T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SEFERİHİSAR FEVZİYE HEPKON
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
LOJİSTİK PROGRAMI
AKTS BİLGİ PAKETİ

GENEL TANIM
KURULUŞ (KURULUŞ TARİHİ, PROGRAMIN GENEL YAPISI)
3 Kasım 2010 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetine başlayan Seferihisar Fevziye Hepkon
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren
Lojistik programı önlisans düzeyinde eğitim vermektedir. Lojistik programı, ilk mezunlarını
2011-2012 yılında vermiştir.

KAZANILAN DERECE
Lojistik, Önlisans
DERECENİN DÜZEYİ
Önlisans
KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirilmektedir.
ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI HAKKINDA KURALLAR
Türkiye’deki

ve

yabancı

ülkelerdeki

yükseköğretim

kurumlarından

Dokuz

Eylül

Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön
Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar
arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Üniversitemiz Senatosunun
belirlediği
Yatay

Geçiş

yatay

geçişlerle

Kontenjanları

ilgili

Yükseköğretim

Değerlendirme
Kurulu

Şartları

tarafından

ilan

uygulanır.
edilmektedir.

Değerlendirme ise; Meslek Yüksekokulunda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta
ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
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YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLAR
Öğrenci 2 yıllık eğitim süresini 120 AKTS kredisi alarak tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim
planında yer alan bütün teorik ve uygulamalı dersleri ve 30 işgünlük staj dönemini başarı ile
tamamlayan öğrencilere verilir. Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği’nin 33. maddesine göre, öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma
alabilmesi için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve bütün derslerden
başarılı olması gerekmektedir.
PROGRAM PROFİLİ (PROGRAMIN AMACI, PROGRAMIN YAPISI, YÖNELDİĞİ
ALANLAR, BÖLÜM OLANAKLARI)
Lojistik Programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğretim dili
Türkçe olan programın amacı; lojistik sektöründe hizmet verebilecek kuramsal, kavramsal ve
uygulamalı bilgiye ve bunları uygulayabilecek beceriye sahip; takım çalışması ve bağımsız
çalışma yapabilen, yaşam boyu öğrenme bilinci taşıyan, mesleğinin gerektirdiği etik
sorumluluk bilincine ve iletişim becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektir. Programa her yıl
30 öğrenci alınmaktadır. Lojistik programında ilk yıl lojistik ilkeleri, dış ticaret işlemleri,
pazarlama, ekonomi, muhasebe, işletme yönetimi gibi temel işletme bilgilerini vermeye
yönelik, ikinci yıl da ulaştırma işlemleri, ulaştırma hukuku, stok işlemleri ve kontrolü,
gümrük mevzuatı ve gümrükleme hizmetleri, depolama işlemleri, uluslararası lojistik gibi
dersler okutulmaktadır. Son iki dönemde sunulan Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) dersleri ile
öğrencilerin alana özgü terimleri yabancı dilde öğrenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca Lojistik
işletmelerinde 30 işgünü staj yapma zorunluluğu vardır. Bu program çalışma alanının teorik
ve uygulamalı tüm boyutlarını kapsayarak öğrencileri ilgili sektörün talep ettiği niteliklerle
donatmayı amaçlamaktadır.

TEMEL PROGRAM KAZANIMLARI
1. Lojistik sektörüyle ilgili temel düzeydeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere
sahip olmak.
2. Lojistik

sektörüyle

ilgili

verileri

yorumlayabilme,

analiz

edebilme,

sorunları

tanımlayabilme, çok yönlü bir bakış açısıyla çözüm önerileri getirebilmek.
3. Etkin iletişim becerilerine sahip bir şekilde bağımsız çalışma ve takım çalışmasında
bulunabilmek.
4. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak ve bu kapsamda lojistik sektörüyle ilgili
güncel gelişmeleri yakından izleyebilmek.
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5. Lojistik sektörüyle ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
6. En az bir yabancı dilde temel bilgisi olmak ve bunu alanında kullanabilmek.
7. Lojistik sektörü ile ilgili mevzuatı bilerek işyeri uygulamaları, etik değerler, sosyal
güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
8. Lojistik sektöründeki değişen ve gelişen ulusal ve uluslararası rekabetçi iş ortamı ve ilgili
kuruluşlar hakkında bilgiye sahip olmak.
9. Modern pazarlama ve satış tekniklerini kullanarak yeni pazarlara açılma kurallarını
bilmek ve bunları uygulayabilmek.
10. İşletmelerin temel özelliklerini ve ekonomiyi bilerek lojistik sektöründe işletmelerin iç ve
dış çevresini analiz edebilmek.
MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ
Program mezunları özel sektör ve kamu sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin,
planlama ve ürün tasarımı, pazarlama, üretim planlama, malzeme yönetimi, envanter
yönetimi, depolama, dağıtım, taşımacılık, sigorta, gümrük hizmetleri, satın alma, müşteri
hizmetleri, dış ticaret ve satış departmanlarında ayrıca lojistik işletmelerinde çalışabilme
olanağına sahiptirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ
Marina işletme programı mezunları, merkezi yerleştirme sınavı yoluyla lisans programlarına
başvurabilirler.
DERS YAPISI VE KREDİLERİ
Lojistik programında, 23 zorunlu ders, 8 adet Üniversite zorunlu dersi ve 6 adet seçmeli ders
bulunmaktadır. Seçmeli derslerin toplam derslere oranı %16’dır. Öğrenci üçüncü ve dördüncü
yarıyıllarda ikişer adet seçmeli ders almak zorundadır. Seçmeli derslerin tümü bölüm dersidir.
Programdaki dersler dönemlik olup hiçbir ders için önkoşul bulunmamaktadır. Öğrenciler
stajlarını,

lojistik

işletmelerinde

ve

diğer

işletmelerin

ilgili

departmanlarında

yapabilmektedirler. Stajlar konusunda Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi esas alınır.
SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri
tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Tanıtım Formu”nda tanımlanmıştır.
Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
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Yönetmeliği’nin ve Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Öğretim

ve

Sınav

Uygulama

Esasları’nın

ilgili

maddeleri

uygulanır.

Bkz.

http://web.deu.edu.tr/seferihisarmyo/?ne=yonetmelik.htm.
MEZUNİYET KOŞULLARI
Öğrenci 2 yıllık eğitim süresini 120 AKTS kredisi alarak tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim
planında yer alan bütün teorik ve uygulamalı dersleri ve 30 işgünlük staj dönemini başarı ile
tamamlayan öğrencilere verilir. Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği’nin 33. maddesine göre, öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma
alabilmesi için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve bütün derslerden
başarılı olması gerekmektedir.
ÇALIŞMA ŞEKLİ (TAM ZAMANLI,YARI ZAMANLI, E-ÖĞRENME)
Tam zamanlı
PROGRAM BAŞKANI VEYA EŞDEĞERİ
Program sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Sühal ŞEMŞİT
Tel: 0 232 743 51 10
E-posta: suhal.semsit@deu.edu.tr
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