm Başkanı

Bölüm Tanıtımı
İletişim ve ulaşım alanında yaşanan olağanüstü teknolojik
gelişmeler dış ticaret sürecini de etkilemiş, dış ticaretin küresel
çapta örgütlenebilmesinin yolunu açmıştır. Teknolojinin hızla
gelişmesi ve işletmelerin bu sürece daha iyi adapte olabilmeleri
için güncel gelişmelerden haberdar, kendini sürekli
geliştirmeye açık insan gücüne olan ihtiyacı arttırmıştır. Söz
konusu bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de
geçerlidir. Nitekim, Türkiye de son yıllarda dış ticaretinde
gözle görülür bir atılım gerçekleştirmiş, uygulamaya
koyduğu politikalar ile de dış ticaretteki gelişmenin devam
edeceği beklenmektedir. Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
bünyesinde yer alan Dış Ticaret Bölümü genç ve dinamik
öğretim kadrosu, sektörle kurulan yakın ilişkisi, teori ve
uygulamaya dayalı dersleri ve kişisel gelişime yönelik
seçmeli dersleri ile eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.
Öğrencilerimiz almış oldukları derslerle dış ticaret işlemleri,
hukuk, gümrük mevzuatı, ekonomi, muhasebe ve uluslararası
işlemler hakkında yeterli düzeyde mesleki bilgiye sahip
olmaktadır.
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Dört dönem eğitim veren bölümümüzde teorik dersler; staj
uygulaması ve sektör uygulamaları dersi ile uygulamalı
şekilde desteklenmektedir. Böylece mezunlarımız
bölgenin ve sektörün ileri gelen işletmelerinde tecrübe
edinmesi ve mezun olduktan sonra kendilerine yol gösterici
olması amaçlanmıştır. Dış Ticaret programı, başta işletmelerin
ithalat ve ihracat bölümleri olmak üzere dış ticaret ve
gümrük müşavirlik firmalarında çalışmayı düşünenler ile
birlikte kendi işlerini uluslararası alana taşımak isteyen
girişimcileri hedeflemektedir. Program küreselleşen
dünyada uluslararası ticarette meydana gelen önemli
değişikliklerle birlikte, sosyal medyanın ve internet sitelerinin
uluslararası ticarette kullanımı, Türkiye’nin ekonomi politikası
ve gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracat mevzuatı gibi
konularda bilgi ve beceri kazandırmaktadır.
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Neden Tarsus Üniversitesi?
• Öğrenci odaklı,

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,
• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,
• Kendinizi keşfedeceğiniz

bir üniversite...

Mezunlarımız

Bölümümüz mezunu öğrenciler; işletmelerin ithalat ve ihracat, lojistik, nakliye, gümrük hizmetleri, üretim ve turizm
bölümlerinde çalışabilmekte veya kendi işlerini kurabilmektedir. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kamu kurumlarında da istihdam edilebilmektedirler. Eğitimine devam

etmek isteyen öğrencilerimiz ÖSYM tarafından yürütülen Dikey Geçiş Sınavı’na girerek Bankacılık, Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, İşletme Yönetimi, Lojistik, Sermaye Piyasası, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve daha birçok lisans programına

geçiş yapma imkânına sahiptir. Üniversitemiz bünyesinde sunulan değişim programları, projeler, sosyal, kültürel ve
akademik etkinlikler ile öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimleri çok yönlü olarak desteklenmektedir.

disticaret.myo.tarsus.edu.tr

