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Abstract 

Logistics sector that gained impetus in Turkey especially in recent years, has become a sector enabling job 

opportunities for more people each passing day. Thus, the number of departments regarding logistics is 

increasing in the universities in Turkey day by day. It is important for both the sector, employees and 

society to have the higher education programs in Turkey which will emphasize the quality of the 

education given, which will meet the needs and expectations of the sector rather than the number of 

higher education programs opened. Therefore, the aim of this research is to emerge the views of middle 

and senior executive of the companies operating in the logistics sector about the educational content of 

the logistics departments of universities and what qualifications and equipments should the graduates 

have. Twenty five people were interviewed in the research. Asynchronous internet based interview 

method was preferred for the collection of data because the companies are in different cities. According to 

the results of the research, business-economics graduates are working most whereas logistics graduates 

are participated in the sales operations department most in companies operating in the logistics sector. In 

the research, the biggest lack of logistics graduate is expressed as being inexperienced and it is indicated 

that those was undergo training is inadequate and students are reluctant for learning. At the very 

beginning of the courses that are desired to be taught in the logistics departments of the universities are 

Foreign Trade Documents and Foreign Language courses. Most executivies expressed that the most 

important features that the logistics graduates should have be knowledge of foreign languages and ability 

to think analytically. 

Keywords: logistics sector, expectation, university, logistics education 
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LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜNİVERSİTELERDEKİ LOJİSTİK EĞİTİMİNİ 
DEĞERLENDİRMESI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA 

 

Özet 

Türkiye'de özellikle son yıllarda  çok fazla ivme kazanan lojistik sektörü, gün geçtikçe daha çok insana iş 

imkanı sağlayan bir sektör haline gelmiştir. Bu nedenle de, Türkiye’deki üniversitelerde lojistikle ilgili 

bölümlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Türkiye'de açılan yükseköğretim programlarının sayısından 

çok verilen eğitimin niteliği, sektörün ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilecek nitelikte olması 

sektör, çalışanlar ve toplum için önem arz etmektedir. Bu yüzden bu araştırmanın amacı, lojistik 

sektöründe faaliyet gösteren firmaların orta ve üst düzey yöneticilerinin üniversitelerin lojistik 

bölümlerinin eğitim içeriğinin ve mezunların sahip olması gereken nitelik ve donanımlarının nasıl olması 

gerektiği hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada 25 kişi ile görüşülmüştür. Verilerin 

toplanmasında işletmeler farklı şehirlerde olduğu için eş zamanlı olmayan internet temelli görüşme 

yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde en 

çok işletme-iktisat mezunları çalışmakta, lojistik mezunları ise en çok satış operasyon bölümünde görev 

almaktadırlar. Araştırmada, lojistik mezunlarının en büyük eksikliğinin tecrübesizlik olduğunu ifade 

edilmiş, stajda öğretilenlerin yetersiz ve öğrencilerin öğrenme konusunda isteksiz olduğu belirtilmiştir. 

Üniversitelerin lojistik bölümlerinde okutulması arzu edilen derslerin başında Dış Ticaret Evrakları ve 

Yabancı Dil dersleri gelmektedir. Çoğu yönetici,  lojistik mezunlarının sahip olması gereken en önemli 

özelliklerin yabancı dil bilgisi ve analitik düşünme yeteneği olduğunu dile getirmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: lojistik sektörü, beklenti, üniversite lojistik eğitimi  

1. Giriş 

Teknolojinin hızla ilerlemesi, iletişim ve ulaşımda yaşanan olumlu gelişmeler, tüketim 

alışkanlıklarının ve yaşam tarzının değişmesi sonucunda, tüketicilerin satın alma 

davranışları değişmiştir.  Bu değişiklikler de, tüketicilerin bir ürün ya da hizmeti daha 

hızlı, daha kaliteli ve daha ucuza satın alma eğilimlerini arttırmıştır. İstenilen ürün ve 

hizmetlerin istenilen zamanda, istenilen yerde ve istenilen şekilde yerine getirilmesi 

diğer bir deyişle lojistik, işletmeler için gittikçe önem kazanan bir sektör haline 

gelmiştir.  Dünyada yaşanan birçok olumsuz gelişmeye ragmen, sektörün giderek 

büyümekte olduğu görülmektedir. 2014 yılında Türkiye’nin üretim yöntemiyle Gayri Safi 

Yurtiçi Hasılası, cari fiyatlarla 1.750 milyar TL olup bunun % 12’si yani 210 milyar TL’si 

lojistik  sektörüne aittir (www.musiad.org.tr. 16.09.2016). Türkiye’de lojistik sektörünün 

istihdama katkısına iktisadi faaliyet kolları bakımından bakılacak olursa; resmi kayıtlara 

göre 2005’te sanayide 4241 kişi, hizmetlerde 9281 kişi; 2016’da ise sanayide 5386 kişi, 

hizmetlerde 14809 kişi istihdam edilmiştir (www.tuik.org.tr. 08.09.2016). 

Lojistik sektöründe istihdam edilen kişi sayısının yıllar geçtikçe artması olumlu bir 

gelişme olmasına rağmen, bu sektörde çalışan kişilerin nitelikleri de önemlidir. Çünkü, 

işletmelerin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmeleri, gerekli alt yapıya sahip 

olabilmeleri, değişim ve dönüşüme hızlı tepki verebilmeleri, iç müşteri diye tabir edilen 

çalışanların ve yöneticilerin sahip olduğu nitelik ve donanımların derecesine bağlıdır. 

İşletmeyi oluşturan fiziki unsurlar kolay taklit edilebilir olmasına rağmen, beşeri 

http://www.tüik.org.tr/
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unsurların, nicelik olarak taklit edilebilse de, nitelik ve donanım olarak taklit 

edilebilmesi neredeyse imkânsızdır, bu da işletmelerin rekabet edilebilirlik ve 

sürdürülebilirlik potansiyelini arttırmaktadır. Bundan dolayı, Türkiye’de lojistik 

sektörünün hem ulusal hem de uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliğini artıracak 

alanlarda uzman kişilere ihtiyacı giderek artmaktadır. Türkiye’de bu kişiler gerekli 

eğitimi çeşitli eğitim seviyelerinde ön lisans, lisans, lisansüstü ve hatta lise düzeyinde 

almaktadır. Ancak, dünyanın giderek küçük bir köy haline gelmesi, teknoloji, bilgi, 

iletişim ve haberleşmede yaşanan baş döndürücü gelişmeler, tüm sektörlerde olduğu 

gibi lojistik sektöründe de birçok dönüşüm ve değişime yol açmaktadır. Bu nedenle, 

alanında uzman yani eğitim almış kişilerin aldıkları eğitimin gerçekten yaşanan 

dönüşüm ve değişime uygun olması diğer bir deyişle lojistik sektörünün ihtiyacını ve 

beklentisini karşılayabilecek düzeyde olması lojistik sektörü yöneticileri için çok 

önemlidir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı; lojistik sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerin orta ve üst düzey yöneticilerinin, üniversitelerin lojistik bölümlerinin eğitim 

içeriğinin ve mezunlarının sahip olması gereken nitelik ve donanımların nasıl olması 

gerektiği hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmaktır. 

Araştırma giriş kısmıyla birlikte beş bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın amacına ve 

konusuna giriş kısmında kısaca değinildikten sonra, ikinci kısımda lojistiğin tanımı ve 

Türkiye’de lojistik sektörünün gelişimi anlatılarak alan yazın taraması yapılmıştır. 

Üçüncü bölüm olan metodoloji kısmında araştırmanın amacı ve önemi, örneklemi ve veri 

toplama yöntemi, geçerliği ve güvenirliği anlatılmıştır. Dördüncü bölümde bulgulara ve 

son bölüm olan beşinci bölümde de sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 

2. Alanyazın Taraması 

2.1. Lojistiğin Tanımı 

Lojistik  yunanca hesap yapma bilimi anlamına gelen “logisticos” kelimesinden 

gelmektedir. Aynı zamanda lojistik kelimesinin Latincedeki “logic” ve “statics” 

kelimelerin birleşmesiyle oluşan mantıklı hesap anlamına gelmekte olduğu da ifade 

edilmiştir (Koban ve Keser, 2010). Ancak, alan yazında lojistik kelimesi farklı şekillerde 

tanımlanmaktadır. Örneğin, Cooper, Lambert ve Pagh (1997) lojistiği hammadde, ara 

mallar ve nihai malların üretim aşamasından nihai tüketiciye ulaştırılmasına kadar 

geçen süre boyunca yapılan stratejik yönetim olarak ifade etmiştir (Korpela, 

Lehmusvaara ve Tuominen, 2001). Küçük’e  (2011) göre ise lojistik, Cooper ve 

diğerlerine ek olarak, taşıma, depolama, dağıtım, stok yönetimi gibi dağıtım 

faaliyetlerinde meydana gelen, ürüne ek değer ilave eden birbiriyle ilgili fonksiyonları 

içermektedir. Lojistiğin literatürde en çok kabul gören tanımı ise Tedarik Zinciri 

Uzmanları Konseyi (Council Of Supply Chain Management Professionals) tarafından 

yapılmıştır (https://cscmp.org.23.09.2010): 

https://cscmp.org/
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“ Lojistik, müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler de dâhil olmak üzere tüm 

ürünlerin ve bilgi akışının başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar etkili ve verimli 

bir biçimde taşınması ve depolanması için gerekli prosedürleri planlama, uygulama ve 

denetleme sürecidir. " 

Lojistik, temelde askeri bir terim olduğundan dolayı, ilk uygulamalar da askeri alanlarda 

görülmüştür ve özellikle askerler için yiyecek, giyecek ve mühimmat tedarikinde önemli 

bir rol üstlenmiştir (Çekerol ve Kurnaz, 2011). Bilim olarak ise lojistik, dikkatleri 1900’lü 

yıllarda, özellikle II. Dünya savaşından sonra çekmeye başlamış ve  zaman ve mekân 

faydası sağlama açısından yönetim stratejisinin bir parçası olarak görülmüştür. Özellikle, 

dünyada yaşanan ekonomik ve politik gelişmelerin, sınırların kalkmasının, teknolojik 

gelişmelerin, işletmelerdeki sürdürülebilirlik ve kar eğilimi gibi birçok faktörün lojistiğin 

bugünkü halini almasında yadsınamaz bir payı vardır.  

Günümüzde lojistik kavramı genelde taşımacılık, nakliyecilik, tedarik zinciri ve değer 

zinciri gibi kavramlarla karıştırılmaktadır. Fakat, lojistik taşıma ve nakliye gibi 

hizmetleri de içinde barındıran daha kapsamlı bir kavramdır. Tedarik zinciri, lojistiğe ek 

olarak bilgi sistemleri ve hammadde üretimini de kapsamaktadır. Değer zinciri ise 

yönetim sistemleri ile alakalı  bir kavramdır ve başarılı bir lojistik yönetimi  üretimden 

tüketim aşamasına kadar ürüne değer ekleyen süreçlere katkı sağlamalıdır. Bu 

sistemlerle ilişkili olan lojistik kavramı ülke ekonomisini de etkileyerek gittikçe  önemli 

bir kavram haline gelmiştir (Keser, 2011). Hatta Olpak (2015), farklı bir sektörde bir 

ürünün maliyeti % 8 ile %13 arasındayken, depolama, elleçleme ve taşımacılık 

fonksiyonlarını içeren lojistik faaliyetlerin ekonomi içerisindeki maliyetinin % 10 ile 15 

arasında olduğunu, bu nedenle de lojistik faaliyetlerin dünya ticaretinin gelişmesi için 

belkemiği haline geldiğini vurgulamaktadır.  

3. Türkiye’de Lojistik ve Lojistik Sektörünün Gelişimi 

Lojistik sektörü, uluslararası alanda olduğu gibi Türkiye’de de gelişme gösteren önemli 

sektörlerden biridir. Türkiye’de lojistik sektörü son zamanlarda taşımacılıktan öteye 

geçmiş olmasına rağmen, hala genç bir sektördür (Ulu ve Aracı, 2012). Uluslararası 

ekonomide yaşanan gelişmeler ve 1980 sonrası Türkiye’nin ihracat bazlı büyüme 

stratejilerini benimsemesiyle birlikte, lojistik sektörü sahip olduğu birtakım 

eksikliklerine rağmen, bulunduğu bölgedeki mevcut ve potansiyel pazarlara hizmet 

verebilecek seviyeye ulaşmıştır (Gürdal, 2006). Hatta sektör, dünyadaki lojistik 

uygulamalarına paralel olarak hizmetlerini farklılaştırıp uzmanlaştırarak, 2000’li 

yıllarda hem ülke içinde hem de ülke dışında hizmetlerinin kalitesini sürekli arttırmış ve 

statik bir yapıdan dinamik bir yapıya geçmiştir. (Yardımcıoğlu, Kocamaz ve Özer, 2012). 

Türkiye’de lojistik sektörü hem ulusal hem de uluslararası alanda kendini kabul ettirmiş 

bir sektördür. 2013 yılından itibaren birçok uluslararası firma satın almalar ve 

birleşmeler yolu ile Türkiye’de lojistik yatırımlarına ağırlık vermektedir (Taha,2015). 
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Ancak, henüz çok genç bir sektör olması sebebiyle daha da gelişmesi, sahip olduğu tüm 

fırsatların farkında olması ve bu fırsatları değerlendirmesi bu sektörün geleceği 

açısından önemlidir. Bu nedenle, eğer Türkiye sahip olduğu jeopolitik ve stratejik 

konumu, genç nüfusu iyi bir şekilde değerlendirebilirse, hem ulusal hem de uluslararası 

arenada öncü konuma kısa sürede ulaşabilecek bir potansiyele sahiptir. 

Lojistik sektörü hızlı bir gelişme kaydettiği için bu sektörde çalışan kişi sayısı da 

artmaktadır. Türkiye’de 2014’te lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletme sayısı 

141.518 olmakla beraber sigortalı çalışan sayısı 1.050.033’tür ve bu sayı, sigortalı 

çalışanların yaklaşık olarak % 8’ ine karşılık gelmektedir (www.sgk.gov.tr, 01.09.2016).   

Bu sayıya lojistik faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan iş kolları ve kayıt dışı 

çalışanlar da eklenirse, lojistik sektörünün istihdama katkısı daha fazla olacaktır 

(Hızıroğlu, Cebeci ve Güneri, 2012). 

  Tablo 1: Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşyeri ve Sigortalı Sayısı  

Lojistik Faaliyet İşyeri Sayısı Sigortalı Sayısı 

Karayolu ve Boru Hattı 

TaĢımacılığı 

120.914 577.598 

Su Yolu TaĢımacılığı 2.202 15.686 

Havayolu TaĢımacılığı 300 22.602 

TaĢıma Ġçin Depolama ve 

Destekleme Faaliyetleri 

18.102 234.147 

Toplam 141.518 1.050.033 

  Kaynak: SGK, 2014 Yılı  İsyeri ve Sigortalılara Ait İstatistikler. 

Tablo 1’ de görüldüğü gibi lojistik sektörü istihdam konusunda önemli bir paya sahiptir. 

Fakat genç ve gelişme aşamasında olduğu için, gelecekte daha çok kişiye bünyesinde iş 

imkânı sağlayacağı da kaçınılmaz bir gerçektir. Türkiye’de lojistik sektörünün daha da 

gelişeceği ve birçok kişiye iş kapısı olacağı düşünülürse, bu sektörde çalışabilecek 

kişilerin nicelikten ziyade niteliğinin ve donanımının iyi olması sektörün geleceği adına 

önem arz etmektedir.  

 Türkiye’de lojistiğin önemi son yıllarda daha çok fark edildiği için, bu alana hitap 

edebilecek genç beyinlerin yetiştirilebilmesi için YÖK bazı üniversiteler için ön lisans, 

lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde lojistik ile ilgili programların açılmasına onay 

vermiştir. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) 2012 “Karayolu Uluslararası Eşya 

Taşımacılığı Sektör Analizi” raporuna göre lojistik sektöründe istihdam edilen kişilerin  

% 69,5 lise mezunu, %10,5’i ön lisans ve % 20’si lisans mezunudur ve lisans 

mezunlarının sadece % 11’nin lojistik mezunu olduğu, büyük çoğunluğunun ise lojistik 

harici bölümlerden nezun olduğu tespit edilmiştir 

(http://www.dogumarmarabolgeplani.gov.tr. 19.09.2016). Burada önemli olan açılan 

programların sayı ve kalitesinin gerçekten lojistik sektörünün beklentilerini 

http://www.sgk.gov.tr/
http://www.dogumarmarabolgeplani.gov.tr/
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karşılayabilecek düzeyde olabilmesidir.  Bu nedenle de, lojistik sektörünün lojistik 

mezunlarından neler bekledikleri önemli bir konudur. Bu konuda sektör yöneticileri 

çeşitli kongre ve toplantılarda beklentileriyle ilgili açıklamalar yapmışlardır. Örneğin, 

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, 2013’te lojistik sektörü temsilcileri, öğrencileri ve 

mezunlarının katılımı ile “Nasıl Bir Mezun İstiyorsunuz?” konulu insan kaynakları zirvesi 

gerçekleştirmiş ve bu zirve sonucu sektör temsilcileri yabancı dile önem veren, hatta  

ikinci bir dil bilen, profesyonel iş etiketine sahip, öğrenmeye açık, mevzuata hakim, 

araştırmacı, sektörün alt bölümlerini bilen  mezunlar istediklerini dile getirmişlerdir 

(www.utikad.org.tr. 21.09.2016).  

Hocaoğlu, Güner ve Coşkun (2015) yaptıkları çalışma ile,  lojistik sektörü ile lojistik 

eğitimi veren üniversiteler arasındaki işbirliğinin çok kısıtlı olduğunu,  sektördeki işe 

alımlarda lojistik bölümü mezunlarının diğer bölüm mezunlarına karşı bir önceliği 

bulunmadığını, sektörün beklentilerine daha iyi karşılık verebilmek için lojistik bölümü 

öğrencilerinin yabancı dil eğitimine ve staja daha fazla önem vermeleri gerektiğini 

belirtmektedirler. 2013 yılında yapılan " “Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması" 

sonuçlarına göre de, sektör yöneticileri, üniversitelerin teorik düzeydeki eğitime daha 

fazla önem vermesini eleştirerek, mezunların mutlaka   anlaşılabilir ve yeterli seviyede 

yabancı dile sahip olmaları gerektiğini dile getirmişlerdir (Tanla, Tuna, Yener, Akpolat ve 

Güngör,2013) 

3. Metodoloji 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Günümüzde, büyük markaların ürünlerinin yaşam ömürleri kısalmakta, birbirine rakip 

firmaların fiyat ve teknolojileri gittikçe daha çok benzerlik göstermektedir. Bu nedenle 

Takita ve Leite (2016), ürün maliyetlerini, depolamayı ve ulaşımı kapsayan lojistik 

faaliyetlerin fark yaratacak bir unsur olduğunu belirtmektedirler.  Dünya çapında 

yapılan ticari hizmet ihracatında önemli bir yeri olan ve hızla gelişen lojistik ve ulaştırma 

hizmetleri 2010 yılında, 2009 yılına göre %14 artış göstererek 782,8 milyar $’lık bir 

hacme ulaşmıştır (http://tobb.org.tr.01.09.2016). Georgetown Üniversitesinde Lojistik 

Direktörü olan Prof. Dr. RicardoErnst, dünyada üretilen her bir doların %25’i lojistik 

faaliyetlerinde kullanıldığını ifade etmektedir (Akdemir, 2011). Bu denli gelişen bir 

sektörün her alanda büyüyeceği ve lojistik faaliyetlerin öneminin daha da artacağı, 

işletmelerin bu yönde hareket edeceği hatta devletlerin bu tür faaliyetleri teşvik edeceği 

kaçınılmazdır. Fakat bu büyümenin nicelikten ziyade nitelik olarak büyümesi 

işletmelerin sürdürülebilirliği açısından vazgeçilemeyecek kadar önemli bir konudur. 

Özellikle işletmeye değer katabilecek, bilgi ve teknolojiyi etkin ve verimli kullanabilecek 

güçte olan çalışan ve yöneticilerin nitelik ve donanımları işletme açısından daha çok 

önem arz etmektedir. Bu nedenle de son zamanlarda Türkiye’de lojistikle ilgili birçok 

eğitim seviyesinde yeni bölümler açılmıştır. Yeni bölümlerin açılması olumlu bir gelişme 

olsa da, daha da önemli olan nokta bu üniversitelerden mezun olan kişilerin rahatlıkla iş 
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bulabilmesidir. Bu da burada verilen eğitimin gerçekte sektörde yapılan işle uyumluluk 

göstermesine bağlıdır. Bu noktada da, lojistik sektöründe çalışanların lojistik 

eğitiminden beklentileri ve mezunların sahip olması gereken özellikler hakkındaki 

görüşleri önem arz etmektedir. Lojistik sektörü yöneticileri çeşitli kongre veya 

toplantılarda bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirmiş olsalar da  Türkiye'de bu konuyla 

ilgili olarak yapılan çok fazla bilimsel bir çalışmaya (Hocaoğlu, Güner ve Coşkun,2015) 

rastlanılmamıştır.  Bu nedenle de bu araştırmanın amacı, lojistik sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerin orta ve üst düzey yöneticilerinin üniversitelerin lojistik 

bölümlerinin eğitim içeriğinin ve mezunlarının sahip olması gereken nitelik ve 

donanımlarının nasıl olması gerektiği hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmaktır. 

Araştırmada lojistik sektörünün, lojistik eğitimi ve mezunlarıyla ilgili görüşleri 

araştırıldığı için, araştırmanın  lojistik alan yazınına,  lojistik eğitimi veren üniversitelere 

ve lojistik mezunlarına  katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  Üniversiteler, sektör 

beklentilerine göre ders programı içeriklerini düzenleyebilecek, mezunlar daha rahat iş 

bulabilmek için kendilerinden hangi özelliklerin beklendiğiyle ilgili bilgi sahibi 

olabileceklerdir.  

3.2. Araştırmanın Örneklemi ve Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmanın ana kütlesini Uluslararası Nakliyeciler Derneği'ne (UND) üye olan lojistik 

işletmeleri oluşturmaktadır. UND'ye kayıtlı üye işletme sayısı 2016 Haziran ayı itibariyle 

1110'dur (http://www.und.org.tr. 12.06.2016). Bu 1110 işletmenin hepsine ulaşmak 

mümkün olmadığı için, üye listesinden basit tesadüfi örnekleme yöntemine uygun olarak 

ilk başta 50 işletme seçilmiş ve bu işletmelere e posta aracılığı ile görüşme formu 

gönderilmiştir. Görüşme formları işletmelerde tek bir kişiye gönderilmiş ve bu kişinin 

işletmede en az şef pozisyonunda olmasına önem gösterilmiştir. İki hafta içerisinde 8 

işletme formları doldurup göndermiş, göndermeyen işletmelere de e posta vasıtasıyla 

hatırlatma mesajı atılmıştır. Bu mesaj sonrası 11 işletme daha görüşme formlarını 

göndermiştir. Daha sonra aynı listeden yine basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre 

farklı 50 işletmeye daha görüşme formları gönderilmiş ve 6 işletmenin geri dönmesiyle 

analizler 25 işletme üzerinden gerçekleştirilmiştir. Örneklemin kaç işletme olacağına 

araştırma başında karar verilmemiş, cevapların birbirini tekrar etmeye başladığı nokta 

örneklem sayısı için yeterli kabul edilmiş ve işletmelere görüşme formu göndermeye son 

verilmiştir. 

İşletmelere gönderilen görüşme formları açık uçlu 8 sorudan oluşmaktadır. Sorulan 

sorular Hocaoğlu, Güner ve Coşkun’un (2015)  ve Bozyiğit’in (2016) çalışmalarından 

yararlanılarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Sorulardaki lojistik 

mezunlarından kastedilen üniversitelerin (ön lisans ve lisans) lojistik bölümü 

mezunlarıdır. Sorular oluşturulduktan sonra önce alanında uzman olan hocaların 

görüşleri alınmış, daha sonra da 3 lojistik sektörü yöneticisi ile ön test yapılarak sorulara 

son hali verilmiştir. Verilerin toplanmasında işletmeler farklı şehirlerde olduğu için eş 
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zamanlı olmayan internet temelli görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Eş zamanlı 

olmayan internet temelli görüşme yöntemi, coğrafi uzaklıkların söz konusu olduğu ve 

katılımcılara kolayca ulaşılamadığı durumlarda, katılımcı ve araştırmacı arasında geniş 

bir zamana yayılmış, çok yönlü bir e posta değiş tokuşu olup nitel araştırma yapan 

araştırmacıların çoğu tarafından benimsenen bir yöntemdir (Meho,2006:1284-1285). 

Görüşmeler 14 Haziran-27 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Eksik doldurulan 

sorular veya anlaşılmayan yanıtlar olduğunda, e posta aracılığıyla katılımcılara tekrar 

ulaşılmış, eksikliklerin veya anlaşılmayan noktaların giderilmesi istenmiştir. 

3.3.Araştırma Sorusu 

Araştırmanın ana sorusu, lojistik sektöründe çalışanların lojistik mezunlarından neler 

beklediğidir. Bu ana soru çerçevesinde araştırmanın alt soruları aşağıdaki gibidir: 

1) Üniversitelerdeki lojistik eğitimi konusunda neler düşünüyorsunuz? 

2) Üniversitelerden mezun olan lojistik mezunlarının durumu hakkında neler 

düşünüyorsunuz? 

3.4.Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği 

Yapılan araştırma ister nicel, ister nitel olsun geçerlik ve güvenirlik şartlarını 

sağlamalıdır. Toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve araştırmacının 

sonuçlara nasıl ulaştığını açıklaması nitel bir araştırmada geçerliğin önemli ölçütleri 

arasında yer almaktadır (Yıldırım ve Şimşek,2013). Başkale (2016) de araştırmada 

geçerliğin sağlanması için araştırma verilerinin toplanmasının yeterli bir zamanda 

yapılmasını ve nitel araştırmalar konusunda uzman bir kişinin yapılan araştırmayı tüm 

boyutlarıyla incelemesinitavsiye etmektedir. Güvenirlik konusunda ise, Türnüklü 

(2000), nitel çalışmalarda güvenirlik sağlanması için, pilot bir çalışmayla soruların nasıl 

anlaşıldığının test edilmesi, görüşme verilerinin kodlanmasının araştırmacı tarafından 

iki farklı zamanda tekrar yapılması ve son olarak da görüşme verilerinden örnekler 

sunulması gerektiğini ifade etmektedir. Bu araştırmada, çeşitli çalışmalarda 

(Türnüklü,2000;Yıldırım ve Şimşek,2013; Başkale,2016) geçerlik ve güvenirliği 

sağlamak adına yer alan koşullara önem verilmiş ve bu koşullar sağlanmaya çalışılmıştır. 

Bu nedenle de, araştırmanın geçerlik ve güvenirlik şartlarına uyduğu düşünülmektedir. 

4. Bulgular 

Araştırmaya katılanların demografik özellikleri ile ilgili bulgulara Tablo 2'de yer 

verilmişti
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Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcı Cinsiyet Yaş Eğitim Pozisyon Sektör  

Yılı 

Işletme  

Yılı 

Işletmedeki 

Toplam 

Çalışan 

Sayısı 

Katılımcı 1 Erkek 40 Lisans Genel Müdür 

Yardımcısı 

10 5 200 

Katılımcı 2 Erkek 57 Lisans ġube Müdürü 20 2 300 

Katılımcı 3 Kadın 30 Önlisans Nakliye Uzmanı 12 10 20 

Katılımcı 4 Erkek 28 Lisans Ithalat ġefi 6 5 15 

Katılımcı 5 Kadın 47 Lise Acenta  ġefi 23 16 25 

Katılımcı 6 Erkek 46 Lisans Genel Müdür 16 7 5 

Katılımcı 7 Erkek 45 Lisans Acenta Müdür 

Yrd. 

18 18 24 

Katılımcı 8 Erkek 40 Lisans IĢ GeliĢtirme 

Müdürü 

18 10 36 

Katılımcı 9 Kadın 30 Lisans Operasyon ġefi 7 6 24 

Katılımcı 10 Erkek 32 Lisans Ülke Sorumlusu 6 1 6500 

Katılımcı 11 Erkek 36 Lisans Konteyner 

Planlama Müdür 

Yrd. 

9 9 1400 

Katılımcı 12 Erkek 36 Lisansüstü Lojistik Müdürü 12 10 74 

Katılımcı 13 Erkek 36 Lisans Proje Ve Hava 

Kargo Müdürü 

9 9 36 

Katılımcı 14 Kadın 26 Lisans Ithalat Operasyon 5 5 250 

Katılımcı 15 Erkek 30 Lisans IĢletme Sahibi 5 4 12 

Katılımcı 16 Erkek 31 Lisans Bütçe Planlama 

Kontrol Müdürü 

2 2 1412 

Katılımcı 17 Erkek 36 Lisansüstü Üst Sorumlu 5 2 1455 

Katılımcı 18 Erkek 30 Lisans Operasyon 

Yöneticisi  

5 3 1470 

Katılımcı 19 Erkek 29 Lisans  Operasyon ġefi 3 3  

Katılımcı 20 Kadın 39 Lisansüstü Icra Kurulu 

BaĢkan 

Yardımcısı 

15 13 40 

Katılımcı 21 Erkek 32 Lise Operasyon 

Sorumlusu 

8 8 60 

Katılımcı 22 Erkek 28 Lisans Müdür 

Yardımcısı 

4 2 30 

Katılımcı 23 Kadın 35 Lisans Operasyon 

Yöneticisi 

10 7 65 

Katılımcı 24 Erkek 45 Lisans IĢ GeliĢtirme 

Müdürü 

14 8 132 

Katılımcı 25 Erkek 36 Lisans Ġthalat Sefi 9 5 55 
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Tablo 2 'de katılımcıların demografik özellikleri görülmektedir. Tablo 1'e göre, 

katılımcıların 6 tanesi kadınken, 19 tanesi erkektir. Katılımcıların yaşları 26 ile 57 

arasında değişmektedir. 19 katılımcı lisans, 3 katılımcı lisansüstü, 2 katılımcı  lise ve 1 

katılımcı  önlisans mezunudur. Katılımcıların hepsi şef ve üzeri bir pozisyonyona 

sahiptir. Katılımcıların sektördeki çalışma yılları 2 ila 23 yıl, bulundukları işletmedeki 

çalışma yılları ise 2 ila 18 yıl arasında değişmektedir. Katılımcıların çalıştıkları 

işletmelerden en az  çalışanı olan işletme 5, en çok çalışanı olan işletme ise 1470 çalışana 

sahiptir. 

Tablo 3. Birinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı 

 

ĠĢletmenizde genellikle hangi bölüm 

mezunları çalıĢmaktadır? 

ĠĢletme-Ġktisat 

Lojistik 

Mühendislik 

DıĢ Ticaret 

Denizcilik 

Finans 

Diğer 

20 

11 

5 

5 

4 

2 

7 

Tablo 3, katılımcıların işletmelerinde genellikle hangi bölüm mezunlarının çalıştırıldığını 

göstermektedir. Bu tabloya göre, lojistikle ilgili işletmelerde en çok işletme-iktisat, sonra 

sırasıyla lojistik, mühendislik, dış ticaret, denizcilik ve finans mezunları çalışmaktadır. 

Diğer seçeneği ise sadece birer katılımcı tarafından söylenen bölümleri (Muhasebe, 

Uluslararası Ilişkiler, Gümrük, Ingiliz Dili ve Edebiyatı, Fizik, Felsefe ve İstatistik) 

kapsamaktadır. Katılımcılardan bazılarının bu soruya verdikleri yanıtlar şöyledir:  

"Mümkün mertebe lojistik ve işletme mezunları". (Katılımcı 1) 

" İşletme ve denizcilik mezunları ağırlıktadır." (Katılımcı 5) 

" Genellikle işletme, mühendislik ve lojistik mezunları çalışmaktadır." (Katılımcı 10) 

 

Tablo 4. İkinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı 

 

 

Lojistik mezunlarını hangi 

bölümlerde tercih edersiniz? 

SatıĢ-Operasyon 

Uluslararası Nakliye 

Ġthalat-Ihracat 

Depo Yönetimi 

Planlama 

16 

6 

5 

2 

1 
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Katılımcıların çalıştıkları işletmelerden 16 tanesi lojistik mezunlarını  satış operasyon 

bölümünde, 6 tanesi  uluslararası nakliye, 5 tanesi de ithalat-ihracat bölümünde 

çalıştırmaktadır. Katılımcıların verdikleri yanıtlardan bazıları şu şekildedir: 

" Satış-operasyon bölümünde" (Katılımcı 2) 

" Uluslararası nakliye bölümünde" (Katılımcı 3) 

" Genellikle ithalat-ihracat bölümlerinde" (Katılımcı 22) 

Tablo 5. Üçüncü Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı 

 

Eğitimini yeni tamamlamıĢ lojistik 

mezunlarının size göre en büyük 

eksiklikleri nelerdir? 

Uygulama Eksikliği 

Yabancı Dil 

Hızlı Yükselme Beklentisi 

Yetersiz Eğitim 

20 

7 

4 

2 

 

Tablo 5, katılımcıların eğitimini yeni tamamlamış lojistik mezunlarıyla ilgili olarak eksik 

gördükleri noktaları göstermektedir. Tablo 4'e göre, 20 katılımcı yeni mezunların sadece 

teoriyi  iyi bidiklerine ama uygulamada çok eksikleri olduğuna, 7 katılımcı yabancı dil 

eksikliğine, 4 katılımcı yeni mezunların sabırsız davranıp hemen yükselmek 

istediklerine ve 2 katılımcı da alınan eğitimin yetersiz olduğuna vurgu yapmıştır. Verilen 

yanıtlardan bazıları şöyledir: 

" Pratiğin olmaması ve kitabi bilgi ile donatılmış olmalarına rağmen gerçek işleyişin 

farklılık  

  göstermesi" (Katılımcı 4) 

" Aldıkları eğitimin yetersizliği ve sektörün beklentisinden uzak olması" (Katılımcı 6) 

" Uygulama eksikliği ve yabancı dil sorunu." (Katılımcı 18). 

Tablo 6. Dördüncü Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı 

 

 

 

Üniversitelerin lojistik bölümlerinde 

okutulmasını istediğiniz dersler 

nelerdir? 

DıĢ Ticaret Evrakları 

Yabancı Dil 

Uluslararası Deniz TaĢımacılığı 

Dünya Coğrafyası 

Uluslararası Pazarlama 

Operasyon Planlama 

Lojistik Jargonu 

Sosyoloji-Psikolji 

Depolama 

10 

8 

6 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

" Üniversitelerin lojistik bölümlerinde okutulmasını istediğiniz dersler nelerdir?" 

sorusuna,10 katılımcı dış ticaret evrakları, 8 katılımcı  yabancı dil, 6 katılımcı  
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uluslararası deniz taşımacılığı, 3'er katılımcı da dünya coğrafyası, uluslararası pazarlama 

ve operasyon planlama yanıtlarını vermişlerdir. Verilen yanıtlardan bazıları şöyledir: 

 

" Bir kere yabancı dil eğitiminin çok iyi düzeyde verilmesi gerekmektedir, ayrıca 

uluslararası  

   pazarlamaya da geniş ölçüde yer verilmesinden yanayım." (Katılımcı 7) 

" Operasyon planlama ve  depolama mutlaka olmalı" (Katılımcı 12) 

" Lojistik jargonu, operasyonel planlama ve uluslararsı deniz taşımacılığı" (Katılımcı 13) 

Tablo 7. Beşinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı 

 

Size göre iĢ bulma süreci içerisinde 

lojistik mezunlarının sahip olması 

gereken özellikler nelerdir?  

KonuĢup Yazabilecek Kadar Yabancı Dil 

Analitik DüĢünme 

Ġyi Bir Staj Tecrübesi 

Öğrenmeye Istekli Olma 

Teknoloji Kullanımı 

Tek Alanda UzmanlaĢma 

Askerlik YapmıĢ Olma 

16 

10 

9 

7 

3 

1 

1 

Tablo 7, katılımcıların iş bulma süreci içerisinde lojistik mezunlarının sahip olması 

gereken özellikler konusunda neler düşündüklerini göstermektedir. Tablo 7'ye göre, 16 

katılımcı lojistik mezunlarının konuşup yazabilecek kadar iyi düzeyde yabancı dil 

seviyesine sahip olmaları gerektiğini,10 katılımcı analitik düşünme yeteneğinin önemli 

olduğunu, 9 katılımcı da iyi bir staj tecrübesinin gerekli olduğunu belirtmektedir. 

Katılımcılardan bazılarının verdikleri yanıtlar şunlardır: 

" Konuşup yazacak kadar ileri seviyede bir yabancı dil, hızla fark yaratacak bir tercih 

sebebidir."  

   (Katılımcı 20) 

" Analitik düşünüp yaratıcı yaklaşımlarda bulunabilmeli, okulda aldığı dersler ile çalıştığı 

sistemi  

   geliştirebilmeli, istekli olmalı" (Katılımcı 9) 

" İyi bir staj tecrübesi, yabancı dil ve analitik düşünme yeteneği" (Katılımcı 16) 

 

 

 

 



International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 

(ICoSReSSE) 

16 Ekim 2016 

 

 

300 

 

Tablo 8. Altıncı Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı 

 

Lojistik eğitimi sırasında yapılan 

stajlar hakkında ne düĢünüyorsunuz?  

Öğretilenler Yetersiz 

Öğrenci Isteksiz 

Bölüm Ile Staj Yeri Alakasız 

Süre Az 

Yeterli 

17 

8 

6 

3 

1 

Katılımcılardan 17 tanesi lojistik eğitimi sırasında yapılan stajlarda öğretilenlerin 

yetersiz olduğunu,   8 tanesi öğrencilerin staj yaparken isteksiz olduğunu belirtirken, 6 

tanesi de bölüm ile staj yerinin alakasız olduğunu ifade etmiştir. Verilen yanıtlardan 

bazıları şöyledir: 

" Stajlar maalesef ofiste geçtiği için sektör uygulamaları öğretilemiyor." (Katılımcı 8) 

" Öğrenciler isteksiz oldukları için stajdan çok bir şey öğrenemiyorlar." (Katılımcı 11) 

" Öğrenciler stajlara daha özverili ve istekli yaklaşmalılar, şirketler de staj sürecinde bilgi 

ve deneyim 

  aktarımını daha iyi yapmalılar." (Katılımcı 19) 

 

Tablo 9. Yedinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı 

 

Lojistik eğitimi veren üniversiteler 

ile iĢbirliği düzeyiniz nedir? 

Yok 

Eğitim-Seminer Verme 

Staj 

Eğitim Alma 

Ortak Proje 

15 

4 

3 

2 

1 

Tablo 9, katılımcıların lojistik eğitimi veren üniversiteler ile işbirliği düzeyini 

göstermektedir. Tablo 9'a göre, 15 katılımcı işletmeleri ile üniversiteler arasında 

işbirliğinin olmadığını belirtirken, 4 katılımcı eğitim-seminer verme, 3 katılımcı  staj ve 2 

katılımcı da eğitim alma konularında üniversiteler ile iletişim halinde olduklarını 

vurgulamışlardır. Verilen cvaplardan bazıları şöyledir: 

" Çalışanlarımız üniversitelere seminer vermeye gitmektedir." (Katılımcı 17) 

" Herhangi bir işbirliğimiz yoktur." (Katılımcı 15) 

" Staj dönemindeki öğrenciye staj yapma imkanı sağlama dışında yok." (Katılımcı 14) 
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Tablo 10. Sekizinci Soru ve Katılımcıların Bu Soruya Verdikleri Cevaplar 

Soru Cevaplar Sayı 

 

Dünyadaki lojistik sektörü içerisinde 

Türkiye'nin hali hazırdaki durumu 

ile ilgili ne düĢünüyorsunuz? 

Stratejik Konumunu Iyi Kullanamıyor. 

Altyapı Yetersiz 

Demiryolları ÖzelleĢtirilmeli-GeliĢtirlmeli 

Deniz TaĢımacılığına Önem Verilmeli 

Gümrük Prosedürleri Çok Fazla 

Nitelikli Personel Ihtiyacı Var. 

12 

9 

8 

3 

3 

1 

Katılımcılara, " Dünyadaki lojistik sektörü içerisinde Türkiye'nin hali hazırdaki durumu 

ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusu sorulduğunda, 12 katılımcı Türkiye'nin stratejik 

konumunu iyi kullanamadığını, 9 katılımcı altyapının yetersiz olduğunu, 8 katılımcı da 

demiryollarının özelleştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Katılımcılardan bazılarının 

verdikleri yanıtlar şu şekildedir: 

 

" Çok büyük olan pastadan çok küçük bir pay almaktayız. Ülkemizin stratejik konumunu 

gerektiği gibi  

   kullanamıyoruz. Özellikle 3 tarafı denizle çevrili ülkemizde deniz taşımacılığı dip 

seviyelerde."  

   (Katılımcı 21) 

" Ülkemizde lojistik sektörünün gelişmesi için mevcut altyapı eksiklerinin ve gümrük 

prosedürlerinin  

   çözülmesi gerekiyor." (Katılımcı 23) 

" Demiryolları geliştirilmeli ve gümrük mevzuatı bürokrasiden arındırılmalı." ( Katılımcı 

25) 

Sonuç 

Lojistik gün geçtikçe gelişen bir sektör olduğu için her geçen gün bu sektörde çalışan kişi 

sayısı da artmaktadır. Sektöre eleman kazandırmak için üniversitelerin de artan bir 

oranda lojistikle ilgili bölüm açttığı görülmektedir. Ancak unutulmaması gereken nokta, 

üniversitelerde edinilen bilgilerin iş yaşamında da kullanılabilir olmasıdır. Bu nedenle, 

üniversitelerdeki lojistik bölümlerinin eğitim içerikleri ve mezunların bu bölümlerden 

mezun olurken sahip olması gereken özelliklerin sektörün ihtiyaçlarını karşılıyor olması 

önem arz etmektedir. Bu yüzden bu araştırmada lojistik sektöründe çalışan 

yöneticilerin, lojistik eğitimi ve mezunları hakkındaki beklentileri ve görüşleri 

araştırılmıştır. 
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Araştırma sonuçlarına göre, lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde en çok 

işletme-iktisat mezunları çalışmaktadır. Lojistikle ilgili üniversitelerin yeni kurulmasının 

bunda önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.  Üniversitelerin lojistikle ilgili 

bölümlerinin ve buradan mezun olacak olan öğrencilerin sayısı arttıkça lojistik 

mezunlarının sektörde daha fazla iş bulacağı tahmin edilmektedir.  

Lojistik mezunları en çok satış operasyon bölümünde çalışmaktadır.  Adaylarla 

işverenleri bire bir buluşturan Jobnak (2013), lojistik sektöründeki iş ilanları ile ilgili 

olarak yayınladığı raporda, lojistik sektöründe en çok yayınlanan iş ilanı pozisyonlarının 

sırasıyla operasyon uzmanı, satış ve pazarlama uzmanı olduğunu belirtse de, Hocaoğlu, 

Güner ve Coşkun'un (2015) çalışmalarındaki katılımcıların çoğu lojistik bölümü mezunu 

olmanın operasyonel kademeler için bir tercih sebebi olmadığını belirtmişlerdir. 

Lojistik sektöründe şef ve daha üstü konumda çalışan kişiler lojistik mezunlarının en 

büyük eksikliğinin tecrübesizlik olduğunu ifade etmişlerdir. Yeni mezunların tecrübesiz 

olduğu bilinen bir durumdur. Ancak, sektör çalışanları tecrübesizlik ile özellikle stajların 

verimsiz olmasına vurgu yapmaktadırlar. Çoğu yönetici, stajda öğretilenlerin yetersiz 

olduğunu ve öğrencilerin öğrenme konusunda isteksiz olduğunu belirtmektedir. 

Nuhoğlu (2013) da, lojistik bölümü mezunlarının yeterli bilgi ve donanıma sahip 

olmadığını ve staj yerinde uygulama olanaklarının sınırlı ve yetersiz olduğunu ifade 

etmektedir.  Aslında burada staj yapılan işletmeye de önemli görevler düşmektedir. 

İşletmeler öğrencileri hizmetli gibi değil, gerçek bir çalışan gibi düşünmeli ve 

öğrencilerin teorikte gördükleri dersleri uygulamalı olarak öğrenmelerine katkı 

sağlamalıdırlar.  Üniversitelerde de stajın önemi öğrencilere iyi bir şekilde anlatılmalı ve 

stajın öğrenci için bir külfet değil, mesleğiyle ilgili birçok bilgiyi öğreneceği bir eğitim 

biçimi olduğu vurgulanmalıdır.  

Üniversitelerin lojistik bölümlerinde okutulması arzu edilen derslerin başında Dış 

Ticaret Evrakları ve Yabancı Dil dersleri gelmektedir. Lojistik sektörü sadece ulusal değil 

uluslararası alanda da faaliyet gösterdiği için bu derslerin olmasının istenmesi hiç de 

şaşırtıcı değildir. Türkiye'deki lojistik lisans programlarının çoğunun adının Uluslararası 

Ticaret ve Lojistik olduğu düşünüldüğünde de yabancı dilin bu bölüm için ne kadar 

gerekli bir ders olduğu ortaya çıkmaktadır. Üniversitelerin lojistik bölümlerinde yabancı 

dil dersleri okutulmasına rağmen, Bozyiğit'in (2016) çalışmasında da belirtildiği gibi 

bölümlerin ders programlarında yer alan Yabancı Dil derslerinin oldukça yetersiz 

olduğu görülmektedir. Oysa ki, sektör çalışanları da, lojistik mezunlarının sahip olması 

gereken en önemli özelliklerin başında yabancı dil ve analitik düşünme yeteneğinin 

geldiğini belirtmişlerdir.  Özelikle yabancı dille ilgili bu görüşler Hocaoğlu, Güner ve 

Coşkun'un (2015),  Ayhan’ın (2014), UND'nin (2014), Baysal'ın (2013) lojistik 

sektöründe çalışabilmek için yabancı dilin çok önemli olduğu görüşleri ile paralellik 

göstermektedir. 
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Lojistik sektörünün üniversiteler ile işbirliği yok denecek kadar azdır. Çok az işletme 

eğitim verme-alma ve staj konularında üniversiteler ile işbirliği yapmaktadır. Lojistik 

bölümünde okuyan öğrencilerin teoriden ziyade uygulama konusunda da kendilerini 

geliştirebilmeleri için üniversite- sektör işbirliğinin arttırılması gerekmektedir. Mars 

Lojistik İnsan Kaynakları Müdürü Kansu (2012) da, lojistik sektöründe nitelikli eleman 

sayısının yeterli olmadığını, sektörün bu zorluğu yenmesi için üniversitelerle ve mesleki 

eğitim merkezleri ile sıkı ilişki içerisinde olması gerektiğini belirtmektedir. Lojistik 

işletmelerine yapılan teknik geziler veya sektörle işbirliği içerisinde yapılacak proje 

bazlı ödevler ile bu ilişkinin arttırılması gerekmektedir. 

Son olarak, sektör çalışanları lojistik sektörü içerisinde Türkiye'nin hali hazırdaki 

konumu hakkında Türkiye'nin stratejik konumunu iyi kullanmadığını, alt yapı 

yetersizliği olduğunu ve demiryollarının özelleştirilmesi gerektiğini düşündüklerini dile 

getirmişlerdir. Kutlu ve Gür (2008), Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle dünyada 

önemli bir lojistik üs olabilecek nitelik ve avantajlara sahip olmasına rağmen, sektörde 

alt yapı yetersizliklerinin olduğuna değinmiştir. Rekabet Kurumu 2012 yılındaki 

raporunda da, yetersiz demiryolu ağının, rekabet ortamından yoksun demiryolu 

taşımacılığının, düşük altyapı standartlarının lojistik sektöründeki yapısal sorunlardan 

olduğunu vurgulamıştır (www. rekabet.gov.tr.26.09.2016). Lojistik gün geçtikçe gelişme 

kaydeden bir sektör olduğu için, bu gibi sorunların en yakın zamanda çözülmesi 

gerekmektedir. Bu sorunları çözebilmek için de, sektör temsilcileri, üniversiteler, 

dernekler ve devlet kurumları iş birliği yapmalıdır. 

Araştırma çeşitli kısıtlara sahiptir. İlk olarak araştırmada sektörün sadece üniversite 

mezunlarından ve üniversite eğitiminden beklentileri araştırılmıştır. Oysaki lise 

düzeyinde de lojistik eğitimi verilmekte ve bu okullar da lojistik mezunu vermektedir. 

Gelecekte yapılacak araştırmalar bu konuyu da inceleyebilirler. İkinci olarak, 

araştırmada sektör yöneticilerinin görüşlerine yer verilmiştir. Daha sonraki 

çalışmalarda lojistik bölümü mezunlarının sektörde işe girerken ve çalışırken 

kendilerinden neler beklendiği ve aldıkları eğitim ile uygulamada yaptıkları iş arasında 

farklılıklar olup olmadığı hakkındaki görüşleri de araştırılabilir. 
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