Dış pazarlara yönelen

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

işletmelerin yoğun rekabet

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

ortamında nitelikli işgücü
gereksinimi

giderek

artmaktadır. Bu gereksinimi karşılamaya
yönelik olan Dış Ticaret programımızın

DIŞ TİCARET PROGRAMI

büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

örgün ve ikinci öğretimi 1993-94 Eğitim

küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi

Öğretim

Döneminden

beri

eğitim

vermektedir.

Ülkeler açısından dış ticaretin öneminin

17 yıllık bilgi birikimi ve deneyimine sahip

tartışılamayacağı bir dünyada yaşıyoruz.
Ülkemizde

de

dış

ticarete

firmaların

ekonomideki

ağırlığının hızla arttığı
koşullar

öğretim elemanı kadromuzun yanı sıra

yönelen

önemi

ve

gerçektir.

Bu

dış ticaret sektöründe istihdam

edilecek nitelikli eleman ihtiyacını giderek
arttırmaktadır.
Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisinin
(2007-2013) Vizyonu ―İstikrar içinde

MYO bünyesindeki diğer bölümlerdeki
öğretim

elemanı

kadromuzun

toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için

katkılarıyla

uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye‖

hukuk, muhasebe, işletme, yabancı dil gibi

olarak

derslerin yanı sıra ağırlıklı olarak dış

belirlenmiştir.

Plan

stratejisi

öğrencilerimiz;

da

ekonomi,

istihdamın artırılması ekseninde ―Eğitimin

ticaret bilgileriyle

İşgücü

öğrencilerimizin zorunlu staj uygulaması

Talebine

Duyarlılığının

Artırılması‖nı hedeflemektedir.

ile

de

deneyim

mevcuttur.

donatılırlar. Ayrıca
kazanma

olanakları

Dış ticaret meslek elemanı ünvanı ile ve ön
lisans

derecesi

alan

mezunlarımız;

firmaların ithalat-ihracat departmanlarında,
gümrükleme şirketlerinde ve uluslararası
taşımacılık şirketlerinde rahatlıkla istihdam
edilmektedirler.

 Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeleri
düzenleme;

dış

ticaret

işlemlerini

bilgisayar ortamında yapabilme yetisi
 Gümrük işlemlerini takip edebilme becerisi
 Dış

ticaret

ve

kambiyo

işlemlerini

muhasebeleştirme becerisi
 Analitik düşünme yeteneği

NEDEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ
DIŞ TİCARET PROGRAMI?

 Araştırma ve öğrenme becerisi
 Ekip çalışmasına yatkınlık

 Deneyimli akademik kadro
 Öğrenci—öğretim elemanı arasındaki etkin

 Güncel müfredat
 Mezunların istihdam olanakları

KAZANDIRDIĞI BECERİLER

gümrükleme

ve

 İhracat firmalarının operasyon ve müşteri

alma

 Lojistik firmalarının pazarlama ve yurtdışı
acenteler departmanları; hava, kara ve
deniz yolu ihracat-ithalat departmanları
 Bankaların uluslar arası ödemeler, kambiyo
ve dış işlemler departmanları,
 Dış

Ticaret

 İhracatçı

departmanları

satın

ve elektronik onay departmanları

eğitim

departmanları

 Dış Ticaret firmalarının ihracat – ithalat

dış

 Gümrükleme şirketlerinin dokümantasyon

 Profesyonel davranış ve etik

SEKTÖREL ÇALIŞMA ALANLARI

operasyon-

departmanları

şirketlerinin

temsilciği departmanları
DIŞ TİCARET PROGRAMININ

firmalarının

 Etkili iletişim teknikleri

iletişim
 Üniversite-sektör işbirliği

 İthalat

eğitim
Birlikleri,

ve

danışmanlık
danışmanlığı

Dış

Ticaret

Müsteşarlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları ve
KOSGEB gibi kurumların dış ticaret ve
operasyon departmanları
Daha fazla bilgi için …
http://sbmyo.marmara.edu.tr/

