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Amaç   

Lojistik Programının Amacı Mezunlarına Mesleki Yaşamları İçin Gerekli Olan Taşıma, Ulaştırma Mevzuatı, Sigortalama 

İhracat, İthalat, Gümrük, Kambiyo, İşletme, İktisat veHukuk KonularındaTeorik ve Pratik Bilgi veBeceriyi Kazandırmaktır.  

 Misyon  

Ekonomiye Katkı Sağlayacak Yüksek Nitelikli İş Gücü Yetiştirmek Amacıyla, Dünya Standartlarında Çalışan, Ulusal ve 

Uluslararası Düzeyde Saygın ve Güvenilir Bir Yükseköğretim Kurumu ve Türkiye’nin Lojistik Eğitim merkezi olmaktır. 

Vizyon   

Bilgi Ekonomisinin İhtiyaçları Doğrultusunda Bilgiye Ulaşmayı ve Çözümlemeyi Bilen, Kendini Sürekli Yenileyebilen, Farklılık 

Yaratacak Nitelikte İş Gücünü Yetiştirmek ve Geliştirmektir. Böylelikle; İstihdama, Bölgemizin ve Ülkemizin Sosyal ve 

Ekonomik Gelişmesine Katkı Sağlamaktır. 

Kabul Koşulları   

Kabul Koşulları Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO, Lojistik Programına kayıt yaptırmak için Mesleki ve 

Teknik Ortaöğretim Kurumlarının “ Genel ve meslek liselerinden..” mezun olanlar “Lojistik Programı ” ön lisans programına 

sınavsız olarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden 

mezun olanların/olacakların ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal 

(SAY)/Sözel” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara 

öğrenim hakkı kazanarak, yüksekokulumuz ön lisans programında eğitim-öğretime başlayabileceklerdir. Yurt içi veya dışında 

eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru 

yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı 

bilgi için lütfen Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız. 

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt 

dışından gelen öğrenciler Türkçe dilbilgisi yeterliğine sahipse Türkçe derslere de kayıt yaptırabilir.  

Mezuniyet Koşulları  

Mezuniyet Koşulları Ön Lisans derecesi alabilmek için danışmanın yönlendirmesinde dört yarıyıllık ders planında yer alan 

tüm derslere kayıt yaptırarakdevam almak, başarılı olmak ve30 günlük zorunlu mesleki stajını tamamlamalıdır.  

Kazanılan Derece   

Lojistik Ön Lisansı 

Program Hakkında  

Program akademik ağırlıklı olduğu kadar yapılan stajlar dolayısıyla sektörel mesleki uygulama alanında gerekli eksikliği 

gidermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda yoğun rekabet ortamında, gelişen pazarlara yönelen dış ticaret konularında pratik 

bilgi ile donanmış, gümrük mevzuatına hakim, çözüm odaklı lojistik uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

İş Alanları   

Lojistik Programını bitiren öğrenciler farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde iş bulabilecekleri gibi dış ticaretle 

uğraşan işletmelerde, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük komisyoncuları yanında, uluslararası lojistik firmalarında 

ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B Karnesi alarak “Gümrük Müşaviri Yardımcısı” unvanı ile çalışabilirler. Dış ticaret 

meslek elemanı, uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurulması, gerekli sözleşmelerin yapılması için gerekli 

çalışmalarda ara eleman olarak görev yapar. Yurt dışından satın alınan malların zamanında gelmesi için işi sürekli olarak 

takip eder. Yurt dışına satılacak malların (ihraç mallarının), gideceği ülkedeki firmaya zamanında ve istenilen şekilde teslimi 

için gereken işlemleri yapar. Yurt dışından alınan malın bedelinin sözleşmeye uygun olarak ödenmesini ve yurt dışına satılan 

malın parasının da zamanında alınmasını sağlamaya çalışır. Dışalım ve dışsatımla ilgili yasa ve yönetmelikleri sürekli izler. 

Buna göre, dış ticaret programını bitirenler Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda ve ithalat-ihracatla uğraşan 

özel firmalarda görev alabilirler. 


