
 

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

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.  


