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BÖLÜM BAŞKANININ MESAJI   
   
Kariyerinizi Doğru Yönlendirmek İçin,   

Bugünün ve Geleceğin Mesleği;  

Uluslararası Ticaret ve Lojistik.   

2000 yılında 6,45 trilyon dolar civarında olan dünya mal ihracatı yaklaşık 3 kat 
artış göstererek 2019 yılında 18,88 trilyon dolar şeklinde gerçekleşirken, aynı 
dönemde Türkiye’nin mal ihracatı ise neredeyse 7 kat artış göstererek, 27 milyar 
dolardan, 180,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2000 yılından günümüze Türkiye’nin 
ihracatındaki artış oranı, dünya ihracatındaki artış oranının iki katının üzerinde 
gerçekleşmiştir.    

 “Küresel Rekabette Bizde Varız” diyebilmemiz, ülkemizin ihracat rakamlarını çok 
daha ileri düzeylere taşımamızla mümkün olacaktır. Ülkemizin Uluslararası Ticarette 
daha büyük hedeflere ulaşmasının yolu aynı zamanda Lojistik ve Tedarik Zinciri 
Yönetiminde de başarılı olmaktan geçmektedir.   

Endüstri 4.0’ın etkilerini giderek arttırdığı ve Toplum 5.0’ın konuşulmaya 
başlandığı günümüz dünyasında, ülkemiz ekonomisinin dünya ekonomileri arasında 
hak ettiği yeri alabilmesi açısından belki de en önemli çalışma alanını ise Uluslararası 
Ticaret ve Lojistiğin oluşturduğu söylenebilir.    

Uluslararası ticaret ve lojistik alanında, kalifiye insan kaynağı yetiştirmek 
amacıyla kurulan KSÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümüne, eğitim ve öğretim 
faaliyetlerine başlamış olduğu 2016 yılından bu yana, genç arkadaşlarımız büyük ilgi 
göstermektedir.   

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında da gelecek planlamalarında Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik alanını kariyer tercihi olarak belirleyen öğrenci arkadaşlarımızı KSÜ 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümümüze bekliyoruz.    

Selam ve Sevgilerimle…   

   

Prof. Dr. Ali Haluk PINAR   
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ÖĞRETİM ÜYESİ MESAJI   
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümüne hoş geldiniz.   

Uluslararası ticaret ve lojistik farklı faaliyet alanları olmalarına rağmen bu bilim dallarının aralarında 
çok önemli ilişkiler bulunmaktadır. Günümüzde uluslararası ticaret ancak modern lojistik faaliyetleri ile 
yürütülebilmektedir. Buna göre uluslararası ticaret uygulamaları alanında uzmanlaşmış kişilerin, lojistik 
bilgilerine de sahip olmaları gerekmektedir. Bu yüzden, bölümümüzde uluslararası ticaret ve lojistiğin bir 
arada yer almasının öğrenciler açısından büyük avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.   

Uluslararası ticaret bilim dalı, çok uluslu şirketlerin yaptıkları ithalat ve ihracata ilişkin ekonomik 
temeller, işlemler ve uygulamalar, uluslararası ticarette kullanılan belgeler, uluslararası ticaretin finansmanı 
gibi farklı ancak birbirlerini tamamlayan alanlardan oluşmaktadır.   

Uluslararası ticaret bilim dalı ile Türkiye ekonomisinde yer alan sektörlerin,  küresel rekabet ortamında 
uluslararası ticari fırsatlarının değerlendirilmesi, tehditlerinin görülmesi ve süreçlerinin yönetilmesi için 
araştırmacı ve uluslararası profile sahip kişilerin yetiştirilmesi ve bir küresel ticaret takımı oluşturulmak 
istenmektedir.   

Lojistik bilim dalı ise, teslimattan ibaret sayılmamakta, içerisinde her birinin bilimi olan birçok araç (stok 
yönetimi, sipariş işleme, depolama, kuruluş yeri seçim ve yönetimi, trafik yönetimi, elleçleme, tahminleme, 
ulaştırma, koruyucu ambalajlama vb.) barındırmakta ve entegre bilimsel hazırlıklar ve stratejiler gerektiren 
faaliyetlerden sayılmaktadır.   

Bölümümüzde lojistik bilim dalı, kara, hava, deniz, raylı sistemler ve boru hattı gibi bütüncül lojistik 
yaklaşımlarıyla lojistik sektörüne yönetici yetiştirmek amacıyla güncellenmektedir. Bu kapsamda sektöre 
yönelik İngilizce derslerine ek olarak sürdürülebilirlik, yeşil lojistik, sağlık lojistiği ve afet lojistiği gibi birçok 
güncel ders, lisans ve lisansüstü programlarımızda yer almaktadır.   

Bölümün disiplinler arası niteliği bulunmaktadır. Öğrenciler ilk yıl, mesleki bilgilere temel oluşturacak 
şekilde genel işletme ve ticari bilgiler eğitimi almaktadırlar. Yaz aylarında ise, mesleki bilgilerinin uygulama 
alanında pekiştirilmesine olanak tanıyan isteğe bağlı staj avantajları yer almaktadır.   

Günümüzde, yoğun ekonomik küreselleşme neticesinde uluslararası ticaret ve lojistik ile ilişkisi 
bulunmayan özel ve kamusal şirket kalmamıştır. Bundan dolayı uluslararası ticaret ve lojistik bölümü 
mezunlarının çalışma alanları geniş ve istihdam olanakları istenilen düzeyde bulunmaktadır. Mezunlarımız 
şirketlerin uluslararası ticaret, lojistik, pazarlama, satış, finans, muhasebe, gümrük departmanlarında 
çalışabilmekte ve ileri zamanlarda saygın meslekî pozisyonlar elde edebilmektedir.   

Dört yıllık uluslararası ticaret ve lojistik bölümü, uluslararası ticaret, lojistik, finans, bankacılık 
alanlarında öğretim yapan diğer fakülte ve yüksekokul bölümlerine eşdeğer olduğu için, mezunlarımızın bu 
okullardan mezun olanların elde edebilecekleri tüm mesleki uzmanlıklara da sahip olma fırsatları 
bulunmaktadır.   

Bütün öğrencilerimize başarılar dilerim.   

   

Prof. Dr. Burcu ERŞAHAN   
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ÖĞRETİM ÜYESİ MESAJI   
   

Sevgili gençler;   

Günümüz konjonktüründe ülkelerin dünya sahnesinde söz sahibi olabilmeleri için 
kendileri için stratejik önemi haiz olan ürünler üzerinde yoğunlaşarak üretim 
yapmaları ve bunu diğer ülkelere pazarlamaları gerekmektedir. Ülkemizin iktisadi 
yapısı incelendiğinde küreselleşme üzerinde yoğun çaba sarf edildiği görülmektedir. 
Artık neredeyse her ürün ve hizmet için dünyanın tümünde üretim gerçekleştirilmekte 
ancak ülkelerin dış ticaret ve lojistik yönetimindeki etkinlikleri kadar bu ürün ve 
hizmetler küresel müşterilere ulaştırılabilmektedir.   

Muasır medeniyetler içinde yer bulabilmemiz için uluslararası ticaret ve lojistik 
konularında alanında uzmanlaşmış bireyler yetiştirilmesi gerekmektedir. Bölümümüz 
genç ve dinamik kadrosu ile yazındaki gelişmeleri alandaki uygulamalarla 
destekleyerek firmaların ve ilgili kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı nitelikli eleman 
yetiştirilmesi hususunda çaba sarf etmektedir.   

Akademik başarının sosyal alanlarla desteklenebileceği ve sürekli öğrenmeyi esas 
alan yaklaşımımızla öğrencilerimizi hayatları boyunca her alanda desteklemek için 
gayret sarf etmekteyiz. Bu amaçla ilk olarak akademik bağlamda başarıyı artıracak 
şekilde danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin kendilerini 
geliştirebilmelerine yönelik olarak öğrenci toplulukları oluşturulmaktadır. Bunların 
yanında Erasmus gibi programlarla uluslararası etkileşimin artırılmasına yönelik 
öğrenci değişim programlarına öğrencilerimiz teşvik edilmektedir. Son olarak alanda 
uzman kişilerin deneyimlerini paylaşmaları için davet edilmeleri sağlanmaktadır.   

Bütün bu çabaların karşılığında güvenli bir şehir ve kampüs ortamının sağladığı 
sosyal ve akademik olanaklardan yararlanarak hem ailelerine hem de ülkemize faydalı 
bireyler yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Bahsi geçen konularda başarı sağlanması için 
daha çok takım üyesine ihtiyaç duymaktayız. Takımda yerinizi alarak sizin de hayat 
boyu öğrenme çabamıza dâhil olmanız dileğiyle.   

   

Dr. Öğr. Üyesi Arif Selim EREN  
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  ÖĞRETİM ÜYESİ MESAJI  
 

Sevgili gençler,   

Günümüzde sınırların neredeyse ortadan kalkmasına ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel 

olarak tüm sektörlerde, çok sayıda ürün ve hizmetin dünya piyasasında dolaşımı artmaktadır. Buna bağlı 

olarak artan uluslararası ticaret hacmi, piyasalar arasında etkileşimi artırarak rekabet ortamı oluşmaktadır. 

Ortaya çıkan bu rekabet ortamı uluslararası ticareti giderek karmaşıklaştıran ve uzmanlık gerektiren bir 

süreç haline getirmektedir. Şirketler modern uluslararası ticaret işlemlerini, belgelerini hazırlamak için 

uzmanlara ihtiyaç duymaktadır. Lojistik kavramı ise sadece bir taşımacılık faaliyeti olarak 

değerlendirilmemelidir. Lojistik taşımacılığının yanında mal, hizmet, bilgi ve benzeri hususların teslim 

alınması, depolanması, paketlenmesi, ambalajlanması, müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadar 

taşınması gibi faaliyetlerin ekonomik bir plan kapsamında koordine edildiği ve uzmanlık gerektiren bir 

alandır.    

Dünyada ticarettin artması ile birlikte uluslararası ticaretin ancak iyi bir lojistik yönetimi ile 

yürütüleceği ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla iyi bir lojistikçinin uluslararası ticarete ilişkin konulara hakim 

olması beklenirken; iyi bir uluslararası ticaretçinin lojistik yönetimi ve süreçlerine ilişkin donanım ve bilgi 

sahibi olması beklenmektedir. Kısacası; iki ayrı disiplin olarak uluslararası ticaret ve lojistik, gerçekte 

birbirini tamamlayan ve birbirine bağlı bir alandır.  

Bölümümüzün lisans ve tezli yüksek lisans programları kapsamında, ülkemizin ve dünyanın 

uluslararası ticaret ve lojistik gereksinimlerine cevap verebilecek, yeterli bilgi birikimine sahip, donanımlı 

ve sektörün gereksinimlerini karşılayabilecek uzman elemanlar yetiştirilmek amaçlanmaktadır. 

Mezunlarımız tüm şirketlerin dış ticaret, finans, lojistik departmanlarında iş bulabilecekleri gibi ithalat, 

ihracat firmalarında ve sayıları giderek artan lojistik firmalarında gelecek vaat eden işler ve saygın mesleki 

pozisyonlar bulabileceklerdir. Ayrıca kamu sektöründe kanunların kendine tanıdığı tüm meslek sınavlarına 

girme olanağına kavuşacaklardır.   

Akademik gelişimin sağlanmasının yanı sıra sosyal alanlarda öğrencilerimizin gelişimine destek 

verilmekte ve sizlerin aktif olarak yer alabileceği öğrenci toplulukları oluşturulmaktadır. Var olan öğrenci 

toplulukları ve kariyer merkezleri ile birlikte öğrencilerin firmalar ile işbirliği için çalışması sağlanmaktadır. 

Ayrıca, öğrencilerimizin güzel bir kampüs ortamında mutlu ve başarılı olabilecekleri imkanlar 

sunulmaktadır.   

Akademik ve sosyal alanlarda öğrenci merkezli Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.   

Bütün öğrencilere başarılar dilerim.  

Dr. Öğr. Üyesi Meltem KILIÇ  
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MEZUN ÖĞRENCİ MESAJI   
   

Değerli Arkadaşlar,   

Günümüzde teknoloji, ticaret ve iletişim çerçevesinde birbirlerine yakınlaşan 
dünya ekonomilerinde söz sahibi olmak giderek zorlaşmıştır. Sunulan ürün veya 
hizmetin üretim ve tüketim noktaları arasındaki mesafe var olduğu sürece gündemde 
kalacak bir kavram olan lojistik işlemlerin hızı, izlenebilirliği ve kalitesi, küresel 
ticarette etkin bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda hem uluslararası ticaret hem de 
lojistik konularında teorik ve uygulama bilgisi zengin olan ve bu alanları iyi yönetebilen 
profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır.   

Mesleki açıdan yetkin ve toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi 
amaçlayan bölümümüz, genç ve dinamik kadrosuyla alandaki gelişmeleri yakından 
takip etmekte ve eğitim-öğretim süreçlerini ona göre planlamaktadır. Bu doğrultuda, 
farklı disiplinlerden verilen dersler ile iyi bir yabancı dil bilgisine ve mesleki altyapıya 
sahip, girişimcilik ve inovasyon kültürlerini benimsemiş, küresel ölçekteki ticareti ve 
finansal gelişmeleri etkili bir şekilde analiz edebilen bireyler yetiştirilmesi 
hedeflenmektedir.   

KSÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünde lisans ve tezli yüksek lisans olmak 
üzere iki program bulunmaktadır. Lisansta almış oldukları eğitimi, tezli yüksek lisans 
ile bir üst seviyeye çıkarma imkanına sahip olan öğrenciler ayrıca staj, yarı zamanlı 
çalışma, Erasmus, Mevlana, Farabi gibi programlar ile mesleki bilgilerini pekiştirecek 
uygulamalara teşvik edilmektedir.   

Sosyal ve akademik açıdan en iyi imkânlarla zengin bir kampüs deneyimi sunan 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü, her 
geçen gün yenilenmekte ve bölüm öğrencileri için daha iyi bir hâle getirilmektedir.   

                                                                                            

  

                                                                           Öğr.Gör. Oğuz Emre BALKAR  

                                                 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Görevlisi   
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BÖLÜM ÖĞRENCİSİ MESAJLARI  
 

KSÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün ilk öğrencilerindenim. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünü 

gelecekteki iş imkanlarını dikkate alarak ve isteyerek tercih ettim. İyi ki etmişim, geriye dönüp baktığımda dört yıllık 

eğitimimizin dolu dolu geçtiğini söyleyebilirim. Uluslararası ticaret, tedarik zinciri, taşımacılık yönetimi, uluslararası 

lojistik, uluslararası pazarlama, dış ticaret yönetimi, gümrük işlemleri, yeşil lojistik gibi dersler aldık. 

KSÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, ülkemizin ve bulunduğu bölgenin uluslararası ticaret ve lojistik 

gereksinimlerine cevap verebilecek, yeterli bilgi birikimine sahip, iyi derecede yabancı dil bilen ve sektördeki insan 

kaynakları gereksinimini karşılayabilecek nitelikli uzman elemanlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Hocalarımız alanlarında 

son derece donanımlı, genç, dinamik ve enerjik. Bu enerjiyi bizlere de yansıtıyorlar. Emin olun sizlere de 

yansıtacaklar. 

Bölümümüz öğrencileri, ilgi duydukları alanlara göre üniversitemizdeki çok sayıda öğrenci topluluğunda aktif olarak 

görev alabilmektedirler. Ben de üniversitemizin en aktif topluluklarından birisi olan Kariyer, Girişimcilik ve 

İnovasyon öğrenci topluluğunun başkanlığını yapmaktayım. Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.  

 

Hakan KALAN  

KSÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 4.Sınıf Öğrencisi 

 

KSÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde okumak isteyen arkadaşlarımızın şu özelliklere sahip olması 

gerektiğini düşünüyorum: 

- İyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olmak, 

- Uluslararası alanda farklı kültürleri ve ekonomileri takip etmek,  

- İhracatımızı artırmanın ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmanın öncelikli koşulu olduğunun bilincinde olmak, 

- Dünyanın her ülkesindeki girişim, yatırım ve satış imkanlarını araştırmak,  

- Küresel düşünebilmek,  

- Lojistik ve tedarik zinciri konularının 21. yüzyılın en stratejik konuları haline geldiğinin farkında olmak, 

- Ülkemizin dünyadaki gelişmeler doğrultusunda bir lojistik üs ve merkez haline geldiğini görebilmek, 

- Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabilmek… 

Bu niteliklere ve bilince sahip olduğunu düşünen arkadaşlarımızı, bölümümüze bekliyoruz. 

 

Hatice AKSOY 

KSÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2.Sınıf Öğrencisi 

 

Uluslararası ticaret ve lojistik bölümünde yan dal ve çift anadal imkanlarının yanında, Erasmus, Farabi ve Mevlana 

programlarıyla, üniversitemizin işbirliği yaptığı, yurt dışında ve ülkemizde çeşitli üniversitelerde eğitim alma şansına 

da sahipsiniz. Mezuniyet sonrasında lisansüstü eğitim almayı amaçlayan arkadaşlarımız için, Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik Bölümümüzde, Tezli Yüksek Lisans programı da bulunmaktadır. 

Bunun yanında Kahramanmaraş’ın güçlü bir sanayi ve ticaret şehri olduğunu belirtmek istiyorum. Üniversitemizin, 

şehrin sanayi ve ticaret kuruluşları ile olan işbirliği ise üst düzeyde. Daha üniversitede okurken iş imkanına sahip 

olan arkadaşlarımız oldu. Şehre 20 km mesafede bir lojistik merkez bulunmasının da bölümümüz açısından büyük 

avantaj olduğunu düşünüyorum. 

Üniversitemizin kampüs imkanları güzel, sosyal imkanları da giderek gelişiyor. Son olarak dört yıl boyunca nasıl bir 

şehirde yaşayacağım diyorsanız, Kahramanmaraş, farklı medeniyetlere tarih yolculuğu yapabileceğiniz, her 

mevsimde gezilecek çok sayıda doğal güzellikleri olan, dünya çapında üne sahip tatların olduğu ve yemeğin gerçekten 

şölene dönüştüğü bir şehir.  

Bu bölümü tercih ettiğiniz takdirde pişman olmayacağınıza eminim. 

Betül BUDAK 

KSÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 4.Sınıf Öğrencisi 
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