
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

1. BİLİMSEL ÜRETİME İLİŞKİN FAALİYETLER 

Ticari Bilimler Fakültesi akademik kadrosunun nitelikli araştırma, yayın yapma ve proje 

geliştirme çalışmalarının özendirilmesi amacıyla, Fakülteye ulaşan tüm yayın 

yapabilmelerini sağlayacak dergi ve benzeri bilimsel yayın ortamlarının teklifleri 

kendilerine sürekli olarak Fakülte sekreterliğince iletilmiştir. Araştırma alanlarında 

daha verimli olabilmelerini sağlamak amacıyla, ders dağılımlarının dengeli dağıtılması 

ile araştırma ve yayın yapma konularında serbest zaman kazanmalarına imkan 

verilmiştir. 

Fakülte bilgi birikimlerini ve deneyimlerini artırabilmeleri amacıyla, doktora sırasında 

ve sonrasında çalışma yapmak isteyen bireylere gerekli tüm kolaylıklar sağlanmıştır.  

Fakülte akademisyenleri tarafından her ay akademik bir konu üzerinde tartışmak ve fikir 

alışverişinde bulunmak amacıyla, “Ticari Bilimler Fakültesi Çarşamba Sohbetleri” 

isimli güncel konuların tartışıldığı toplantılar düzenlenmektedir. Bu bağlamda, 2020-

2021 eğitim yılı içerisinde toplam 8 toplantı düzenlenmiştir. 

Fakülte bünyesindeki tüm bölüm elemanlarıyla ortak düzenlenen toplantılarda yeni ve 

özgün konulara yönelmeleri ve ortak araştırma ve çalışmalar yapmaları konusunda 

bilgilendirilmeler yapılmıştır. Bu çerçevede ortak bilimsel yayınlar yapılmış ve ortak 

sunumlar gerçekleştirilmiştir.   

Ticari Bilimler Fakültesi kadrosunda dönem başında bilimsel üretime ilişkin faaliyet 

olarak hedeflenen ve dönem sonunda hedeflere ne denli ulaşılıp ulaşılamadığı 

belirlenmiştir. Fakültede, 11 kitap yazılmış olup, 16 makale; 30 bildiri ve çok sayıda 

proje ye başlanmış ve devam etmektedir.   

 

2. ÖĞRENMEYİ MÜKEMMELLEŞTİRMEYE YÖNELİK FAALİYETLER 

Ticari Bilimler Fakültesinde doktora programlarını tamamlayan öğretim elemanlarının, 

öğretim üyesi olabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla, akademik yayın yapmak ve 

bilimsel toplantılara katılmalarına Rektörlük onayı ile kolaylık sağlanmıştır.  

Fakültedeki öğrencilerin işgücü pazarlarında becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla 

derslerde uygulamalara aktif olarak devam edilmiş, bu alanda öğrencilerin becerilerini 

geliştirmelerine imkân veren yeni örnekler belirlenmiştir. Bu bağlamda, konusunda 

uzman sektör tecrübesi olan kişiler davet edilerek, Fakülte öğrencilerine seminer 

vermeleri sağlanmıştır.  Yani derslerde sektörden uzman konuşmacılar çağrılarak, 

öğrencilerin güncel konularda bilgilendirilmesi uygulamalarına bu dönemde devam 

edilmiştir.  

Fakülte öğrencilerinin, derslerde öğrendiklerini ve bilgi birikimlerini kullanabilecekleri 

nitelikli ödev ve proje çalışmalarına yönlenmelerine özen gösterilmiştir. 

Fakültemizden mezun öğrenciler ile mevcut öğrencilerin buluşması sağlanmış, ilgili 

sektörlere yönelik aranan nitelikleri, öğrencilerin mezun olunca karşılaşacakları 

problemler ve bu problemleri çözmek için neler yapılabilir tartışmaları yapılmıştır.  



Faküldeki bölümlerin sürekli iyileştirme stratejisi, uzun vadeli, sürekli ve düzenli 

biçimde eğitim programının geliştirilmesi, tüm paydaşların katılımının sağlanması, 

sürekli iyileştirmelere yönelik kullanılan yöntem, teknik ve çabaların bütünü olarak 

tanımlanmaktadır. Program eğitim amaçlarını belirleme ve güncelleme yöntemleri ile 

program çıktıları ölçme ve değerlendirme sistemi, sürekli iyileştirme faaliyetlerinin kısa 

ve uzun vadeli uygulanmasında kullanılmaktadır. Fakülte bölümlerinin eğitim amaçları 

ile program çıktılarının belirlenmesi sürecinde mezunların sahip olması gereken bilgi ve 

becerilerinin saptanmasının ardından müfredatın oluşturulması, programın sürekli 

iyileştirilmesi anlayışının temelini oluşturmaktadır. 

 

3. TOPLUMUN GEREKSİNİMLERİNE YANIT VERMEYE YÖNELİK 

FAALİYETLER 

Günümüzde firmalar, ülkemiz sınırlarını aşarak daha çok uluslararası alanlarda başarılı 

olmak için uluslararası ticareti ve mevzuatı iyi bilen nitelikli elemanlara her geçen gün 

daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. Fakültemiz bünyesindeki bölümlerimiz, sektörün 

ihtiyacına cevap verebilecek meslek elemanlarını yetiştirme konusunda çalışmalar 

yürütülmektedir.  

Bölümlerimizce hazırlanan Mezun Veri-tabanı sistemine göre, mezunlarımızın istihdam 

oranları incelendiğinde, büyük bir bölümünün ilgili bölüm sektöründe çalışmakta 

olduğu görülmektedir. Bu durum, özellikle işsizlik oranı yüksek olan ülkemizde, 

mezunlarımızdan memnuniyet seviyesinin yüksek olduğunu söylemektedir.  

 

Ticari Bilimler Fakültesindeki bazı bölümlerin, topluluk faaliyetleri vardır, bu 

bağlamda, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincinin pekiştirilmesi için projeler 

tasarlanmış ve uygulanmıştır.  Bu kapsamda, örneğin Yönetim Bilişim Sistemleri 

Bölümünün “Genç Bilişimci Dergisi” çevrimiçi olarak yayınlanmakta ve toplumun yeni 

gelişen teknolojilerden haberdar olmasına katkı sağlayacak yazılar paylaşılmaktadır. 

Yine Sigortacılık Bölümü olarak, sigortacılık sektörü ve paydaşları ile süregelen etkili 

ve uzun süreli iletişimlerimiz sonucunda, öğrencilerimize yönelik pek çok girişime 

öncülük edilmiştir. Sektörde önde gelen sigorta şirketleri ile imzalanan Staj Protokolleri 

kapsamında, paydaşlarımız zorunlu staj yapacak öğrencilerimizden, her dönem için 2 

öğrenci olacak şekilde, stajyer çalıştırmayı taahhüt etmişlerdir. Muhasebe ve Finans 

Yönetimi Bölümü Denetim topluluğumun yönetim kurulu üyelerince Erzurum 

ilçesindeki köy okullarına giyecek ve kırtasiye yardım paketleri gönderilmiştir. Yönetim 

kurulu 9 köy okulu ziyaret edilerek yardım paketleri teslim edilmiştir. Ayrıca 

Uluslararası Ticaret ve Finansman (ULT) bölümü akademisyenleri tarafından da 

“Kariyer Sohbetleri” isimli sektörden başarılı girişimci veya çalışanların davet edildiği 

deneyim aktarmaya dayalı etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda düzenlenen 

faaliyetler bölümün resmi sosyal medya hesapları ile duyurulmaktadır. Böylelikle, 

mevcut öğrencilerimizin yanı sıra aday öğrencilerin de bilgi edinebilmeleri 

kolaylaştırılmaktadır. 2020-2021 eğitim yılı içerisinde toplam 4 etkinlik 

gerçekleştirilmiştir. Turizm İşletmeciliği Bölümü olarak da başarılı 4 sosyal etkinlik 

gerçekleştirilmiştir.   

Fakültemiz bölümlerinde, topluma açık konferans, seminer ve kültürel faaliyetlerin 

düzenlenmesi ev bu faaliyetlere katılınması desteklenmiştir. Özellikle gereklilik 



gösteren alanlarda, toplumun iş gücünün niteliklerinin geliştirilmesi için bazı sertifika 

programları da düzenlenmiştir.  


