
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK PROGRAMI 

 İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,  

Bölümümüzde isteğe bağlı hazırlık sınıfı uygulaması vardır.  

 Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi 

vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili 

yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,  

3. sınıf sonuna konulan isteğe bağlı “Mesleki Staj” ile birlikte öğrencilere staj imkanı sunulacaktır ve 

30 günlük bir süreyi kapsamaktadır. İl dışında isteğe bağlı staj yapabilceklerdir.  

 Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,  

Yok.  

 Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 

öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,  

Yok.  

 Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse 

ilişkin koşullar,  

Program İçeriği  

“Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü”, Türkiye'deki diğer İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi bünyesindeki bölümlerden farklı olarak işletme, ekonomi, ticaret, hukuk ve lojistik 

faaliyetlerini uluslararası çerçevede ele almaktadır. Bu açıdan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

bünyesinde yer alan bölümleri uluslararası bağlamda tamamlayıcı niteliktedir. Ayrıca dünyada 

uygulanan ticaret ve lojistik faaliyetlerin yasal ve ekonomik açıdan benzerlik gösterdiği 

düşünüldüğünde bölüm ders içeriklerinin dünya çapında denklik sağlanacak şekilde ele alınmış olması 

da önem arz etmektedir. Bu kapsamda bölümümüzde, ilk iki yılda eğitim programına konulan teorik 

dersler ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanı ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Ayrıca genel İngilizce 

dersleri ile yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi kazandırılmaya çalışılacaktır. 3. ve 4. yıllara konulan 

uygulamalı dersler ile birlikte öğrencilerin piyasaya hakim olması ve kendilerini geliştirerek gerekli 

donanımı elde etmeleri hedeflenmektedir. 3. sınıf sonuna konulan isteğe bağlı “Mesleki Staj” ile 

birlikte öğrencilere staj imkanı sunulacaktır. Ayrıca 3. ve 4.sınıfta mesleğe yönelik İş İngilizcesi dersleri 

ile öğrencilerin Dış Ticaret ve Lojistik alanında uluslararası literatüre hakim olmaları sağlanarak gerek 

mesleğe girişlerinde, gerekse de meslekte ilerleme ve uzmanlaşmalarında gerekli yabancı dil alt yapısı 

kazandırılmaktadır. Bölümümüz öğrencilere kazandıracağı uluslararası düzeydeki bilgi ve beceriler ile 

onların günümüz iş dünyasının rekabetçi koşullarına hazır hale gelmelerini sağlayacaktır. 

Bölümümüzde görev alan öğretim üyeleri gerekli akademik yetkinliklere sahip olmakla birlikte bu 

yetkinliklerini program amaçları doğrultusunda geliştirmeye ve kullanmaya hazır niteliktedir.  

Günümüzde yaşanan yoğun ekonomik küreselleşme çerçevesinde “Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

Yönetimi Bölümü” Türkiye’de üniversiteler bünyesinde yeni yapılandırılmakta olup ilgi gören bir 

bölüm haline gelmiştir. Bu yüzden “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü” mezunlarının 

çalışma alanları oldukça geniş bir yelpazededir. Mezunlarımız tüm şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik 

departmanlarında iş bulabilecek olmakla beraber özellikle ithalat ve ihracat firmaları, gümrükler ve 

liman işletmeleri ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında gelecek vaat eden işler ve saygın 



meslekî pozisyonlar bulabileceklerdir. Dört yıllık lisans öğretimi veren “Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

Yönetimi Bölümü” ekonomi, uluslararası ticaret, finans, bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim 

yapan diğer fakülte ve yüksekokul bölümlerine eşdeğer olduğu için, mezunlarımızın bu okullardan 

mezun olanların elde edebilecekleri tüm yasal haklara sahip olma olanakları da vardır. Bir başka iş 

alanı ise, mezunlarımızın bu alanda kendi iş olanaklarını yaratmalarıdır. Bu noktada son zamanlarda 

önem verilen TÜBİTAK ve KOSGEB başta olmak üzere gerçekleştirilen girişimci yetiştirme 

programlarına katılarak ve uluslararası bilgi birikim kazanarak uluslararası alanda girişimcilik 

faaliyetinde bulunabilirler. Bunun yanında “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü” mezunları ayrıca 

akademik kariyerlerini sürdürme olanağına da sahiptirler.  

 Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar, Üniversitemizin ilgili 

birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışma imkanları vardır. 

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ 

1-) Bölümümüzde birinci sınıfta isteğe bağlı İngilizce hazırlık bölümü bulunmaktadır.  

2-) Staj uygulaması isteğe bağlıdır ve öğrenci stajını üniversitenin bulunduğu il dışında 

gerçekleştirebilir.  

3-) Mesleğin gerektirdiği belirli bir kıyafet bulunmamaktadır. İlgili sektör tarafından belirlenen kurallar 

geçerlidir.  

4-) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzemeleri olağan kırtasiye malzemelerinden (defter, 

kalem, kitap vs) oluşmaktadır ve öğrencileri maddi olarak zora sokacak bir yük getirmemektedir.  

5-) Programın ders müfredatları ve içeriği fakülte internet sitemizde ilan edilmiştir. Bölümümüz 

eğitimini Kastamonu merkez Kuzeykent külliyesinde sürdürmektedir.  

6-) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma usüllerinde Rektörlüğün ve dekanlığın belirlediği şart ve usüller 

geçerlidir. 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 

- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar:  

Bölümümüzü kazanan öğrenciler, isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık eğitimi alabilirler.  

- Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi 

vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili 

yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar:  

Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencileri için zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır. Öğrenciler, 

kendi istekleri doğrultusunda staj yapabilmektedir.  

- Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar:  

Böyle bir koşul bulunmamaktadır.  

- Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 

öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar:  



Böyle bir koşul bulunmamaktadır.  

- Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse 

ilişkin koşullar:  

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler lisans programına, 2017 yılından bu yana öğrenci kabul 

edilmektedir. Programın normal süresi 8 yarıyıl, eğitim dili ise Türkçedir.  

Bölümümüz, uluslararası gelişmeleri siyasi, ekonomik, hukuki ve toplumsal boyutlarıyla 

yorumlayabilecek altyapıya sahip, yabancı dili aktif bir biçimde kullanabilen, analitik ve eleştirel 

düşünme yeteneğini geliştirmiş, yeniliklere açık ve girişimci öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  

Öğrencilerimiz, bölümümüzdeki eğitim hayatları süresince, yalnızca uluslararası ilişkiler disiplininde 

yetkinlik kazanmalarını sağlayacak temel dersleri almamakta; üzerinde uzmanlaşmayı arzuladıkları 

alanlarla ilgili dersleri de seçme imkânı bulabilmektedir. Programımızda, öğrencilerimizin dış 

dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilmelerine katkı sunacak İngilizce ve Almanca derslerine 

de yer verilmektedir.  

Öğrencilerimiz ayrıca, Erasmus Programı kapsamında ikili anlaşmalarımızın bulunduğu Avrupa’daki 

üniversitelerde bir veya iki dönemliğine öğrenim görebilmektedir. Bölümümüzün çatısı altında dört 

anabilim dalı bulunmaktadır:  

- Siyasi Tarih Anabilim Dalı  

- Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı  

- Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı  

- Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı  

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz; Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türk İşbirliği ve 

Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 

Kalkınma Ajansları, diğer kamu kurumları ve bakanlıklar, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve AGİT 

gibi uluslararası örgütler, araştırma ve düşünce kuruluşları ve özel sektörde faaliyet gösteren 

şirketlerin dış ilişkiler bölümlerinde iş imkânı bulabilmektedir.  

- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar:  

Bölümümüzde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 

İŞLETME BÖLÜMÜ 

*İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,  

Yeni kayıt yaptıran 1. Sınıf isteğe bağlı hazırlık sınıfı uygulaması yapılmaktadır.  

*Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi 

vb),endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili 

yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,  

3.sınıf yaz dönemi 1 ay zorunlu staj uygulaması mevcuttur.  

*Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar  

İlgili sektör tarafından sunulan şartlar geçerlidir.  

*Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar  



Kısmi zamanlı çalışma imkânı bulunmaktadır. 


