
ULUSLARARASI TİCARET
VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

İŞLETME FAKÜLTESİ

Kızılcaşar Mahallesi
06830 İncek - ANKARA / TÜRKİYE

T: 0 312 586 80 00 F: 0 312 586 80 91 

uniaday.atilim.edu.tr

Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!

Erasmus+ programı ile 63 farklı ülkeden 582 öğrenci, kendi kültürleri ve 
tüm renkleri ile tek bir kampüste… 

Sosyal, entelektüel, donanımlı, dünyanın nabzını tutan bireyler… 

Sosyal, kültürel, sportif aktiviteler için 67 öğrenci kulübü, şenlikler, ulusal 
ve uluslarası etkinliklerle dolu  bir üniversite deneyimi. 

Küresel başarının parçası olun!

THE 2019 Dünya Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada

US News Sıralamasında Türkiye'nin tek üniversitesi, dünyada ise 87. sırada

THE 50 Yaş Altı Üniversiteler Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada

Tes Global - Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralamasında vakıf üniversiteleri 
arasında 4. sırada

Öğrenerek, paylaşarak, dolu dolu yaşayacağın bir hayat burada 
seni bekliyor. Kendi kanatlarınla yepyeni  ufuklara yönelmek için 
ATILIM ZAMANI

ATILIM’DA YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YALNIZCA SENSİN!



• Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, envanter, taşımacılık, 
depolama ve paketleme gibi konuları içeren ve bu yönde genel 
olarak; ekonomi, ithalat ve ihracat uygulamaları, lojistik, 
muhasebe, pazarlama, dış ticaret işlemleri gibi iktisat ve işletme 
derslerini kapsayan entegre bir lisans programıdır.

• Bölümün amacı, özel sektörün şiddetle gereksinim duyduğu, 
yetkinlik sahibi, büyük düşünen, analiz ve sentez kabiliyeti 
güçlü, yabancı dilde iletişim kurabilen, vizyonu geniş, ulusal 
ve uluslararası alanda çalışabilecek, uygulamaya dönük 
nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

• Uluslararası ticaret ve lojistiğin bir arada bulunduğu bir 
lisans programının avantajını yaşamak, küresel mesleğin 
ilerici temsilci olmak istiyorsanız bu bölüm tam size göre

Küresel mesleğin ilerici temsilci olmak istiyorsanız…

• Farklı disiplinlerini bir arada sunan, evrensel nitelikleri olan 
uygulama ağırlıklı Ingilizce müfredat

• Yurtiçi ve Yurtdışı akademik, bürokratik ve piyasa odaklı 
aktif  bağlantılar

• Zorunlu staj ile öğrenci iken sektör deneyimi

• Kazan'da bulunan, lojistiğin kalbi, Ankara Lojistik Üssü’nde 
uygulamalı eğitim fırsatı

• Ortak Eğitim Programı kapsamında sektör-üniversite 
bağlantısı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik için ATILIM ZAMANI!

• Dış ticaret departmanları,

• Finans departmanları,

• Lojistik departmanları,

• İthalat ve ihracat firmaları,

• Dağıtım sektörü,

• Depolama sektörü,

• Gümrükleme sektörü,

• Uluslararası taşımacılık sektörü gibi
birçok alanda  iş bulabilme
imkanlarına sahiptirler.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?


