Tarihçe
Lojistik Programı, 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Ordu Üniversitesi Ünye Meslek
Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon bölümü altında eğitim-öğretim faaliyetine başlamış,
hali hazırda normal öğretim, ikinci öğretim programlarıyla ve üç öğretim elemanıyla Ordu ili
Ünye ilçesinde faaliyetine devam etmektedir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 50 öğrenci ile
Önlisans eğitimine başlayan Lojistik Programı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 140’ı I.
Öğretim, 86’sı II. Öğretim öğrencisi olmak üzere toplamda 226 öğrenci ile eğitim-öğretim
faaliyetine devam etmektedir. Programımız sınavla öğrenci almasının yanı sıra yatay geçiş,
Farabi gibi öğrenci değişim programlarından da tercih edilmektedir.
Amaç
Lojistik sektörü, küreselleşmenin yaşandığı günümüz dünyasında en önemli üç sektörden biri
haline gelmiştir. Ülkemizde de lojistik sektörü 2000’li yılların başındaki emekleme devresini
geride bırakarak, yerli ve uluslararası şirketlerde işbirliğine giden, yurtdışı bürolar açan
hizmetlerinin kalitesini sürekli artıran, dinamik bir sektör haline gelmiştir. Bölgemizde de
yapılan/yapılacak olan

tüm

yatırımlar

Lojistik sektörün ülkemizdeki

dinamizmini

kanıtlamaktadır. Samsun’da Türkiye’nin ilk Lojistik köyü olarak 2007 yılında inşa edilen ve
2013 yılında faaliyete geçen Gelemen Lojistik köyü, Karadeniz Bölgesini ve Samsun ilini
önemli bir ticaret ve sanayi merkezi haline getirmiştir. Ayrıca Ünye’ye yapılması planlanan
Konteyner Limanı Karadeniz Bölgesi’nin en büyük limanı olacak ve proje ile 7.500 kişiye
istihdam sağlanacaktır.
Çalışma Alanları
Görüldüğü gibi Lojistik sektörüne yapılan bu yatırımlarla birlikte sektörde duyulan kalifiye
eleman ihtiyacı öğrencilerimizle karşılanacak olup, öğrencilerimiz bu alanda rahat iş bulma
imkanına sahip olacaklardır. Öğrencilerimiz mezun oldukları zaman özel sektörde lojistik
hizmet veren şirketlerin tüm pozisyonlarında, hizmet alan şirketlerin ise dış ticaret, üretim,
lojistik ve pazarlama departmanlarında istihdam edebilmektedirler. Kamu sektöründe ise KPSS
puanlarıyla PTT, gümrük, karayolları genel müdürlüğü, ulaştırma, haberleşme ve denizcilik
bakanlığı ile havalimanlarında memur olarak istihdam edebileceklerdir.
Okulumuzda verilen eğitimler sadece teorik olarak kalmamakta, piyasada lojistik firmalarının
nasıl çalıştıkları, ne iş yaptıkları uygulamadan örneklerle sektörde deneyimli öğretim
elemanlarımız tarafından anlatılmakta ve öğrencilerimiz saha araştırmalarına gönderilerek
Lojistik alanında faaliyet gösteren firmaların nasıl çalıştıkları konusunda bilgi sahibi
olmaktadırlar. Ayrıca 2 yıllık eğitim-öğretimlerini tamamlayan öğrencilerimiz 30 iş günü staj

yapmakta ve sektörde deneyim kazanmaktadırlar. Bunların yanı sıra öğrencilerimize
okulumuzda sektör hakkında seminer verilmek üzere çalışmalar yapılmaktadır.
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Havacılık İşletmeciliği
İşletme
Lojistik Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Öğretim Elemanları:
Öğr. Gör. Atakan BÜYÜKBOSTANCI
Öğr. Gör. Deniz YILDIZ
Öğr. Gör .Cemal ÖZDEMİR

