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Bölümümüz Akadem�k Kadrosu

Bölümümüzde b�r Profesör, dört tane Doktor 
Öğret�m Üyes� olmak üzere beş tane akadem�syen 
�le eğ�t�m öğret�m faal�yet� yürütülmekted�r. 
Öğret�m üyeler�m�z�n b�lg�ler� aşağıdadır.

• Prof. Dr. Selda Başaran ALAGÖZ
• Dr. Öğr. Üyes� Tahs�n GEÇKİL
• Dr. Öğr. Üyes� A. Oktay DÜNDAR
• Dr. Öğr. Üyes� Yasem�n Tell� ÜÇLER
• Dr. Öğr. Üyes� Murat ÇAKIRKAYA



Tanıtım

Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes� Uygulamalı B�l�mler 
Fakültes� Ulaştırma ve Loj�st�k Bölümünün m�syonu, 
bu sektörün �ht�yaçlarını karşılayacak çağdaş, 
katılımcı, konusuyla �lg�l� akadem�k ve uygulamaya 
yönel�k eğ�t�m programları düzenleyerek geleceğ�n 
l�der yönet�c�ler�n� yet�şt�rmek, öğret�m üyeler�n�n 
a k a d e m � k  v e  p r o f e s y o n e l  g e l � ş m e l e r � n � 
desteklemek ve paydaşlarına ve topluma yarar 
sağlayıcı h�zmetler vermekt�r.

Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes� Uygulamalı B�l�mler 
Fakültes� Ulaştırma ve Loj�st�k Yönet�m� Bölümünün 
v�zyonu �se, ulaştırma ve loj�st�kle �lg�l� h�zmet 
sektörler�n�n �ht�yacı olan ve sürekl� talep gören 
eğ�t�lm�ş �nsan kaynağının yet�şt�r�lmes�ne yönel�k 
çalışmalarla, d�nam�k, yen�l�kç�, değ�ş�me açık, 
ürett�ğ� b�lg�lere güven�len, değer ver�len, ulusal ve 
uluslararası düzeyde saygın b�r eğ�t�m kurumu 
olmaktır.

Bölümümüz 2014 yılında kurulmuş olup bu yıl �k�nc� 
mezunlarını verm�şt�r. Loj�st�k faal�yetler�n her 
alanında b�lg� sah�b�, �ht�yaç duyab�leceğ� yen� 
b� lg� ler �  ed�nme becer �s �ne sah�p,  loj �st �k 
problemler� anal�z ed�p anlayab�len ve çözüm 
öner�ler� oluşturab�len b�reyler yet�şt�rmey� 
hede�emekted�r. Ayrıca taşıma, depolama, stok, 
satın alma, gümrük, s�gorta ve tedar�k z�nc�r� g�b� 
temel konularda yeterl� b�lg�ye sah�p, bu b�lg�y� etk�n 
kılab�lecek ofis programlarını b�len ve kullanan 
mezunlar vermey� hede�emekted�r.

Bölümümüzde 7+1 s�stem� olarak adlandırılan yed� 
dönem okuldak� eğ�t�m öğret�m faal�yetler�ne ek 
olarak b�r dönem loj�st�k �şletmes�nde haftanın beş 
günü o �şletmen�n personeller� g�b� uygulamalı 
eğ�t�m faal�yet� yürütülmekted�r. Böylel�kle b�rçok 
mezunumuz staj dönem� sonunda staj yaptığı 
�şletmede �ş fırsatı bulab�lmekte ve çalışmaya 
başlamaktadır. 

Bölümümüz Türk�ye genel�nde yürütülen Loj�st�k 
eğ�t�m�ne standartlar kazandırmak �ç�n yürütülen 
faal�yetler�n �çer�s�nde yer almakta olup aynı 
zamanda b�r bölümüne ev sah�pl�ğ� de yapmıştır. 
Loj�st�k eğ�t�m� �le �lg�l� yürütülen Akred�tasyon 
faal�yetler� devam etmekted�r. Öğrenc�ler�m�z, 
sektör profesyoneller� ve duayenler� �le per�yod�k 
olarak b�r araya get�r�lerek etk�leş�m sağlanmaktadır.

Bölümümüz 2018 yılında tezl� ve tezs�z olarak 
yüksek l�sans eğ�t�m�ne de başlamış olup, loj�st�k 
b�l�m uzmanları yet�şt�rme çalışmaları başarıyla 
devam etmekted�r.

Mezunlarımızın Çalışma Alanları

Ta ş ı m a  o p e r a s yo n l a r ı n ı n  p l a n l a n m a s ı  ve 
yönet�lmes�; Depolamaya �l�şk�n depo yer� seç�m�, 
depo tasarımı ve planlanması, depoların yönet�m�; 
Üret�m süreçler�ne �l�şk�n olarak hammaddeler�n 
satın alınması, tem�n�, depolanması, üret�len 
ü r ü n l e r � n  p a k e t l e n m e s � ,  e t � k e t l e n m e s � , 
elleçlenmes�, depolanması, taşınması; Dış t�carete 
konu olan malların gümrüklenmes� Loj�st�k bölümü 
mezunlarının çalışma alanlarından bazılarıdır. 
L�man ve term�nal operasyonları �le yükleme ve 
boşaltma operasyonları da loj�st�k bölümü 
mezunları �ç�n yüksek katma değerl� �ş alanlarından 
d�ğerler�d�r. Tüm loj�st�k süreçler �le �lg�l� mal�yet 
hesaplarının yapılması, tedar�k süreçler�n�n 
yönet�lmes�, filo planlama ve yönet�m�, kargo 
süreçler�ne hâk�m�yet ve yönet�m� de loj�st�k 
mezunlarının çalışma alanlarındandır. 

Mezunlarımız özel ve kamu sektörü loj�st�k 
�şletmeler� �le tedar�k z�nc�r� süreçler�ne sah�p tüm 
�şletmelerde çalışma olanağına sah�pt�rler.
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