
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 
YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 

1. Yıl 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 
DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL10001 İktisada Giriş 3 0 3 5 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu derste iktisadın temel kavram ve unsurlarının öğrenilmesi 

amaçlanmaktadır. Ekonominin ana sorunlarının, ekonomideki piyasa 

türlerinin ve bu piyasalara ilişkin başlıca politikaların anlaşılması da dersin 

amaçları arasındadır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL10003 Genel Muhasebe -I- 3 0 3 5 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, bir işletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan finansal nitelikli 

olayların nasıl kaydedileceği, sınıflandırılacağı ve özetleneceği ile ilgili temel 

muhasebe ilke ve kavramlarını tanıtarak ve muhasebe akış sürecinin nasıl 

işlediğini Tek Düzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde göstermeyi 

hedeflemektedir. Bu kapsamda muhasebenin temel kavram ve ilkelerine 

giriş, işlemlerin kaydı ve yılsonu denkleştirmeleri, mizan, bilânço ve gelir 

tablosu hazırlanması, hesapların açılması ve kapatılması, başlıca hesaplar: 

kasa, alacaklar, stoklar ve stok değerleme yöntemleri ele alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL10005 Ticari Matematik -I- 3 0 3 4 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, ticari matematiğe bir giriş yaparak temel matematiksel kavramları 

öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda kümeler ve gerçek sayılar, 

doğrusal denklemler, denklem uygulamaları, eşitsizlikler, fonksiyonlar ve 

grafikler, doğrular ve denklem sistemleri, üstsel ve logaritmik fonksiyonlar, 

limit ve süreklilik, türev ve türevin ekonomik uygulamaları, uygulamalı en 

küçük ve en yüksek değerler, diferansiyeller konuları ele alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL10007 Genel İşletme 3 0 3 5 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtarak işletme 

bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmayı 

hedeflemektedir. Bu bağlamda, işletme bilimi ile ilgili temel kavramlar, 

işletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi, işletmelerin amaçları ve 

sorumlulukları, İşletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin kuruluşu, işletme 

ve çevresi, işletmelerin fonksiyonlarından yönetim, üretim, pazarlama, 

personel, finansman, muhasebe, araştırma-geliştirme ve halkla ilişkiler 

fonksiyonları, işletme kararlarının alınmasında kullanılan nicel teknikler 

mercek altına alınacaktır. Ayrıca elektronik işletmecilik ve elektronik ticaret 

ile uluslararası işletmecilik kavramları tanıtılacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL10009 Temel Hukuk 3 0 3 4 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders hukukun temel kavramlarını ve hukuka giriş niteliğindeki hususları 

incelemek gayesini gütmektedir. Ayrıca piyasa mekanizmasının işlemesini 

mümkün kılan kurumsal ve örgütsel yapının temel özellikleri de ele 

alınacaktır. Beşerî davranış kuralları(hukuk-ahlâk-din-örf ve adet), kamu 

hukuku-özel hukuk ayrımı, yargı örgütü, hukuk sistemleri, hukukun 

kaynakları (yazılı kaynaklar, örf ve adet, içtihat, vs), hukukun temeli 

hakkındaki teoriler, kanunlaştırma, hukuk kurallarının çeşitleri, hukuk 

kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, hukuk kurallarının 

yorumu, hâkimin hukuk yaratması, hâkimin takdir hakkı, hukuk kurallarının 

müeyyidesi, adalet ve hak kavramları, hukukî olaylar, işlemler, sözleşmeler 

dersin temel konularındandır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

AIITL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi -I- 2 0 2 2 



 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Ders İçerikleri2 

 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu derste, kavramsal açıklamalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve 

bunun nedenlerinin irdelenmesi, Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal'in 

ulusal mücadele hareketleri, iç ayaklanmalar, Devrimler: Öncü devrimler ve 

gelişen devrimler, Türkiye'de demokrasinin gelişimi, Ermeni ve Kıbrıs sorunu 

konuları ele alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

TDL103 Türk Dili -I- 2 0 2 2 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu derste, Türkçeye ilişkin temel kurallar ve bunların kullanım biçimlerinin 

öğrenilmesinin yanı sıra, "Dil nedir?, Dilin sosyal bir kurum olarak millet 

hayatındaki yeri ve önemi nedir?, Dil kültür münasebeti nasıl işler? ve Türk 

Dili'nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları nedir?" 

sorularının cevaplanması dersin amaçları arasında yer almaktadır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

YDL10801 İngilizce -I- 3 0 3 3 

Dersin 

İçeriği 

Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma, dinleme- 

anlama ve konuşma becerilerinin öğretimi konusunda katkı sağlayacaktır. 

 
 

 

1. Yıl 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) 
DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL10002 Mikro İktisat 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Mikroekonomiye girişi amaç edinen bu ders ekonomi analizinin temellerini 

kapsamakta, hane halkı bireylerinin ve firmaların, kıt kaynaklar altında 

üretim ve tüketim kararlarını irdeler. Dersin amacı, öğrencilere, talep ve arz, 

rasyonel karar alma, kaynak dağılımı, piyasaların koordinasyon 

mekanizmaları, dışsallık ve rekabet konularında bilgi vermektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL10004 Genel Muhasebe -II- 3 0 3 5 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, bir işletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan finansal nitelikli 

olayların nasıl kaydedileceği, sınıflandırılacağı ve özetleneceği ile ilgili temel 

muhasebe ilke ve kavramlarını tanıtarak ve muhasebe akış sürecinin nasıl 

işlediğini Tek Düzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde göstermeyi 

hedeflemektedir. Bu kapsamda kaynak hesapları, kısa vadeli yabancı kaynak, 

uzun vadeli kaynaklar, öz kaynaklar, gelir tablosu hesapları, maliyet 

hesapları, gelir tablosu hesaplarının kapatılması ve gelir tablosunun 

düzenlenmesi, dönem sonu işlemleri; envanter çalışmaları, kesin mizanın 

düzenlenmesi, bilançonun düzenlenmesi. konuları ele alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL10006 Ticari Matematik -II- 3 0 3 4 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, ticari matematik I dersinin devamı niteliğinde olup ticari matematik 

konularını ayrıntılı bir şekilde ele almayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 

ticaret aritmetiği, basit faiz, iç iskonto ve dış iskonto dönem başı ve dönem 

sonu plasman; amortisman; cari hesaplar; faizli ve faizsiz hesaplar; mali 

matematik; bileşik faiz; rant; borçlanma taksitleri; kar hesaplan; maliyet 

üzerinden kar hesapları; satiş üzerinden kar hesapları; denk bonolar; 

taksitleme sermaye teşkili8plasman),bir borcun taksitle ödenmesi 

(amortisman), istikraz, borsa işlemler; kambiyo işlemleri konuları ele 

alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL10008 Davranış Bilimleri 3 0 3 5 

 Davranış bilimleri dersi insana ve onun davranışlarına odaklanarak bireylerin, 

bireylerden meydana gelen grupların ve grupların oluşturduğu toplumların 

davranışlarına  yoğunlaşarak  söz konusu katmanlarda ortaya çıkan 
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Dersin 

İçeriği 

davranışların karşılıklı etkileşimini incelemektedir. Ders; psikoloji, sosyoloji, 

antropoloji, siyaset bilimi gibi sosyal bilim disiplinlerini tanıtmaktadır. 

Buradan hareketle insan davranışlarını anlama, açıklama ve tahmin etmede 

kullanmayı hedeflemektedir. Davranış Bilimleri dersinin amacı insan 

davranışının fizyolojik, psikolojik, sosyolojik, siyasi ve antropolojik kaynakları 

hakkında öğrencilere bilgi vermektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL10010 Borçlar Hukuku 3 0 3 4 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, günlük yaşamın hemen her alnında kaşılaşılan özel hukuka ait borç 

ilişkilerini genel yönleriyle ele alıp incelemeyi hedeflemektedir. Bu 

bağlamda, Borçlar Hukuku’nun konusu, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, genel 

kavramları, borcun doğuşu, borç ilişkilerinin çıkış kaynakları, borç ilişkilerinde 

özel durumlar, borcu sona erdiren sebepler üzerinde durulacaktır. Ayrıca 

sözleşmeler, sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, 

sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin, temsil, haksız filler, sebepsiz 

zenginleşme, borcun nakli, borcun sona ermesi ve özel borç ilişkilerine 

değinilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

AIITL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi -II- 2 0 2 2 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu derste Kurtuluş Savaşı başlamadan hemen önceki siyasi ve sosyal 

ortamın, belli başlı muharebelerin stratejik anlamlarının öğrenilmesi ve buna 

bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte ortaya çıkan yeni 

devlet düzeninin gerek felsefi gerekse ekonomi-politik düzeyinde anlaşılması 

hedeflenmektedir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

TDL104 Türk Dili -II- 2 0 2 2 

Dersin 

İçeriği 

Bu derste, Türkçe’deki temel dilbilgisi kuralları öğretilecek ve buna ilişkin 

örnek pratik çalışmalar yapılacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

YDL10802 İngilizce -II- 3 0 3 3 

Dersin 

İçeriği 

Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma, dinleme- 

anlama ve konuşma becerilerinin öğretimi sağlanacaktır. 
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2. Yıl 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 
DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL20001 Uluslararası İşletmecilik 3 0 3 4 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, uluslararası işletme süreci ile ilgili tüm konuların tanıtılarak 

işletmelerin neden kendi ülke sınırları dışında yatırım yaptıklarını, yabancı 

pazardaki yatırımların nasıl şekillendiğini, yabancı pazara giriş stratejilerini 

ve küresel rekabetin temel dinamiklerinin öğrenilmesini hedeflemektedir. 

Bu bağlamda, uluslararası işletmecilikle ilgili temel kavramlar, uluslararası 

işletmeciliğin tarihsel gelişimi ve uluslararası ticaret teorileri, küreselleşme, 

uluslararasılaşma ve uluslararasılaşma süreci, uluslararası pazara giriş 

yöntemleri, uluslararası işletmeleri etkileyen çevresel etmenler mercek 

altına alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL20003 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 4 

 
 

Dersin 

İçeriği 

Yönetim yaklaşımına genel bakış, klasik ve neo klasik yönetim yaklaşımları, 

yönetimde çağdaş yaklaşımlar ve yönetimde durumsallık yaklaşımı, , 

yönetimde yetki ve sorumlulukların dağılımı, organizasyonlarda amaç 

belirleme ve planlama yaklaşımları, organizasyonun önemi, tanımı ve 

ilkeleri, organizasyonu bölümlere ayırma ilkeleri ve ölçütleri, işletmelerde 

matriks örgütlenme biçimi ve sorunları, organizasyonlarda koordinasyon 

kurma konuları bu ders kapsamında incelenecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL20005 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, pazarlamanın tanımı ve pazarlama ile ilgili temel kavramlar, 

pazarlamada yeni trendler, pazarlama çevresi, stratejik planlama ve 

pazarlama süreci, pazar bölümlemesi, pazar konumlandırması ve 

pazarlama karması stratejileri, satış yönetimi ve kişisel satış gibi konuları 

içermektedir. Bu ders ile pazarlamanın temel kavramları, pazarlama 

yöntem ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL20007 Ticaret Hukuku 3 0 3 4 

 
 
 
 

Dersin 

İçeriği 

Dersin amacı Ticaret Hukuku ile ilgili temel konular hakkında gerekli ve 

yeterli bilgi sahibi olmaktır. Ders Ticari İşletme Hukuku ve Kıymetli Evrak 

hukuku olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Ticari İşletme Hukuku: 

Ticari iş, ticari hükümler, ticari davalar, ticari işletme, tacir kavramı ve tacir 

olmanın sonuçları, esnaf, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, 

haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, tacir yardımcılarıdır. Kıymetli 

Evrak Hukuku: Kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın türleri, kıymetli 

evrakın ziya ve iptali, nama, emre ve hamiline yazılı kıymetli evrakın 

özellikleri, kıymetli evrakta defiler, kambiyo senedi kavramı, poliçe, bono 

ve çeke ilişkin yasal düzenleme, şekil şartları, devri, ödenmesi ve 

ödenmeme durumunda ortaya çıkan sonuçlardır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL20009 İstatistik 3 0 3 4 

 

Dersin 

İçeriği 

Bu ders, istatistiğin tanımının doğru bir şekilde öğrenciye anlatılması, temel 

istatistik kavramlarının öğretilmesi, gündelik hayatımızda ki istatistik 

uygulamalarının ne işe yaradığını ve ne kadar önemli olduğunu öğrenciye 

göstermeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda temel olasılık, istatistiksel 

olasılık, betimsel istatistik ve çıkarımsal istatistik konularını ele alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL20011 Makro İktisat 3 0 3 4 

 
Dersin 

İçeriği 

Makroekonomi, bütün bir ekonominin nasıl işlediği, performansı ve yapısı 

gibi konuları inceler. Ders modern makroekonomik teorinin ve ekonomi 

politikalarının temel araçlarını kapsayacaktır. Bu bağlamda, özellikle,  Gayri 

Safi Yurt İçi Hasıla, toplam talep ve arz, para ve para politikası, fiyat 
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 endeksleri, enflasyon, işsizlik, tasarruf, yatırım, faiz oranları, döviz kurları, 

ekonomik büyüme ve uluslararası finansal ilişkiler gibi göstergeler hakkında 

genel bilgi verilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL22001 Lojistik İlkeleri ve Yönetimi 3 0 3 5 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, lojistik ve lojistik yönetimi ile ilgili yaparak öğrencilere temel 

bilgileri vermeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, lojistik yönetimine giriş, 

lojistikle ilgili temel kavramlar, işletmelerde lojistik yönetiminin önemi ve 

tedarik zinciri yönetimi, tedarikçi seçimi ve lojistik performans faktörleri, 

lojistik maliyeti ve stok maliyetleri, stok kontrolü ve stok yönetimi, lojistik 

hizmetleri pazarlaması, karayolu ve havayolu lojistiği, demiryolu ve 

denizyolu lojistiği, afet lojistiği, lojistik araçları konularına değinilecektir. 

 

 

2. Yıl 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) 
DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL20002 Girişimcilik ve Proje Yönetimi 3 0 3 4 

 
 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Girişimcilik ile ilgili kavramlar; girişimciliğin önemi ve gelişimi; 

girişimcilerdeki özellikler; girişimcilikte motivasyon; girişimcilikte yaratıcılık 

ve yenilikçilik; girişimcilikte iş fikirleri; iş planı içinde yönetim, pazarlama, 

finans ve üretim planları; girişimcilikte örnek olay incelemeleri. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL20004 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 0 3 4 

 

Dersin 

İçeriği 

Bu ders, bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili temel konular anlatılarak SPSS 

uygulamasının verilmesi amaçlamaktadır. Bu kapsamda bilimsel araştırma, 

örnekleme, örnekleme çeşitleri, değişken çeşitleri, ölçek türleri, birincil ve 

ikincil veri türleri, anket tasarımı, SPSS(Statistical Packages for Social 
Science) uygulamasına yer verilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL20006 Uluslararası İktisat 3 0 3 4 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, uluslararası iktisat teorisini öğreterek uluslararası ekonomik 

sorunlar hakkında analiz yeteneğinin kazandırılmasını hedeflemektedir. Bu 

bağlamda, uluslararası iktisatın kapsamı, uluslararası ticaretin gelişmesi, 

uluslararası ticaret teorisi analizleri, dış ticaret teorisi ve ekonomik büyüme 

analizleri, ticaretin üretim yapısına etkisi ve mal ve faktör fiyatlarının ticaret 

öncesi oluşumu incelenmektedir 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL20008 Örgütsel Davranış 3 0 3 4 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, örgütlerdeki insan davranışının yapısı ve fonksiyonunun kavramsal 

ve ampirik olarak anlaşılarak öğrencilere bireysel, grup ve örgütsel sistemler 

aracılığı ile etkili işletmeler oluşturabilmenin bilgi ve becerilerini 

kazandırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda algılama, kişilik, lid, öğrenim ve 

gelişim, memnuniyet ve bağlılık, grup dinamikleri, iletişim, liderlik ve güç 

gibi kurumsal davranışların üzerinde durulacaktır 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL21002 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi 3 0 3 4 

 
 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, dış ticaret ile ilgili temel kavramları açıkladıktan sonra dış ticaret 

işlemlerinin gerçek hayatta uygulanma şekillerine ilişkin örnek olaylara yer 

vererek dış ticaret meslek eğitiminin temelini oluşturacak olan kavram, 

teknik ve mevzuat hakkında bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Bu 

bağlamda dış ticaret işlemlerinde karşılaşılan temel teknik kavramlar, dış 

ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri, dış ticarette kullanılan 

belgeler, dış ticarette gümrük mevzuatı, dış ticarette ihracat ve ithalat 
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 işlemleri, serbest bölgeler, dış ticaretin pazarlaması, dış ticarette devlet 

yardımları ve dış ticarette finansman teknikleri konuları mercek altına 

alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL21004 Uluslararası Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5 

 

Dersin 

İçeriği 

Bu ders, uluslararası pazarlamaya ilişkin kavram ve teknikleri öğrencilere 

sunarak öğrencilerin uluslararası pazarlama konusunda bakış açısı 

kazanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, uluslararası 

pazarlamada temel kavramlar, ihracat ve İthalat işlemlerini kavrayabilme, 

uluslararası pazarlamada fiyatlama stratejileri konuları incelenecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL22002 Lojistik Planlama 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, problemlerin analizinde sıkça kullanılan matematiksel ve 

simülasyon modelleri tanıtılarak öğrencilere model kurabilme ve bu 

modelleri çözebilme yeteneği kazandırmak ve onların etkili karar 

vermelerine bilimsel metodlarla yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu 

kapsamda bilişim sistemleri, karar destek sistemleri, optimizasyon 

modelleri, benzetim modelleri ve ticari lojistik yazılımları üzerinde 

durulmaktadır. 

 
 
 
 

3. Yıl 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 
DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL 30001 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5 

 
Dersin 

İçeriği 

İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Kapsamı, Amaçlar, İlkeleri, İşlevleri, 

Organizasyon Yapısı İçindeki Yeri ve Önemi, İnsan Kaynakları Yönetiminin 

Stratejik Boyutu, İnsan Kaynaklarının Çevresi, İş Analizi ve İş Tasarımı, İnsan 

Kaynakları Planlaması. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL32001 Uluslararası Lojistik 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders küresel çapta lojistik yönetimi bilgisinin kazandırılmasını 

hedeflemektedir. Ders kapsamında uluslararası ticaretin doğuşu ve lojistiğin 

gelişimi, uluslararası ekonomik entegrasyonlar, Avrupa Birliği ve ulaştırma 

politikasının analizi, uluslararası ekonomik örgütler, dünyadaki lojistik üsler, 

önemli limanlar, ticaret güzergahları ve analizleri, küresel tedarik zinciri 

yönetimi konularını değerlendirilmektedir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30501 Türk Vergi Sistemi 3 0 3 5 

 
 
 

Dersin 

İçeriği 

Bu ders Türk vergi sistemini ayrıntılı olarak ele almayı hedeflemektedir. Ders 

kapsamında vergi ve benzeri yükümlülükler tanımlar ve kavramlar, vergi 

hukukunun bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan kaynakları, vergi ilişkisinin 

tarafları, vergi yönetimi. vergi mükellefi ve vergi sorumlusu, vergileme 

süreci (tarh ve tahakkuk), vergileme süreci, vergi borcunu sona erdiren 

sebepler ödeme ve diğer nedenler, vergi ödevleri, vergi denetimi ve yargısı 

gelir vergisi kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergileri 

veraset ve intikal vergisi motorlu taşıtlar vergisi, belediye vergileri ve emlak 

vergisi ve damga vergisi ve harçlar konuları değerlendirilmektedir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30503 Tüketici Davranışları 3 0 3 5 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders tüketicinin kim olduğunu, tüketicilere nasıl davranılması gerektiğini 

ve işletmelerin stratejilerini doğru yapılandırmak amaçlı tüketici 

davranışlarının doğru tanımlanmasını hedeflemektedir. Ders kapsamında 

pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici-pazarlama ilişkileri, 
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 pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının 

temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları ve 

tüketici davranışları modelleri, kültür ve yaşam tarzı, tüketici davranış 

araştırması ve tüketicilik konuları değerlendirilmektedir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30505 Para, Banka ve Finansal Piyasalar 3 0 3 5 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, uluslararası ticaret için gerekli olan para, banka ve finansal 

piyasalar ile ilgili güncel anlayış ve yaklaşımların, yeni uygulamaların 

örneklerle sunulmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda paranın tanımı, 

işlevleri ve standartları, finansal piyasalarda kullanılan finansal araçlar ve 

aracı kuruluşlar, Türk bankacılık sistemi ve işleyişi, TC Merkez Bankası'nın 

yapısı, işleyişi ve para politikası uygulamaları, özel finans kurumları, 

bankaların fon kaynakları, bankaların fon kullanımı ve uluslararası bankacılık 

konuları mercek altına alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30507 Endüstriyel Pazarlama 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, işletme talebine etki eden güçleri, işletme piyasalarının niteliklerini 

ve alıcı olarak işletmelerin davranışlarının analiz edilmesini hedeflemektedir. 

Ders kapsamında endüstriyel pazarlamanın yapısı, endüstriyel pazar türleri 

ve müşteri davranışları, endüstriyel pazarlarda alıcı-satıcı ilişkileri, 

endüstriyel pazar karması, endüstriyel (örgütsel) pazarlarda bilgi sisteminin 

kurulması ve işleyişi, endüstriyel pazar bölümleme, hedef pazar seçimi ve 

konumlama stratejileri incelenmektedir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL 30509 Liderlik ve Motivasyon 3 0 3 5 

Dersin 

İçeriği 

Liderlik, liderlik teorileri, liderlik türleri ve motivasyon teorilerini öğrenmek. 

 
DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30513 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, iş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarının tanımlanması, güncel 

örnek olaylarla pekiştirilmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda sosyal 

sorumluluk kavramı ve ekonomik hayatta sosyal sorumluluk, iş ahlakı ve 

önemi, işletmelerde ahlaki karar alma süreci, etik liderlik, örgütlerde etik, 

işletme içinde ahlaki davranış analizi, iş ahlakı açısından etik kodların önemi 

ele alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30515 Örgüt Teorisi 3 0 3 5 

 
Dersin 

İçeriği 

Örgüt Teorisinin tarihi arkaplan ve kavramsal çerçevesi,Örgüt teorisinin tarihi 

seyri,Koşul Bağımlılık Kuramı,Kurumsal Örgüt Kuramı,Kaynak Bağımlılık, 

Etkinlik ve Populasyon Kuramları,Örgütsel Ekoloji Kuramları,İşlem Maliyeti 

Kuramı,Örgütlerde İdeoloji ve Güç,Örgütlerde Dil ve Söylem,Örgütlerde 

Eleştirel Yaklaşım,Postmodernizm ve Örgütler,Agency (eyleyen) Kuramı. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30517 Ticari Paket Program Uygulamaları -I- 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu dersin kapsamında işletmelerin ön muhasebe uygulamaları, bir ticari 

paket program üzerinde uygulanarak incelenecektir. Ticari paket programın 

cari, stok, fatura ve çek-senet modulleri, fişleri raporları ve fişlerin 

kaynaklarını oluşturan ticari belgelere değinilecek ve bu modullerin 

muhasebe entegrasyonları, CRM ve MRP uygulamaları hakkında bilgi 

verilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30519 İş İngilizcesi –I- 3 0 3 5 

 
Dersin 

Bu ders, güncel konular iş hayatıyla ilgili okuma parçaları yoluyla yeni 

kelimeler, ifadeler öğretmek ve bu kavramları iş hayatında  kullanabilecek 
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İçeriği beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda kendini tanıtma, 

mesleği tanıtma, günlük rutin anlatım gibi konulara değinilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL31501 
Ticari Belgeler ve Uluslararası Ticaret 

Belgeleri 
3 0 3 5 

 

Dersin 

İçeriği 

Bu ders kapsamında, belgenin tanımı yapılarak, belge türleri, ticarette ve 

uluslararası ticarette kullanılan belgeler, ihracat, ithalat işlemlerinde 

düzenlenen belgeler tanıtılacak ve her belge uygulamalı olarak incelenecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL31503 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, Bu dersle öğrencinin, ekonomik entegrasyonlarının biçimlerini ve 

önemini, uluslararası ekonomik ve finansal kuruluşların yapısını anlaması 

sağlanacaktır. Bu bağlamda uluslararası ticarette etkili rol alan uluslararası 

kuruluşların (ILO, UNESCO, ECOSOC, OECD, GATT, IMF, Dünya Bankası gibi) 

yapısı, etki alanları, çalışma şekilleri, bu kuruluşların uluslararası işletmecilik 

açısından önemleri mercek altına alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL31505 
Uluslararası Ticarette Kalite ve 

Standartlar 
3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, uluslararası ticarette kullanılan ticari belgelerin neler olduğunu  ve 

nasıl bir açnem taşıdığını, nerelerde kullanıldığını, teknolojik, yenilik ve lojistik 

alnında nasıl fark yarattığını göstermeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda 

uluslararası ticarette standardizasyon kavramına, standardizasyonun tanımı 

ve özelliklerine, kalite ve uluslararası ticarein ulusal altyapısısına, İşletme ve 

kalite standardizasyonlarına değinilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL32501 Karayolu ve Demiryolu Taşımacılığı 3 0 3 5 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders karayolu ve demiryolu taşımacılığı hakkında temel bilgi sahibi olmak 

vedisiplinler arası bir yaklaşımla karayolu ve demiryolu lojistiğine genel bir 

bakış açısı kazandırmaktır. Bu ders kapsamında taşımacılık ve türleri, karayolu 

ve demiryolu taşımacılığı ve türleri, bu taşımalara özgün kullanılan belgeler ve 

teslim şekilleri, eşya ve yolcu taşımanın yasal çerçevesi ile fiyatlandırması, 

tutundurulma çalışmaları konularına yer verilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL32503 Lojistik Araç Planlama ve Yönetimi 3 0 3 5 

Dersin 

İçeriği 

Bu ders kapsamında lojistikte kullanılacak araçların seçimi, satın alma, 

işletme, bakım maliyetleri, filo türleri, filo yöneticisinin görev ve 

sorumlulukları gibi konularda bilgiler verilecektir. 

 

 

3. Yıl 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) 
DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30002 Üretim Yönetimi 3 0 3 5 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders bir organizasyonun operasyonel yeteneklerini tasarlamak, analiz 

etmek ve geliştirmek için gerekli kavramları, teknikleri ve araçları sunmayı 

hedeflemektedir. Bu bağlamda operasyon yönetimi ve verimlilik kavramı, 

global ortamda operasyon stratejisi, ürün ve hizmet tasarımı, üretim 

sistemlerinin tasarımı, kalite yönetimi ve uluslararası standartlar, süreç 

tasarımı ve kapasite planlaması, tesis yeri seçimi, tesis yerleşimi, malzeme 

ihtiyaç planlaması, kurumsal kaynak planlaması, teknolojik gelişmeler ve 

üretim sistemleri, üretimde güncel konular mercek altına alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30004 Elektronik Ticaret ve Lojistik 3 0 3 5 

 Dersin amacı, e-ticaret faaliyetlerinde operasyonel teknik bilgiyi, ayrıca 
çevirimiçi işlemlerin yasal, etik ve sosyal yönleri ile uygulanmasını ve 
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Dersin 

İçeriği 

yürütmesini sağlamaktır. Bu ders, e-ticaret ile ilgili değişiklikleri takip 

edilmesini, web sitesi tasarımının nasıl yapılabileceğini, e-Ticaretin çıktıları, 

sınırlılıkları, çıkarımları ve risklerini belirlemeyi, internet üzerinden 

pazarlamayı, birebir e-ticaretin kullanımını ve bilişim teknolojilerinin lojistik 

konularıyla etkileşimini kapsamaktadır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30502 Pazarlama Araştırmaları 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, pazarlama araştırması ile ilgili temel kavramların verilmesini ve 

pazarlama araştırma sürecinin anlaşılmasını hedeflemektedir. Bu 

kapsamda pazarlama araştırması kavramı ve önemi, pazarlama 

araştırmalarında etik, pazarlama araştırması süreci, keşifsel araştırma ve 

kalitatif çalışmalar, veri türleri ve veri kaynakları, örnekleme süreci 

konularına değinilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30504 
Banka Yönetimi ve Bankacılık 

İşlemleri 
3 0 3 5 

 
 
 

 
Dersin 

İçeriği 

ders, bankacılık sistemi ve bankaların çalışma ilke ve prensipleri hakkında 

öğrencilere temel kavramları öğreterek öğrencilerin iş hayatında alacakları 

iş kararlarını "Bankacı Gözlüğü" ile değerlendirme becerilerini geliştirmeyi 

hedeflemektedir. Bu bağlamda, uluslararası finansal sistem, dış ticarette 

ödeme yöntemleri, ulusal ve uluslararası bankacılık tanımları, uluslararası 

düzeyde fon kabulü ve uluslararası krediler, menkul kıymetleştirme, ülke 

riski kavramı ve derecelendirme kuruluşları, finansal ve bankacılık krizleri, 

Merkez Bankası ve Eximbank ile ticari bankaların dış ticaretin 

finansmanındaki işlevleri, finansman teknikleri ile dış ticaretin teşvikinde 

kullanılan devlet yardımları gibi mali araçlar mercek altına alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30506 Depolama ve Stok Yönetimi 3 0 3 5 

 
 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Uluslararası tedarik zinciri ve lojistik sistemler içerisinde yer alan envanter 

yönetimi ile depolamanın doğası, önemi ve rolüne ilişkin bilgiler vermek 

hedeflenmektedir. Depolama ham madde, endüstrisel ürünler ve son 

ürene ilişkin zaman ve yer faydası sağlamakta, aynı zamanda da firmalara 

müşteri hizmetlerini kullanarak katma değerli bir rekabet aracı 

sağlamaktadır. Keza envanter yönetiminin amacı da basitçe müşteri 

taleplerini karşılamaktır. Ders kapsamında malzeme yönetimi, malzeme 

yönetiminde tedarik, stok kavramı, stok çeşitleri, stok yönetimi kavramı, 

stok yönetiminin amaçları, stok kontrol sistemleri depo yönetimi, depo 

yönetiminin amaçları, depo yönetiminde kullanılan teknolojiler konuları 

incelenmektedir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30508 Kurumsal Yönetim 3 0 3 5 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, öğrencileri “kurumsal yönetim” kavramı ile tanıştırarak 

kurumların başarı veya başarısızlığına karşı kurumsal davranış yönetiminin 

ne derece önemli olduğu hakkında bir farkındalık yaratmayı 

hedeflemektedir. Bu bağlamda yönetişim kavramı ve gelişimi, kurumsal 

yönetişimin gelişimi, kurumsal yönetişimde hissedarların hakları, temel 

sahiplik işlevleri ve paydaşlık, yöneticiler, yönetim kurulunun yapısı ve 

sorumlulukları, ulusal kalkınmada yönetişimin rolü, kurumsal yönetişimde 

etik sorunlar konuları mercek altına alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30510 Yönetim Bilgi Sitemleri 3 0 3 5 

Dersin 

İçeriği 

Günümüz küresel iş hayatında bilişim sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL5012 Örgütsel Davranışta Güncel Konular 3 0 3 5 
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Dersin 

İçeriği 

Yetki devri, psikolojik guclendirme, zaman yonetimi, duygusal zeka, is-aile 

catismasi, nepotizm; sosyal kaytarma, ogrenilmis caresizlik gibi konulara 

deginilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30514 Yöneylem Araştırması 3 0 3 5 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu dersin amacı tamsayılı programlamanın öğretilmesi, şebeke analizi ve 

doğrusal olmayan programlama problemlerinin yöneylem araştırması 

içindeki yeri ve öneminin vurgulanması, genel kavramları ve uygulamalarının 

tanıtılması, modelleme ve çözüm tekniklerinin öğretilmesi unsurlarını 

içermektedir. Bu ders kapsamında araç, işletmelerde karar süreçleri, 

çeşitleri ve atama problemleri, kâr maksimizasyonu veya maliyet 

minimizasyonu problemleri gibi konularda modelleme, işletme kararlarının 

sayısal tekniklere dayandırılması konuları incelenecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30516 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 5 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders özellikle bono, poliçe ve çek olmak üzere kıymetli evrakın ana 

yönlerini ve ilgili hukuki işlemleri açıklamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda 

kıymetli evrakın genel özellikleri, kambiyo senetlerinin genel özellikleri, 

poliçenin genel özellikleri, poliçenin cirosu, poliçenin ödenmesi ve 

ödenmemesi, poliçede zamanaşımı ve sebepsiz zenginleşme, bononun 

genel özellikleri, bononun geçerlilik koşulları, çekin genel özellikleri ve ilgili 

hukuki işlemler, çekte kabul, çekin ödenmesi ve ödenmemesi konuları 

incelenecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30518 Ticari Paket Program Uygulamaları -II- 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu dersin kapsamında işletmelerin ön muhasebe uygulamaları, bir ticari 

paket program üzerinde uygulanarak incelenecektir. Ticari paket programın 

sipariş, bankalar, üretim, muhasebe ve personel modulleri, fişleri raporları 

ve fişlerin kaynaklarını oluşturan ticari belgelere değinilecek ve bu 

modullerin muhasebe entegrasyonları hakkında bilgi verilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30520 İş İngilizcesi –II- 3 0 3 5 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, İş İngilizcesi I dersinin devamı olup öğrencilere ileri düzeyde 

Mesleki İngilizce yabancı dil becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu 

kapsamda İngilizce ileri düzey gramer, okuma, yazma, dinleme ve konuşma 

becerileri üzerinde durulacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL30522 Uluslararası Marka Yönetimi 3 0 3 5 

Dersin 

İçeriği 

Markanın tanımlanması, Marka yönetimi kavramı, Pazarlama kavramı, Pazar 

analiz yöntem ve çeşitleri, pazarlama birimi ve sorumlulukları ve marka 

mimarisi kavramı hakkında bilgi 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL31502 
Uluslararası Ticarette Yazışma 

Teknikleri 
3 0 3 5 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, öğrencilere dış ticaret ve uluslararası lojistikte kullanılan yazışma 

teknikleri hakkında bir görüş kazandırarak disiplinler arası bir anlayışla 

küresel bir ortamda firmaların karşılaştıkları sorunlar konusunda öğrencilere 

çağdaş bir görüş sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda dış ticarette 

kullanılan örnek yazışmalar, dış ticarette kullanılan form ve sözleşmeler, 

toplantı, ticaret fuarları ve müzakereler ile sektörlere göre meslekler, 

terimler, süreçler konuları mercek altına alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL32504 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

Bu ders kapsamında dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler ve Tek Düzen 

Hesap Planı; Döviz İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; İhracat İşlemlerinin 

Muhasebeleştirilmesi; ihracat kredileri; dış ticarette kullanılan finansman 
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İçeriği teknikleri ve muhasebeleştirilmesi; akreditifli ve kabul kredili İthalat 

işlemlerinin muhasebeleştirilmesi gibi konulara yer verilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL32502 
Denizyolu Taşımacılığı ve Liman 

Yönetimi 
3 0 3 5 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Uluslararası ticaret ve lojistikte deniz ve liman işletmeciliğinin tanıtılması 

hedeflenmektedir. Bu ders kapsamında deniz taşımacılığı, gemi, gemi türleri, 

liman yönetimi işletilmesi, liman alt yapıları ve liman üst yapıları, deniz 

taşımacılığında ana rotalar, yük akışları, deniz yolu taşımacılığında teslim 

şekilleri ve kullanılan belgeler, Türkiye'de deniz ve liman işletmeciliğinin 

güçlü ve zayıf yönleri, Türkiye’de deniz ve liman işletmeciliğinin dünya ile 

rekabet edebilmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Yıl 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 
DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40001 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 5 

 
 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders tedarik zinciri süreçlerini ve bunların organizasyonun diğer iş süreçleri 

ile olan ilişkilerini anlamayı, tedarik zinciri işlemlerinin karmaşıklığını ve 

yöneticilerin tedarik zinciri işlemlerinin idaresinde yaşadıkları zorlukları 

açıklamayı, tedarik zinciri yönetiminde kullanılan bilişim ve iletişim 

teknolojilerini öğrenmeyi ve tedarik zinciri yönetimi ve tasarımında çağdaş 

stratejileri sunmayı hedeflemektedir. Ders kapsamında tedarik zinciri tanımı 

ve kavramları, tedarik zincirinde iş süreçleri (satın alma, üretim, dağıtım), 

tedarik zinciri yönetiminde geçerli olan modeller ve uygulamalar, lojistik ve 

tedarik zinciri yönetiminde veritabanının önemi ve oluşturulması, tedarik 

zinciri stratejileri, tedarik zinciri planlamasında ve performans ölçümünde 

kullanılan teknikler konuları irdelenmektedir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL41001 
Uluslararası Taşımacılık ve Gümrük 

Mevzuatı 
3 0 3 5 

 
 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, Dış Ticaret için önemli olan Serbest Bölgeler'e ilişkin detaylı bilgi 

sahibi olunması ve yanı sıra, lojistik alanında çok önemli olan Gümrük 

Mevzuatı hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanmasını hedeflemektedir. Bu 

bağlamda, lojistik hakkında genel bilgi verilerek gönderen sorumluluğu, taşıyıcı 

sorumluluğu, taşımacılıkta yetki belgeleri, gümrük mevzuatı, gümrüklerde 

temsil yöntemleri, gümrük müşavirliği ve müşavir yardımcılığı mevzuatı, 

gümrük tarifeleri ve Türkiye gümrük tarife giriş cetveli, gümrük vergileri ve eş 

etkili vergiler ve vergilerinin hesaplanması, eşyanın menşei, eşyanın gümrük 

kıymeti, gümrüklerde usulsüzlük ve vergi kaybına neden olan işlemler 

konularına değinilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40501 Uluslararası Finansal Yönetim 3 0 3 5 

 
 

Dersin 

İçeriği 

Bu ders, finansal yönetiminin temel ilkelerini ve işletmelerin firma değerine 

katkı yapan yatırım ve finansman kararlarının nasıl alındığını anlatmak ve 

finansal piyasaların temel özelliklerini ve şirketlerin ihraç edebileceği çeşitli 

menkul kıymetleri tanıtmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, işletmelerde 

finansal amaç ve finans fonksiyonu, paranın zaman değeri, finansal analiz ve 

kontrol, fon akım tablosu ve nakit akım analizi, finansal planlama, finansal 

planlamada tahmin yöntemleri, büyüme ve finansal planlama, çalışma 



 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Ders İçerikleri12 

 

 
 sermayesi yönetimi, nakit yönetimi, alacak yönetimi ve stok yönetimi konuları 

ele alınmaktadır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40503 Maliyet Muhasebesi 3 0 3 5 

 
 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, işletmelerde üretilen mamullerin maliyetlendirilmesi, gider 

kontrolünün sağlanması ve maliyet muhasebesi verilerinin işletme 

kararlarında kullanılma alanlarına ilişkin teorik bilgilerin piyasa uygulamaları ile 

paralel olarak öğretilmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda maliyet 

muhasebesinin amacı ve yararları, maliyet kavramları, maliyet türleri, madde, 

işçilik, genel imal giderleri, sipariş maliyeti sistemi, safha maliyeti sistemi, 

birim maliyetlerinin hesaplanması, yan ve ortak mamuller, tahmini maliyet 

yöntemi üzerinde durulacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40505 Halkla İlişkiler ve İletişim 3 0 3 5 

 
 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, halkla ilişkiler ve etkin iletişim teknikleri konusunda öğrencileri yetkin 

hale getirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda halkla ilişkiler kavramı, halkla 

ilişkilerin tarihsel gelişimi, halkla ilişkilerde hedef, hedef kitle, halkla ilişkilerin 

temel faaliyet alanları, halkla ilişkilerin diğer alanlarla ilişkisi, halkla ilişkilerin 

iletişim araçları ve yöntemleri, halkla ilişkilerde etkin iletişimin rolü ve ikna 

teknikleri mercek altına alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40507 Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, iş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli liderlik 

ve ekip yönetimi becerilerinin kazanılmasını, en gelişmiş yönetim 

stratejilerinin kullanılmasını ve liderliğin özünün kavranmasını sağlamayı 

hedeflemektedir. Bu bağlamda liderlik kavramı ve liderliğin özellikleri, liderlik 

becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesi, liderlik yaklaşımları, ekip ruhu 

kavramı, ekip yönetimi ve önemi ile ekip yönetiminde liderin rolü mercek 

altına alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40509 Günümüz İşletme Sorunları 3 0 3 5 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders günümüz işletme sorunlarını değerlendirmeyi hedeflemektedir. Ders 

kapsamında örgütlenme ve yönetim sorunları, tedarik sorunu, yöneticilerin ve 

personellerin eğitim sorunu, üretim yönetimi sorunu, pazarlama yönetimi 

sorunu, ihracat sorunu, finansal yönetim sorunu, muhasebe yönetimi sorunu, 

nitelikli eleman sorunu, insan kaynakları sorunu, halkla ilişkiler sorunu, ar-ge 

sorunu, karar alma sorunu, idari ve teknik danışmanlık sorunu, rehberlik 

hizmetlerinden yoksunluk sorunu, kalite-standart sorunu, teknoloji sorunu gibi 

işletmecilik sorunları, yönetsel, sektörel ve bölgesel düzeyde işletme sorunları 

ele alınmaktadır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40511 Sigorta Hukuku 3 0 3 5 

 
 
 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, başta sigorta sözleşmesi ve sigortanın türleri (hayat sigortası, mal 

sigortacı ve sorumluluk sigortası) olmak üzere, sigorta hukukuna ilişkin hukuki 

ilişkileri ve bu alanın temel özelliklerin anlaşılmasını hedeflemektedir. Bu 

bağlamda, sigorta hukukuna giriş, sigorta sözleşmesi, sigorta sözleşmesinin 

kurulmasında sözleşme serbestîsi ve zorunlu sigortalar, sigorta sözleşmesinin 

kurulması, sigorta poliçesi, sigorta sözleşmesinin başlangıcı, sigorta 

sözleşmesinin hükümleri, sigorta türlerine ilişkin özel hükümler, sorumluluk 

sigortaları, can sigortaları konularına değinilecektir. Ayrıca örnek yargı 

kararlarının analiz edilmesi ve pratik soruların çözümü üzerine çalışmalar 

yapılması planlanmaktadır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40513 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 3 5 
 Bu dersin amacı öğrencilere müşteri tutma, kazanma, müşteri ilişkilerini ölçme 
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Dersin 

İçeriği 

gibi müşteri ile ilgili kavramları öğretmektir. Bu bağlamda müşteri ilişkileri 

yönetiminin ortaya çıkışı, yeni ekonomide müşteri çeşitleri ve evreleri, müşteri 

ilişkileri kavramı ve özellikleri, müşteri ilişkilerinde yeni boyutlar, müşteri 

ilişkileri yönetiminde veri madenciliği, e-ticarette müşteri ilişkileri yönetimi, 

müşteri için değer yaratma, müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları, yenilikleri 

ve yararları, müşterilerle iletişim, müşteri hizmetleri kavramı, hizmet kalitesi 

ve müşteri hizmet sistemleri, müşteriyi kazanma ve elde tutma stratejileri, 

müşteri ilişkileri yönetiminin tetikleyici unsurları, çapraz satış yönetimi, 

müşteri ilişkileri yönetimi projelerinin başarılı olabilmesi için gerekli iş 

ihtiyaçlarının belirlenmesi, müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, konularına 

değinilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40515 Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme 3 0 3 5 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, Küreselleşme olgusunun ULS devlet ve uluslararası ilişkiler üzerindeki 

etkileri ve bu konuda yapılan teorik araştırmaları ele almayı hedeflemektedir. 

Öncelikle, kültürel, teknolojik, ekonomik, siyasal, vb. alanlardaki değişimlerle 

ilgili hemen her açıklamada bir çıkış noktası olarak görülen küreselleşmenin 

niteliği üzerinde durulmaktadır. Daha sonra ise ulus-devletin meşruiyetiyle 

küreselleşme olgusu ilişkilendirilmekte, konunun uluslararası ilişkilerdeki 

yansımaları incelenmektedir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40517 İngilizce -III- 3 0 3 5 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, İş İngilizcesi II dersinin devamı olup öğrencilere ileri düzeyde Mesleki 

İngilizce yabancı dil becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 

İngilizce ileri düzey gramer, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri 

üzerinde durulacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40519 KOBİ ve Aile İşletmeleri 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Ders kapsamında aile şirketi, kobi, aile şirketleri ve kobilerin temel özellikleri, 

kurulma nedenleri, üstün ve zayıf yönleri, yönetim sorunları, uygulanabilecek 

sistem modelleri, yapıları ve gelişimleri, kültürleri, bu kültürü etkileyen iç ve 

dış faktörler, dünyadaki ve Türkiye’deki aile şirketleri, örgütsel iletişim yapıları 

gibi konular işlenecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40521 Örgüt Kültürü 3 0 3 5 

Dersin 

İçeriği 

Kültür Kavramının Tanımı,Kültürün Öğeleri, Kültürel Boyutlar,Örgüt kültürü 

tanımı;Örgüt kültürü yaklaşımları;Örgüt Kültürü Tipleri; Örgüt kültürünün iş 

verimliliğine etkisi;Örgüt kültürü ve ilişkili kavramlar 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40523 Yönetim Felsefesi 3 0 3 5 

Dersin 

İçeriği 

Tarihsel gelişim içinde yönetim felsefesinin özelliklerini ortaya koyma; 

yönetimin temel bileşenlerinin analiz edilmesi. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL42501 Lojistik Hizmetler Pazarlaması 3 0 3 5 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders öğrencilerin Lojistik ve taşımacılık hizmetlerinde pazarlama 

mekanizmalarını anlamasını hedeflemektedir. Bu bağlamda, lojistik hizmetler 

sektörü ve sektörün özellikleri lojistik hizmetlerin temel özellikleri ve hizmet 

pazarlaması, lojistik hizmet ürünü ve hizmet sunumu analizi, lojistik 

hizmetlerin sınıflandırılması ve çevre, lojistik hizmetlerin fiyatlandırılması, 

lojistik hizmet pazarlarının araştırılması ve pazar analizi, lojistik hizmetlerde 

satışlar ve tanıtım, lojistik hizmet sektöründe dağıtım, lojistik hizmetlerin 

yönetimi ve hizmet kalitesi, lojistik ilişkisel pazarlama, lojistik bireysel 

hizmetlerde müşteri tatmin yöntemleri, lojistik hizmet işlemlerinde talep ve 

kapasite yönetimi, lojistik hizmet pazarlamasında personel, müşteri ve fiziksel 

kanıtlar konularına değinilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 
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UTL42503 Taşımacılıkta Risk Yönetimi ve Sigorta 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, üretim, pazarlama ve satışın uluslararası hale gelmesiyle ürünlerin 

dünyanın herhangi bir yerinden diğerine taşınmasını gerektirdiği günümüz 

koşullarında risk yönetiminin ve ortaya çıkan risklere karşı sigortanın önemi 

ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu bağlamda uluslararası lojistikte risk, risk 

çeşitleri ve özellikleri, sistemler, örnekler ve çözümler ile sigortacılık kavramı 

ve çeşitleri üzerinde durulacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL42505 Lojistik Paket Program Uygulamaları –I- 3 0 3 5 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu dersin kapsamında işletmelerin lojistik uygulamaları, bir lojistik paket 

program üzerinde uygulanarak incelenecektir. Lojistik programında malzeme 

ve stok yönetimi uygulamaları incelenecek cari, stok, fatura, muhasebe gibi 

diğer modüllerle entegrasyonu hakkında bilgi verilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL42507 Lojistikte İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 5 

 
 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, Türk iş hukukunun uygulamalarını öğreterek, iş hukukunu bireysel ve 

toplu alanlarda uygulamada karşılaşılan örnek olaylar dikkate alınarak 

pekiştirmeyi ve öğrencilerin analiz yapma yeteneklerini geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. Bu bağlamda, iş sözleşmesi, hukukunda temel kavramlar, iş 

yasalarının kapsamı ve iş hukukunun uygulanma alanı, iş sözleşmesi, 

sendikalar, kuruluşu, organları, işleyişi, sendikalar, kuruluşu organları işleyişi, 

toplu iş sözleşmesi, sendika üyeliği, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, 

sosyal güvenlik kavramı ve sisteminin doğuşu, gelişimi ve çağdaş sosyal 

güvenlik konularına değinilecektir. 

 
 
 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40500 Meslek Stajı 3 0 3  

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu dersin amacı dersi seçen öğrencilere okulda öğrendiklerini iş hayatında 

uygulamalı olarak görme imkanı sunmak ve okul sonrası rahat iş bulmalarına 

katkıda bulunmaktır. Ders üçüncü sınıfın yazından itibaren seçilebilir. En az 30 

iş günü yapılmalıdır. Dersin değerlendirmesi iş yerinden gelen sonuca göre 

BAŞARILI ya da BAŞARISIZ şeklinde yapılır. 

 
 
 
 

4. Yıl 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) 
DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40002 Stratejik Yönetim 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, işletme politikalarının hazırlanması ve gözetilmesi bilgilerini 

öğrencilere kazandırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, stratejik yönetim, 

stratejik yönetimin unsurları, FÜTZ (SWOT) analizi, vizyon ve misyon 

tanımlaması, temel stratejiler, üst yönetim stratejileri, rekabet stratejileri, 

fonksiyonel stratejiler, stratejik liderlik, kurum kültürü, stratejik yönetimde 

insan kaynaklarının önemi, stratejik kontrol, kurumsal yönetim konularına 

değinilecektir. Ayrıca stratejik yönetimde vaka çalışmaları ele alınması 

planlanmaktadır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL42002 Lojistik Bilgi Sistemleri 3 0 3 5 

Dersin 

İçeriği 

Bu ders lojistik bilgi sistemlerini öğrenme ve lojistik bilgi sistemlerini 

uygulayabilme yeteneğini kazandırmayı hedeflemektedir. Ders kapsamında 

lojistik bilgi sistemlerinin temel kavramları ve bileşenleri, otomatik tanımlama 



 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Ders İçerikleri15 

 

 
 sistemleri (barkod ve diğer), RFID sistemleri, proje yönetimi ve uygulamaları, 

gerçek zamanlı konum belirleme sistemleri ve uygulamaları, lojistik yazılım 

teknolojileri ve karar destek sistemleri ile ileri planlama sistemleri temel 

kavramları ele alınmaktadır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40502 Finansal Tablolar Analizi 3 0 3 5 

 

Dersin 

İçeriği 

Bu ders, finansal tabloların analiz edilmesi ve yorumlanmasının öğrenilmesinin 

hedeflemektedir. Bu bağlamda, temel finansal tabloların tanıtılması, oran 

analizi, trend analizi, karşılaştırmalı analiz, fon akım tablosu, nakit akım 

tablosu, net çalışma sermayesi değişim tablosu ve öz kaynak değişim tablosu 

konuları ele alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40504 Pazarlamada Yeni Trendler 3 0 3 5 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders pazarlamada yeni trendlerin incelenmesini hedeflemektedir. Ders 

kapsamında pazarlamada yeni tekniklerin kapsamı ve önemi; pazarlama 

ilişkisel pazarlama, veri tabanlı pazarlama (database marketing), mobil 

pazarlama, değer pazarlaması, postmodern pazarlama, yeşil pazarlama ve 

dijital pazarlama konuları ele alınmaktadır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40506 Dijital Pazarlama 3 0 3 5 

Dersin 

İçeriği 

Bu derste, dijital pazarlamada temel kavramlar, dijital pazarlama işlemlerinde 

taraflar, dijital pazarlamanın teknolojik gerekleri, web temelli işletme biçimleri 

ve uygulamaları ile elektronik iş modelleri tartışılacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40508 Yatırım Projeleri Analizi 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, bir yatırım projesinin içinde bulunacağı her türlü teknik, ekonomik ve 

sosyal şartların ve bunlarla ilgili değişkenlerin nitel ve nicel yönlerden 

değerlendirilmesini ele almayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, yatırım ve proje 

kavramı, yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından önemi, yatırım 

kararını etkileyen faktörler, yatırım projesini hazırlama sürecinin temel 

aşamaları, sabit sermaye yatırım tutarının ve işletme sermayesi ihtiyacının 

belirlenmesi, yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından 

değerlendirilmesinde kullanılan statik ve dinamik yöntemler incelenecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40510 Dünya Ekonomisi 3 0 3 5 

 
 

Dersin 

İçeriği 

Bu ders, öğrencilere küreselleşme, uluslararası para ve finans, ticaret, 

ekonomik gelişim gibi konularla bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda 

klasik ticaret teorileri, neo-klasik dış ticaret teorileri, liberal ekonomik sistem 

ve yeni ekonomi, ticaret politikaları, korumacılık ve politik ekonomi, döviz kuru 

rejimleri ve döviz piyasası, uluslararası ticarette riskler, uluslararası ticaretin 

kalkınmaya etkisi mercek altına alınacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40512 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 5 

 
 
 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, öğrencinin iş yaşamı ve sosyal güvenliği ile ilişkili hukuki hak ve 

sorumluluklarını kavramasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, bireysel iş hukuku 

kapsamında tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkileri hizmet sözleşmesi 

çerçevesinde ele alınmakta, özellikle hizmet sözleşmesinin kurulması, 

hükümleri ve sona ermesi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca toplu iş hukukunda 

ise işçiler ve işverenler arasındaki ilişkiler toplu düzeyde sendika kavramı 

çerçevesinde incelenmektedir. Sendikaların kurulması ve işleyişi, toplu iş 

sözleşmeleri ve bunların bağıtlanması prosedürü, toplu iş uyuşmazlıklarının 

barışçı yollardan çözümlenmesi ve iş mücadelesi türlerinden grev ve lokavt bu 

kapsamda ele alınmaktadır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40514 
Çokuluslu İşletmeler ve Doğrudan 

Yabancı Yatırımlar 
3 0 3 55 
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Dersin 

İçeriği 

Bu ders, öğrencilerin çokuluslu şirketlerin global ve bölgesel stratejik yönetimi 

konusunun temel kavramlarını tanıyarak bu konularla ilgili eleştirel yorumlarda 

bulunabilmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda bölgesel çokuluslu şirketler, 

çokuluslu şirketlerin global ve bölgesel stratejileri, önde gelen çokuluslu 

şirketlerin profilleri, çokuluslu şirketlerin global ve bölgesel stratejilerinin 

analizi konuları ele alınacaktır. Ayrıca uluslararası ticarette önemli rolü 

bulunan ve uluslararasılaşmanın son aşaması olan Doğrudan Yabancı Yatırım 

(DYY) kavramına ve önemine değinilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40516 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 3 0 3 5 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Küresel rekabet ve teknolojik değişim, öncelikle işletme içi bakış açısının 

yetersizliğini ve işletmelerin dış çevresini de esas alan yeni işletme yönetimi 

yaklaşımlarının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Süregelen bu durumdan 

hareketle dersin amacı, öğrencilerin, stratejik düşünme ve bunun sonucu 

olarak da işletmelerde örgüt yapılarını, üretim ortamlarını, metotlarını ve 

yönetim anlayışlarını değiştirmeye yönelik güncel yaklaşımlar ve uygulamalar 

hakkında çok yönlü bilgi ile donanmalarına yardımcı olmak ve farklı bir bakış 

açısı kazanmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında belirtilen konuları içeren, 

özellikle çağdaş yönetim felsefesi ve yönetim yaklaşımları ile ilgili bilimsel 

araştırma ve uygulamaları kapsayan süreli yayınlar, kongre bildirileri ve 

internet üzerinden ulaşılabilecek her türlü literatürden yararlanılacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40518 İngilizce -IV- 3 0 3 5 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, İş İngilizcesi III dersinin devamı olup öğrencilere ileri düzeyde Mesleki 

İngilizce yabancı dil becerisi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 

İngilizce ileri düzey gramer, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri 

üzerinde durulacaktır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40520 Kültürlerarası Farklılıkların Yönetimi 3 0 3 5 

Dersin 

İçeriği 

Farklılıkların Yönetimi, Kültür. Dünyadaki farklı kültürleri analiz etmek ve 

öğrencilere bu farklılıklara bağlı olarak işletmelerin faaliyetlerini 

planlayabilme becerisini kazandırmak. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL40522 Örgüt Geliştirme ve Değişim Yönetimi 3 0 3 5 

Dersin 

İçeriği 

Dersin içeriğini, örgüt geliştirme ve değişim yönetiminin teorik temeli, amaç, 

kapsam, unsurları, örgüt kuramlarıyla ilişkisi, müdahale teknikleri ve iş 

hayatından örnekler oluşturmaktadır. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL41502 Uluslararası Ticarette Devlet Destekleri 3 0 3 5 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, öğrencilere dış ticarette devlet tarafından verilen destekler ile ilgili 

gerekli bilgileri sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda teşvikin tanımı, 

teşviklerin sınıflandırması ve uygulama gerekçeleri, Türk teşvik sistemi ve 

teşvik sistemlerinin başarısını etkileyen faktörler, Ar-ge ve fuar destekleri, 

yurt dışında ofis-mağaza açma, işletme ve marka tanıtım faaliyetlerinin 

desteklenmesi, pazar araştırması yardımı, patent-faydalı model ve 

endüstriyel tasarım tescili, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ve Türk 

imajının yerleştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, Türk Eximbank 

kredileri, KOSGEB destekleri konularına değinilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL42502 Lojistik Maliyet Analizi 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu dersin amacı, fiyatlama ve satın alma sürecinin önemli unsurlarından olan 

maliyet kavramının öğretilmesi ve öğrencilerin etkinlik/maliyet analizini 

yapabilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda, Lojistik maliyetleri ve 

muhasebeleştirilmesi, maliyetlerin sınıflandırılması, tam maliyetleme ve 

maliyet giderlerinin dağılımı, başa başnoktası analizi, değişken maliyetleme 

sistemi, sorumluluk muhasebesi ve transfer fiyatlama yöntemi, sipariş 
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 maliyetleme sistemi, standart maliyetleme sistemi, faaliyet tabanlı maliyet 

sistemi, bütçeleme, maliyet analizi ve fiyatlama kararları, maliyet 

muhasebesinin genel muhasebe ve gelir tablosu içindeki yeri, tanımı, 

amaçları, maliyet, gider ve masraf tanımları, maliyet çeşitleri, eş zamanlı kayıt 

sistemi, 7/a ve 7/b sistemlerine göre maliyetlerin sınıflandırılması, standart 

ve fiili maliyet sistemlerine göre gider hesaplarının incelenmesi (ilk madde- 

malzeme giderleri, işçilik giderleri, genel üretim giderleri, araştırma 

geliştirme, pazarlama-satış dağıtım, genel yönetim giderleri ve finansman 

giderleri), fiyat, miktar, ücret, saat, bütçe, verim ve kapasite farkları, 

giderlerin dağıtımı (fonksiyonel, gider yeri ve mamullere dağıtımı), sipariş 

maliyet sistemi, safha maliyet sistemi, standart maliyet sistemi, sabit ve 

değişken masraflar, başa baş noktası analizleri, satış tutarı ve satış miktarına 

göre emniyet ve kar marjı oranları, işletme bütçeleri, maliyet kavramları, 

sipariş maliyeti sistemi, safha maliyeti sistemi, bozuk mamullerin, firelerin ve 

artıkların hesaplanması, muhasebeleştirilmesi, toplam kalite yönetiminde 

maliyet konularına değinilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL42504 Tehlikeli Madde Taşımacılığı 3 0 3 5 

 
 
 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, tehlikeli maddelerin kimyası ile ilgili temel bilgiler, taşınması 

esnasındaki güvenli elleçleme konuları ve çevresel kuralları öğretmeyi 

amaçlamaktadır. Bu bağlamda, tehlikeli maddelerin tanımı, tehlikeli madde 

kimyası toksikoloji tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları, uluslararası ve 

ulusal yönetmelikler, tehlikeli madde dökümanları, uygun paketleme ve 

işaretleme gereklilikleri, elleçleme ve istifleme kuralları, tehlikeli madde 

taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar, yolcuların taşınması ile ilgili 

kurallar, tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik 

planlarının hazırlanması, tehlikeli madde acil durum eylemleri ile tehlikeli 

madde bertarafı konularına değinilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL42506 
Lojistik Paket Program Uygulamaları – 

II- 
3 0 3 5 

 
 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu dersin kapsamında işletmelerin lojistik uygulamaları, bir lojistik paket 

program üzerinde uygulanarak incelenecektir. Lojistik programında araç, filo 

ve root yönetimi uygulamaları incelenecek cari, stok, fatura, muhasebe gibi 

diğer modüllerle entegrasyonu hakkında bilgi verilecektir. 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL42508 Havayolu Taşımacılığı 3 0 3 5 

 

 
Dersin 

İçeriği 

Bu ders, havayolu taşımacılığı ile ilgili öğrencilere genel bilgiler sunarak bu 

konuda bilinçlenmelerinin sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, 

ulaştırma sistemi, ulaştırma alt sistemlerinin tanıtımı ve karşılaştırılması, hava 

ulaştırması, hava taşımacılığının yapısı, hava taşımacılığının ekonomik ve 

sosyal etkileri ve yararları, hava ulaştırmasının unsurları, hava taşımacılığı 

işletmeleri, havaalanları, havacılık hizmetleri, düzenleyici ve denetleyici 

kurumlar, müşteriler, hava taşımacılığı ile ilgili düzenlemeler, uluslararası 

havayolu taşımacılığında liberalleşme eğilimleri, Türkiye'de sivil havacılık 

düzenlemeleri ve Türkiye'de hava taşımacılığı konularına değinilecektir. 

 


