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Doğu Akdeniz'de bulunan Kahramanmaraş, Başkonuş ve Yavşan yaylaları, 

Kapıçam Tabiat Parkı, Körçoban Tabiatı Koruma alanı, mağaraları, barajları, 

akarsuları, gölleri, dağları, Germanicia Mozaikleri, Eshab-ı Kehf Külliyesi, kaleleri, 

tarihi camileri ve çarşıları, geleneksel el sanatları, yöresel mutfağı ve coğrafi işaret 

olarak da tescil edilmiş olan tarhanası, pul biberi, dondurması gibi değerleri ile 

alternatif turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. 

Akdeniz iklim kuşağında olmakla beraber Orta Anadolu ve Doğu Anadolu iklim 

kuşaklarıyla sınır teşkil etmektedir. Denize uzaklık ve yükselti nedeniyle değişikliğe 

uğramış karasallaşmış bir Akdeniz iklim tipi egemendir. 
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Güney illerimize göre daha serindir. Berit, Engizek, Binboğa, Nur Dağı ve Ahır 

Dağı önemli yükseltilerdendir. Elbistan, Göksun ve Kahramanmaraş ovaları ilin 

önemli ovalarıdır. Ceyhan Nehri il sınırları sınırları içinde doğmaktadır. Akarsu ve 

kaynak suları bakımından zengin bir görünüm teşkil etmektedir. 
 

İlçe İlçe Nüfusu 

Onikişubat 448.317 

Dulkadiroğlu 223.532 

Elbistan 141.977 

Afşin 80.138 

Türkoğlu 78.588 

Pazarcık 69.879 

Göksun 51.255 

Andırın 31.765 

Çağlayancerit 22.893 

Nurhak 12.323 

Ekinözü 10.631 

TOPLAM 1.171.298 

2021 TUİK Verilerine Göre Kahramanmaraş Nüfusu 

Kahramanmaraş'tan karayolu, demiryolu ve havayolu imkanlarıyla çok sayıda 

noktaya ulaşım imkanı bulunmaktadır. 
 
 

 

 

 

https://www.nufusu.com/ilce/onikisubat_kahramanmaras-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/dulkadiroglu_kahramanmaras-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/elbistan_kahramanmaras-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/afsin_kahramanmaras-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/turkoglu_kahramanmaras-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/pazarcik_kahramanmaras-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/goksun_kahramanmaras-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/andirin_kahramanmaras-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/caglayancerit_kahramanmaras-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/nurhak_kahramanmaras-nufusu
https://www.nufusu.com/ilce/ekinozu_kahramanmaras-nufusu


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEHİRDEN MANZARALAR 

Pınarbaşı 



 

 

1992 yılından bu yana bilim yolunda emin adımlarla ilerleyen, bölgemizin ve şehrimiz 

Kahramanmaraş’ın en gözde kurumlarından biridir. Türk Milletinin tarihi tecrübesi ve 

toplumsal birikiminden aldığı ilhamla çağın gerektirdiği yüksek standartlarda eğitim  

vermeyi gaye edinen üniversitemiz; mensup olduğu toplumun değer yargılarına bağlı,  

özgür düşünce yapısına sahip, araştırmacı, yeniliklere açık, çalışkan, üretken, girişimci  

ve lider bireyler yetiştirmeyi en önemli vazifesi olarak bilmektedir. 

 

Üniversitemizde 12 fakülte, 3 yüksekokul, 3 enstitü, 8 meslek yüksekokulu, rektörlüğe  

bağlı   5 bölüm, 25 uygulama ve araştırma merkezi ile  sağlık uygulama ve araştırma  

hastanesi bulunmaktadır. Üniversitemiz; günümüz teknolojisi ile donatılmış derslik ve  

modern laboratuvarları, kablosuz internet ağı, yarı olimpik yüzme havuzu, açık ve kapalı  

spor tesisleri, kafeterya ve alışveriş merkezleri, 77 öğrenci topluluğuyla yılda 400’ü aşan 

akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri, sosyal yaşam alanları, barınma ve ulaşım 

kolaylığı ile güvenli, gelişmiş ve kaliteli eğitim hayatının kapılarını açmaktadır. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
KAHRAMANMARAŞ 

SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 



 

15.000 km 2 'lik yüzölçümüyle Doğu Akdeniz'in incisi ilimiz, yoğun ticari ve 

ekonomik faaliyetlerin yanında; kültür, spor, bilimsel ve sanatsal aktivitelerin hızlı 

akışının da desteklendiği taşıma olanaklarını günden güne geliştirmektedir. 

Konum olarak Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için 

bir kavşak rolü üstlenen ve ülkenin her tarafından ulaşım kolaylıkları açısından öne 

çıkan Kahramanmaraş, Türkoğlu lojistik merkezinin açılması, Bakü-Tiflis-Kars 

demiryolu hattının bağlanması, yeni havalimanının yapılması ile bir "lojistik üs" olma 

yolunda ilerlemektedir. 

Bu bağlamda bölgede yer alan girişimler, küreselleşen ekonomik ilişkiler ve yeni 

teknolojilere bağlı olarak karmaşıklaşan Uluslararası Ticaret ortamında rekabet 

avantajını korumak için daha hızlı ve modern lojistik faaliyetler ile yönetilen 

sistemlere ihtiyaç duymaktadırlar. Lojistiğin, sadece taşımacılık faaliyetlerinden 

daha fazla anlam ifade ettiği günümüz ekonomisinde, bilgi ve materyal akışını etkin 

bir şekilde yöneten, dış ticaret işlemleri ve süreçleri konularında uzman kişiler 

aranan eleman olmaktadırlar. 

2016 yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlayan, genç ve dinamik bir 

kadroya sahip olan bölümümüzün amacı, ülkemizin ve bulunduğu bölgenin 

uluslararası ticaret ve lojistik gereksinimlerine cevap verebilecek, yeterli bilgi 

birikimine sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, donanımlı ve sektördeki insan 

kaynakları gereksinimini karşılayabilecek nitelikli uzman elemanlar yetiştirmektir. 
 

 

 

 
 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 



 
 

 
 

Misyonumuz 
 

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, 

özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki 

açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir. 

 

 
Vizyonumuz 

 

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk 

sıralarda tercih edilen, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir 

yönetime sahip, evrensel değerlere saygılı, sürekli bilim ve teknoloji ile gelişen bir 

bölüm olmaktır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 



 

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. 

2021-2022 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 



 

 

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 



 

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. 

 
 

Doç.Dr. Arif Selim EREN 



 
 

 

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 



 

 

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 



 
 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LİSANS PROGRAMI 

 

Lisans programındaki öğrencilerimiz; 

□ Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri, 

□ Dış ticaret mevzuatı, 

□ Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemleri, 

□ İnsan ilişkileri ve iletişim, 

□ Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri, 

□ Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme, 

□ Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme, 

□ Uluslararası pazarlama stratejilerini değerlendirebilme ve uyarlayabilme, 

□ Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabilme 

konularında uzman bir birey olarak mezun olmaktadırlar. 
 
 

 

 

 

 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 

LİSANS PROGRAMI 

 
Lisans programı mezunlarımız; 

□ Ticaret ve Sanayi Odalarında, 

□ İhracatçı Birliklerinde, 

□ Yabancı Ortaklı Üretim ve Yatırım Şirketlerde, 

□ Ulusal ve Uluslararası Perakende Sektöründe, 

□ Taşıma ve Lojistik Firmalarında, 

□ Turizm Firmalarında, 

□ Genel Mal veya Hizmet Sunan Firmalarda, 

□ Banka ve Sigorta Şirketlerinde, 

□ Çeşitli bakanlıklar, İhracatı Geliştirme Merkezi gibi kamu kurumlarında 

iş bulabilmektedirler. 

Ayrıca çeşitli sınavlar ve değerlendirmelerden sonra akademik kariyer yapma 

fırsatı bulmaktadırlar. 
 



 

 

1. YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T u K AKTS 

BOZ 101 Türk Dili I 2 o 2 2 

BOZ 121 İngilizce I 2 o 2 3 

BOZ 141 Beden Eğitimi I rseç.) 2 o o 2 

BOZ 143 Müzik I (Seç.) 2 o o 2 

BOZ 145 Resim I rseç.) 2 o o 2 

BOZ 147 Tiyatroya Giriş rseç.) 2 o o 2 

BOZ 149 Türk Halk Bil. Ve H. Oyun. I (Seç.) 2 o o 2 

BOZ 151 Fotoğrafi I (Seç.) 2 o o 2 

BTL 1001 İsletme Bilimine Giriş I 3 o 3 5 

BTL 1003 Muhasebe I 3 o 3 4 

BTL 1005 Hukukun Temel Kavramları 2 o 2 4 

BTL 1007 İktisada Giriş I 2 o 2 4 

BTL 1009 İşletme Matematiği 2 o 2 4 

BEF 107 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Seç.) 3 o 3 2 

BSS 101 Bilim Felsefesi (Seç.) 2 o 2 2 

BSS 103 Girişimcilik ve Strateji I (Seç.) 2 o 2 2 

BSS 105 Diksiyon (Seç.) 2 o 2 2 

BSS 113 is Güvenliği ve Sağlığı I (Seç.) 2 o 2 2 

Toplam Kredi/AKTS   18 30 

2. YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T u K AKTS 

BOZ 102 Türk Dili il 2 o 2 2 

BOZ 122 İngilizce il 2 o 2 3 

BOZ 142 Beden Eğitimi il (Seç.) 2 o o 2 

BOZ 144 Müzik il  rseç.) 2 o o 2 

BOZ 146 Resim il (Seç.) 2 o o 2 

BOZ 148 Uygulamalı Tiyatro  (Seç.) 2 o o 2 

BOZ 150 Türk Halk Bil ve H. Oyun. il  (Seç.) 2 o o 2 

BOZ 152 Fotoğrafi il rseç.1 2 o o 2 

BTL 1002 İşletme Bilimine Giriş il 3 o 3 5 

BTL 1004 Muhasebe il 3 o 3 5 

BTL 1006 Borclar Hukuku 2 o 2 3 

BTL 1008 İktisada Giriş il 2 o 2 4 

BTL 1010 İstatistik 3 o 3 4 

BEF 108 Enformatik ve Bilgisayar (Seç.) 3 o 3 2 

BSS 104 Girişimcilik ve Strateji il (Seç.) 2 o 2 2 

BSS 108 Halkla İlişkiler (Seç.) 2 o 2 2 

BSS 110 İşaret Dili (Seç.) 2 o 2 2 

BSS 112 Trafik Güvenliği (Seç.) 2 o 2 2 

BSS 114 is Güvenliği ve Sağlığı il (Seç.) 2 o 2 2 

Toplam Kredi/AKTS   19 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK LİSANS ÖĞRETİM PLANI 



 

 

3. YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T u K AKTS 

BOZ 221 İngilizce ili 2 o 2 3 

BOZ 223 Atatürk İlk. ve İnkılap Tar. 1 2 o 2 2 

BTL 2001 Loiistik Yönetimi 3 o 3 5 

BTL 2003 Uluslararası Ticaret 3 o 3 5 

BTL 2005 Pazarlama Yönetimi 3 o 3 3 

BTL 2007 Üretim ve İşlemler Yönetimi 3 o 3 3 

BTL 2009 Mikro İktisat 2 o 2 3 

BTL 2011 Finansal Yönetim 3 o 3 3 

BTL 2013 Yönetim ve Organizasyon 3 o 3 3 

Toplam Kredi/AKTS   24 30 

4. YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T u K AKTS 

BOZ 222 İngilizce iV 2 o 2 3 

BOZ 224 Atatürk İlk. ve İnkılap Tar. il 2 o 2 2 

BTL 2002 Ulaştırma Sistemleri ve Yönetimi 3 o 3 5 

BTL 2004 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi 3 o 3 5 

BTL 2006 Uluslararası Pazarlama Yönetimi 3 o 3 3 

BTL 2008 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 o 3 3 

BTL 2010 Makro İktisat 2 o 2 3 

BTL 2012 Örgütsel Davranış 3 o 3 3 

BTL 2014 Ticaret Hukuku 2 o 2 3 

Toplam Kredi/AKTS   23 30 

5. YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T u K AKTS 

BTL 391 Mesleki İngilizce 1 2 o 2 4 

BTL 3001 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 o 3 4 

BTL 3003 Dış Ticaret Finansmanı 3 o 3 4 

BTL 3005 Gümrük İşlemleri I 2 o 2 2 

Seçmeli Dersler (Bu derslerden dördü seçilecektir)     

BTL 3007 Stratejik Yönetim (Seç.) 2 o 2 4 

BTL 3009 Yöneylem Araştırması (Seç.) 2 o 2 4 

BTL 3011 Uluslararası İktisat [Seç.) 2 o 2 4 

BTL 3013 Karayolu Taşımacılığı (Seç.) 2 o 2 4 

BTL 3015 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi (Seç.) 2 o 2 4 

BTL 3017 Uluslararası Ticari ve Ekonomik Kuruluşlar [Seç.) 2 o 2 4 

BTL 3019 Almanca I (Seç.) 2 o 2 4 

BTL 3021 Fransızca I (Seç) 2 o 2 4 

BTL 3023 Rusça I (Sec.) 2 o 2 4 

BTL 3025 Arapça I (Seç.) 2 o 2 4 

Toplam Kredi/AKTS   18 30 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK LİSANS ÖĞRETİM PLANI 



 

 

 

 
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK LİSANS ÖĞRETİM PLANI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T u K AKTS 

BTL 392 Mesleki İngilizce il 2 o 2 4 

BTL 3002 Depolama ve Envanter Yönetimi 3 o 3 4 

BTL 3004 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3 o 3 4 

BTL 3006 Gümrük İşlemleri il 2 o 2 2 

Seçmeli Dersler (Bu derslerden dördü seçilecektir)     

BTL 3008 Uluslararası Yönetim (Seç.) 2 o 2 4 

BTL 3010 Lojistik Planlama ve Modelleme (Seç.) 2 o 2 4 

BTL 3012 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Seç.) 2 o 2 4 

BTL 3014 Demiıyolu Taşımacılığı (Seç.) 2 o 2 4 

BTL 3016 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (Seç.) 2 o 2 4 

BTL 3018 Lojistik Maliyetleri (Seç.) 2 o 2 4 

BTL 3020 Almanca il (Seç.) 2 o 2 4 

BTL 3022 Fransızca il (Seç) 2 o 2 4 

BTL 3024 Rusça il (Seç.) 2 o 2 4 

BTL 3026 Aranca il (Seç.) 2 o 2 4 

Toplam Kredi/AKTS   18 30 

7. YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T u K AKTS 

BTL 491 Mesleki İngilizce ili 2 o 2 4 

BTL 4001 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Çağdaş Yaklaşımlar I 3 o 3 4 

BTL4003 Bitirme Tezi ve Semineri I o 2 1 3 

BTL4005 Uluslararası İşletmecilik 3 o 3 3 

Seçmeli Dersler (Bu derslerden dördü seçilecektir)     

BTL4007 Küresel Rekabetçilik (Seç.) 2 o 2 4 

BTL4009 Uluslararası Ticaret Hukuku (Seç.) 2 o 2 4 

BTL4011 Uluslararası Ticarette Vergilendirme (Seç.) 2 o 2 4 

BTL4013 Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi (Seç.) 2 o 2 4 

BTL4015 Denizyolu Taşımacılığı (Seç.) 2 o 2 4 

BTL4017 Sigorta ve Risk Yönetimi (Seç.) 2 o 2 4 

BTL4019 Almanca ili (Seç.) 2 o 2 4 

BTL 4021 Fransızca ili (Seç) 2 o 2 4 

BTL4023 Rusça ili (Seç.) 2 o 2 4 

BTL4025 Arapça ili (Seç.) 2 o 2 4 

Toplam Kredi/AKTS   17 30 

8. YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T u K AKTS 

BTL 492 Mesleki İngilizce iV 2 o 2 4 

BTL4002 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Çağdaş Yaklaşımlar il 3 o 3 4 

BTL4004 Bitirme Tezi ve Semineri il o 2 1 3 

BTL4006 Uluslararası Lojistik 3 o 3 3 

Seçmeli Dersler (Bu derslerden dördü seçilecektir)     

BTL4008 Entegre Loiistik Yönetimi (Seç.) 2 o 2 4 

BTL4010 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Bilişim Sistemleri (Seç.) 2 o 2 4 

BTL4012 Tehlikeli Madde Lojistiği (Seç.) 2 o 2 4 

BTL4014 Havayolu Taşımacılığı (Seç.) 2 o 2 4 

BTL 4016 Afet ve İnsani Yardım Lojistiği (Seç.) 2 o 2 4 

BTL4018 Yeşil ve Tersine Lojistik (Seç.) 2 o 2 4 

BTL4020 Almanca iV (Seç.) 2 o 2 4 

BTL 4022 Fransızca IV (Seç) 2 o 2 4 

BTL4024 Rusça IV (Seç.) 2 o 2 4 

BTL 4026 Aranca IV (Seç.) 2 o 2 4 

Toplam Kredi/AKTS   17 30 



 

 

 
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 (I.VE II. ÖĞRETİM) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

 

2016 yılında tezli yüksek lisans programına öğrenci kabul etmeye başlayan, genç 

ve dinamik bir kadroya sahip olan bölümümüzün amacı, ülkemizin ve bulunduğu 

bölgenin uluslararası ticaret ve lojistik gereksinimlerine cevap verebilecek, yeterli 

bilgi birikimine sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, donanımlı ve sektördeki insan 

kaynakları gereksinimini karşılayabilecek nitelikli uzman elemanlar ve bu doğrultuda 

ilgili bilim dalına katkıda bulunan akademisyenler yetiştirmektir. 

Bu program içerisinde öğrencilerimiz; İktisat, İşletme, Maliye, Endüstri 

Mühendisliği ve Hukuk bilim dallarını kapsayan bir yapı içerisinde, ithalat/ihracat 

operasyonları, lojistik faaliyetler planlanması, tedarik zinciri yönetimi, girişimcilik ve 

inovasyon yönetimi, uluslararası alanda pazarlama ve stratejik işletmecilik yönetimi 

gibi alanlarda eğitim görmektedirler. 

Ayrıca anabilim dalı tarafından bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesi ve 

istek/öneriler doğrultusunda güncel ve önem kazanan alanlar da yeni dersler olarak 

sunulmaktadır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(I.VE II. ÖĞRETİM) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, 

birbirinden farklı disiplinlerden gelen yöneticilerin ve çalışanların, öğrenmiş 

oldukları teorik bilgileri karşılaştıkları problemleri çözmede kullanabilmesine katkı 

sağlamasının yanında, bu alanda bilimsel çalışma yapacak  akademisyen 

yetiştirilmesine de olanak tanımaktadır.  Zira bu program, Türkiye'de bu konuda 

ihtiyacı hissedilen bilimsel  araştırma  konusunda da  önemli bir eksikliği 

dolduracaktır. 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik yüksek lisans mezunları dış ticaret, ulaştırma ve 

lojistik konularında bilgili kişiler olduklarından, lisansüstü eğitimlerinden elde 

ettikleri deneyim ve kazanımlar sonucunda her zaman piyasanın yüksek talep 

göstereceği çalışanlar olacaklardır. 

Yüksek lisans öğrencilerimiz, 1. ve 2. yarıyıl ders ve 3. ve 4. yarıyıl tez olmak 

üzere toplam 2 yıl eğitim alan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans 

öğrencileri, tezlerinin bitiminde Tez Jüri Savunmasını da başarıyla geçerek Tezli 

Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanmaktadırlar. 
 
 

 

 

 
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 



 

(I.VE II. ÖĞRETİM) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

 

Tezli Yüksek Lisans programı mezunlarımız; 

□ Hem dış ticaret ve lojistik hizmet veren, hem lojistik hizmet alan, hem de 

lojistik uygulamaları düzenleyen kurum ve kuruluşlarda istihdam imkanlarına 

sahiptir. 

□ Ayrıca yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar doğrudan ya da 

doktora e ğitimleriyle birlikte bu konuda ihtiyaç duyulan akademik alanda da 

istihdam imkanı bulabilirler. 

□ Özel sektörde işletmelerin dış ticaret ve lojistik birimlerinde görev 

alabilecekleri gibi, denizcilik işletmelerinde, özel aracı gümrükleme 

kuruluşlarında, ha va, kara ve deniz kargo işletmelerinde ve limanlarda yönetici 

olarak istihdam edilebilirler. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 



 

(I.VE II. ÖĞRETİM) TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİM PLANI 
 

 

 
 

1. YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U AKTS 

UTLS0l Uluslararası Ticaret 3+0 6 

UTL503 İktisadi Gelişme ve Büyüme 3+0 6 

UTLS0S Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi 3+0 6 

UTL507 Uluslararası İşletmecilik 3+0 6 

UTL509 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0 6 

UTLSll Uluslararası Stratejik Yönetim 3+0 6 

UTL513 Uluslararası Ticarette Yeni Trendler 3+0 6 

UTLSlS Uluslararası Ticaret Hukuku ve Mevzuatı 3+0 6 

UTL517 Dıs Ticaret İşlemleri Yönetimi 3+0 6 

UTL519 Uluslararası Pazarlama Yönetimi 3+0 6 

UZYl Uzmanlık Alan Dersi 4+0 6 

Toplam Kredi/AKTS 34 66 

2. YARIYIL 

UTL502 Taşımacılık Yönetimi 3+0 6 

UTL504 Lojistik Risk Yönetimi 3+0 6 

UTL506 Satınalma ve Envanter Yönetimi 3+0 6 

UTL508 Lojistik Yönetimi 3+0 6 

UTLSl0 Kalite ve Performans Yönetimi 3+0 6 

UTL512 Lojistik Mevzuatı ve Kuralları 3+0 6 

UTL514 Tedarik Zinciri ve Yönetimi 3+0 6 

UTL516 Liman ve Terminal Yönetimi 3+0 6 

UTL518 KantitatifYöntemler 3+0 6 

UTL520 Depolama ve Dağıtım Merkezi Yönetimi 3+0 6 

UZY2 Uzmanlık Alan Dersi 4+0 6 

YLSEM2 Seminer il 0+0 6 

Toplam Kredi/AKTS 34 72 

3. YARIYIL 

YLTEZl Yüksek Lisans Tezi (Güz) o 24 

Toplam Kredi/AKTS o 24 

4. YARIYIL 

YLTEZ2 Yüksek Lisans Tezi (Bahar) o 24 

Toplam Kredi/AKTS o 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 



 


