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Sektörün, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak 
üzere Yönetim ve Organizasyon Bölümü altında 
2018 yılında kurulan Lojistik programı, çok geniş 
çalışma alanına sahiptir.  Lojistik Önlisans Programını 
başarı ile tamamlayan mezunlar ; tüm kamu ve özel 
kuruluşlarda, lojistik hizmet veren, lojistik hizmet 
alan veya lojistik uygulamaları düzenleyen kurumlarda 
istihdam imkânlarına sahiptir. Özellikle gümrükleme, 
depolama, dağıtım, taşımacılık vb. hizmet sektörüne 
ilişkin alanlarda, lojistik, dış ticaret, finans ve 
pazarlama gibi şirket departmanlarında, ithalat ve 
ihracat firmalarında çalışabilmektedirler. Mezunlarımız   
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dört yıllık lisans programlarına 
geçiş yaparak mesleki eğitim ve öğrenimlerine 
devam edebilirler. 

Bölüm Tanıtımı
Lojistik, günümüzde 21. yüzyılın en önemli iş kollarından 
biri haline gelmiştir. Ülkemizin coğrafi konumu ve 
özellikleri, insan kaynakları ve ekonomik potansiyeli, hızla 
gelişmesi planlanan ulaşım olanakları ile lojistik sektörünün 
ilerleyen yıllarda büyük bir hızla gelişeceği açıktır.  Lojistik 
sektörünün gelişimi dikkate alınarak  bölümün teorik ve 
uygulamaya dayalı ders programı  titizlikle hazırlanmıştır. 
Zorunlu derslerle öğrencilerin alanda ihtiyaç duyacakları 
temel bilgi ve becerileri kazanması, seçmeli derslerle ise 
ilgi duydukları konu ve alanlarla ilgili daha derinlemesine 
bilgi edinmeleri gözetilmiştir.  Öğrenciyi merkeze alan, 
sektörün ihtiyaçlarını ve gelişimin sürekliliğini dikkate alan 
bir anlayış doğrultusunda mezunlarımız donanımlı ve 
sektör tarafından aranan lojistik meslek elemanı olarak 
sektörde yerlerini alabilirler. Üniversitemiz bünyesinde 
sunulan değişim programları, projeler, sosyal, kültürel ve 
akademik etkinlikler ile öğrencilerimizin mesleki ve kişisel 
gelişimleri çok yönlü olarak desteklenmektedir. 

Lojistik sektörünün  istihdam olanakları ve kalifiye personel ihtiyacı her geçen 
gün artmaktadır. Lojistik programı olarak 2019-2020 döneminde hazırlanan 
sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek güncel müfredatımız ve alanında 
uzman, güçlü ve dinamik kadromuzla zengin bir öğrenim deneyimi 
sunmaktayız. Mezunlarımız, teorik ve pratik bilgi ile donanmış, takım 
çalışmasına yatkın ve problem çözme becerisine sahip olarak tüm kamu ve 
özel kuruluşlarda, depo, gümrük, satın alma, nakliye, ithalat ve ihracat 
alanlarında ve daha birçok alanda çalışma imkânı bulabilirler.
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Neden Tarsus Üniversitesi?

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,

• Öğrenci odaklı,

• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,

• Kendinizi keşfedeceğiniz
                                  bir üniversite...

lojistik.myo.tarsus.edu.tr

Tarsus Üniversitesi, Tarsus’a armağan 
edilmiş, gelişmekte olan kaliteli bir 
üniversitedir. Benim üniversitem bilim ve 
öğrenci odaklı, öğrencileri akademik 
olarak geliştirmeyi hedef seçmiş bir 
üniversitedir. Lojistik bölümünün 
sunduğu geniş  iş olanakları ve kariyer 
planlamasından dolayı tercihimi bu 
bölümden yana kullandım. Bu bölüm 

hem ülkemizde hem de uluslararası alanda geniş yelpazesi 
olan bir vizyona sahip. Bölümümüzün donanımlı ve tecrübeli 
akademisyenleri sayesinde hedeflere en iyi şekilde ulaşmak 
mümkün.

Etem KOLDAŞ ( 1. sınıf öğrencisi)
Lojistik alanında ilerlemeyi düşünmeye 
başladığımda sektöre yakın bir yerde 
eğitim görmenin daha doğru olduğunu 
ve Tarsus Üniversitesinin bunun için iyi 
bir fırsat olacağına inandım. Nitekim 
inandığım gibi de oldu. Aldığımız 
nitelikli  eğitim ve bize bu yolda 
destek veren akademisyenlerimiz 

her zaman yanımızdalar. Lojistik sektörünün geleceğinin çok 
parlak olduğunu düşünüyorum.

Ayşe Nur DURSUN ( 1. sınıf öğrencisi)

Daha ilk senem olmasına rağmen okula 
hemen alıştım. Hem eğitimcileri hem 
rektörlük sıcakkanlı ve bizim iyi bir 
eğitim almamız için ellerinden gelen her 
şeyi yapıyorlar. Bizi işinin ehli insanlarla 
konferans yaptırıp bilgilendirmeleri 
oldukça etkileyiciydi. Her alanda olduğu 
gibi sosyal kültürel açıdan da çok iyi bir 

üniversite. Hocalarımıza istediğimiz zaman en hızlı şekilde 
ulaşıyor olmamız ve en kısa sürede geri bildirim almamız bizim 
için çok olumlu. Bize bu imkânları sağladıkları için teşekkür 
ederim. 

Melike ÇELİK ( 1. sınıf öğrencisi)


