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    LOJİSTİK PROGRAMI 
 

  

 

Genel Bilgi 

Lojistik sektöründe, ekonomi ve endüstri alanlarında hizmet yapan kuruluşların ihtiyaç duyduğu mesleki açıdan 
yetkin ve uygulama becerisi yüksek nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda, lojistiğin temel kavramlarını, 
sorunlarını anlatmak ve bu konulardaki çözüm yöntemlerini öğretmek, taşımacılık, stoklama, ulaştırma gibi 
lojistik konularına hâkim, problem çözme tekniklerini bilen ve sektöre yararlı bireylerin yetişmelerini sağlamaktır. 
ojistik, dış ticaret, gümrük, taşımacılık ve benzeri konulara hakim nitelikli yönetici adaylarını yetiştirmek 
önceliklerimiz arasındadır. İşletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra lojistik sektöründeki hizmet yüklenici 
firmaların gereksinim duyduğu, sektöre özgü temel bilgiler de kazandırılacaktır. 

Ayrıca öğrenciler, teorik bilgilerin yanında 3+1 (+1) Eğitim Modeli ile bir dönem işletmelerde tam zamanlı 
çalışarak uygulamaya yönelik iş deneyimi elde etmek fırsatı bulmaktadırlar. 

Çalışma Alanları 

Lojistik Önlisans Programını başarı ile tamamlayan Lojitisyenlerin çalışma alanı oldukça geniş olup; tüm kamu 
ve özel kuruluşlarda, özellikle gümrükleme, depolama, dağıtım, taşımacılık gibi hizmet sektörüne ilişkin alanlarda 
şirketlerin, lojistik, dış ticaret, finans ve pazarlama departmanlarında, özellikle ithalat ve ihracat firmalarında, 
gelecek vaat eden pozisyonlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca Kalite Yönetimi ve ISO Standartları konusunda 
aldıkları teorik ve uygulamalı dersler ile işletmelerin Kalite Yönetim Birimlerinde de görev alabilmektedirler. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri 

Programdan mezun olan öğrencilerimiz DGS sınavı ile ÖSYM Kılavuzunda tanımlanmış olan bölümler arasında 
lisans programlarına başvurabilir. Bunlar genel olarak aşağıda verilmiş olmakla beraber ilgili yılın ÖSYM 
kılavuzu esas alınmalıdır. 

Havacılık Yönetimi/ İşletme/ İşletme Yönetimi/ Lojistik/Lojistik ve Taşımacılık/ Lojistik Yönetimi/ Teknoloji ve 
Bilgi Yönetimi/ Ulaştırma ve Lojistik/ Uluslararası Finans/ Uluslararası Finans ve Bankacılık/ Uluslararası 
Lojistik ve Taşımacılık/ Uluslararası Lojistik Yönetimi/ Uluslararası Ticaret/ Uluslararası Ticaret ve Lojistik/ 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 

Çap ve Yan Dal İmkanları 

Lojistik Programında Çift Anadal Programı (ÇAP)  ve YANDAL a devam etme imkanı vardır. 

http://www.subu.edu.tr/
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Programın Bulunduğu Meslek Yüksek Okulları 

• Sakarya Meslek Yüksek Okulu - smyo.subu.edu.tr 

Ders Planları ve İçerikleri 

Eğitim Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden ders planları ve içeriklere ulaşabilirsiniz: ebs.sabis.subu.edu.tr 

http://www.subu.edu.tr/
mailto:subu@subu.edu.tr
https://smyo.subu.edu.tr/
https://ebs.sabis.subu.edu.tr/
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