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ÖZET 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü son yıllarda Türkiye’de değeri artan ve buna paralel 

olarak üniversitelerin daha fazla yatırım yaptığı bir bölüm haline gelmiştir. Bölüme, üniversitelerde 

rastlanma sıklığı artmakta ve bölüm her geçen yıl bir önceki yıla göre daha fazla mezun vermektedir. 

Mezun olan hatta bölümde okuyan öğrencilerin meslekleri ile ilgili farklı beklentileri mevcuttur. 

Mesleki beklenti; bireyin geçmiş başarı ve başarısızlıkları, aldığı eğitim ve mevcut olguları göz 

önünde bulundurarak geleceğe yönelik mesleki anlamda bir yargıya varmasıdır.  Bu araştırma 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünde okuyan öğrencilerin geleceğe yönelik mesleki beklenti 

algılarını ölçmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Tarsus, Harran ve Toros 

Üniversitesi’nin Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü 4. sınıf öğrencileri evren olarak belirlenmiş 

ve 5 Harran, 5 Tarsus ve 4 Toros üniversitesi öğrencisi olmak üzere, amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden kartopu örnekleme vasıtasıyla 14 öğrenci örnekleme dahil edilmiştir. Veriler Zoom 

programında sesli görüşme görüşme vasıtasıyla 26.05.2021 – 05.06.2021 tarihleri arasında 

toplanmıştır. Veriler toplandıktan sonra içerik analizi ve betimsel analiz yapılarak bulgular elde 

edilmiştir. Bulguların incelenmesiyle, öğrencilerin; bölüme isteyerek geldikleri, birinci sınıftan 

dördüncü sınıfa bölüme yönelik olan görüşlerinin olumlu yönde etkilendiği, mezun olduktan sonra 

kariyer ve kişisel gelişim hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla özel sektörde çalışmak istedikleri, 

çalışacakları yerden yüksek maaş ve saha görevinde çalışma beklentileri olduğu, kendilerini dil 

konusunda yetersiz görmelerinin yanı sıra uygulama eksikliği hissettikleri, çalışacakları yerlerde ilk 

beş yılda kariyer anlamında ilerlemeyi planladıkları ve refah düzeylerini artırmak için yurt dışında 

çalışmak istedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Eğitimi, Mesleki 

Beklenti

                                                           
Tarsus Üniversitesi, sbozyigit@tarsus.edu.tr, 0000-0002-0951-3588 

Harran Üniversitesi, furkan_demirtas@tarsus.edu.tr, 0000-0002-6069-4919 

 

mailto:sbozyigit@tarsus.edu.tr
mailto:furkan_demirtas@tarsus.edu.tr


 

ABSTRACT 

FUTURE PROFESSIONAL EXPECTATION OF INTERNATIONAL TRADE AND 

LOGISTICS STUDENTS 

Sezen BOZYİĞİT1 

Furkan DEMİRTAŞ
2
 

The International Trade and Logistics Department has become a department whose value has 

increased in Turkey in recent years and in parallel with this, universities invest more. The frequency of 

the department is increasing in universities and the department graduates more each year compared to 

the previous year. Graduates and even students studying in the department have different expectations 

about their profession. Professional expectation; It is the individual's making a professional judgment 

about the future, taking into account his past successes and failures, the education he has received, and 

current facts. This research was carried out to measure the future professional expectation perceptions 

of students studying in the International Trade and Logistics department. For this purpose, the 4th 

grade students of the International Trade and Logistics Department of Tarsus, Harran and Toros 

Universities were determined as the universe and 14 students, 5 Harran, 5 Tarsus and 4 Toros 

University students, were included in the sampling by means of snowball sampling, one of the 

purposeful sampling methods. The data were collected between the dates 26.05.2021 – 05.06.2021 by 

means of voice calls in the Zoom program. After the data were collected, content analysis and 

descriptive analysis were made and the findings were obtained. By examining the findings, students; 

In addition to the fact that they willingly come to the department, their views about the department 

from the first to the fourth grade are positively affected, they want to work in the private sector in 

order to achieve their career and personal development goals after graduation, they have high salary 

and field job expectations from the place where they will work, and they see themselves as inadequate 

in language. It has been concluded that they feel the lack of work, they plan to progress in terms of 

career in the first five years in the places where they will work, and they want to work abroad to 

increase their level of welfare. 
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