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PROGRAM YETERLİLİKLERİ
AMAÇ
Lojistik sektörünün gereksinim duyduğu güncel bilgi ve uygulama becerisi ile donatılmış, ulusal ve uluslararası
firmalarda optimal çözüm üreten deneyimli, gerek profesyonel gerekse akademik alanda toplumsal sorumluluk ve
mesleki etik ilkelerini prensip edinerek hizmet veren, lojistik tasarımları ile sektörü dönüştürebilecek küresel
“lojistisyenler” ve “lojistik liderleri” yetiştirmek hedeflenmektedir.
BİLGİ
Kuramsal/Olgusal
1.Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki satın alma, üretim, stok yönetimi, depo ve nakliye
yönetimi, satış ve dağıtım, ulaştırma, malzeme elleçleme, trafik yönetimi, paketleme, müşteri hizmetleri yönetimi ve
ters akışlar gibi lojistik faaliyetlerini tanıyabilmek.
2.Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik kavramlarını açıklama ve ayırt edebilmek.
3.Uluslararası Lojistik Yönetimi teorileriyle ilgili gerekli teorik ve pratik yöntemleri anlamak ve kullanmak.
BECERİLER
Bilişsel/Uygulamalı
1.Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirebilme, süreçlerdeki problemleri
tanımlayıp analiz edebilme,
2.Uluslararası lojistikte taşıma şekilleri olan kara, hava, deniz, boru taşıma ile çoklu-mod sistemlerini açıklayabilme.
3.Uygulamada karşılaşılan mevcut ve olası sorunları çözmek için yönetme ve yönetilebilme vasıflarına sahip olmak.
YETERLİLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1.Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirebilme, işletmenin
misyon ve hedeflerini destekleyecek lojistik sistem tasarımlarını yapabilme ve kararlar verebilme.
2.Eğitim sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut piyasa koşullarının gereğine uygun olarak sürekli geliştirebilecek
araştırıcı ve sorgulayıcı yapıya sahip olmak
Öğrenme Yetkinliği
1.Mesleki alanda Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek
kendini sürekli yenilemek; edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirmek
2.Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanabilme, en az bir yabancı dili okuyup
anlama becerisine sahip olmak
3.Sürekli öğrenmeye açık olma, olguları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme becerisine haiz olmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1.Entelektüel kapasitesi yüksek, sosyal becerileri gelişmiş, pozitif düşünceye sahip bireyler olmak.
2.Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelikte teknik donanıma, esnek düşünce ve hareket yapısına sahip olmak
3.Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme,
4.Karmaşık ve hızla değişen küresel iş dünyasındaki değişimlere uyum sağlamanın önemini ve gereğini anlayabilme
5.Takım çalışmasının başarıya olan katkısının farkında olarak, takım çalışmalarına liderlik edebilme veya verimli
katkılarda bulunabilme.
6.En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek
Alana Özgü Yetkinlik
1.Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçevelerin farkında olabilme ve bu faaliyetlerin ulusal ve
uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirebilme
2.Uluslararası lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlayabilme

