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1.SINIF I. YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL101 LOJİSTİĞE GİRİŞ  3 0 3 5 

Dersin içeriği Lojistiğin tanımı, amaçları, prensipleri, temel lojistik faaliyetler, lojistik iş süreçleri, 

modern lojistik uygulamalar, küresel lojistik, kara-deniz-hava-demiryolu taşımacılığı, 

lojistik sektörünün Türkiye’de ve Dünya’da doğuşu ve gelişimi, sektörel örnek vakalar. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

İŞL103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 3 4 

Dersin içeriği İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar, işletmelerin çevresi, sınıflandırılması, 

büyümesi, işletme ve yönetim fonksiyonlarını içerir. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

İKT105 İKTİSADA GİRİŞ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Bu derste ekonomi modellerine, esnekliklere, tüketici ve üretici dengesine, milli gelir, 

milli gelir hesaplama yöntemleri, çarpan mekanizması, para çeşitleri ve özellikleri gibi 

konulara değinilecektir. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL107 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3 0 3 4 

Dersin içeriği Hukuk ile ilgili temel kavramlar, hukukun dalları, kaynakları, yargı örgütü, hukuk 

kuralları, sistemleri ile ilgili temel bilgiler. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

İŞL109 MATEMATİK 3 0 3 3 

Dersin içeriği Bu derste, doğrusal denklemler, ikinci derece denklemler, parabol ve bunların grafik 

çizimleri, tümevarım, toplam ve çarpım sembolü, diziler, özel tanımlı fonksiyonlar, limit 

ve süreklilik, türev ve uygulamaları konuları işlenecektir. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL111 ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ 1 0 1 1 

Dersin içeriği Üniversiteye uyum, üniversitenin öğrencilerle ilgili yönetmelikleri, ders geçme sistemi 

ve not değerlendirme, etkili ders çalışma yöntemleri, zaman yönetimi, inovasyon, bilgi 

teknolojileri, örgüt kültürü. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

TDİ101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2 

Dersin içeriği Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür 

münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi 

devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve 

ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkiye Türkçesindeki ses olayları, imla kuralları ve 

uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçenin yapı özellikleri. 
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DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

ENF181 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 1 2 2 2 

Dersin içeriği Bilgisayarı tanımlama, bilgisayarın çalışma mantığını açıklama, bilgisayarın 

bileşenlerini listeleme, bilgisayar donanım aygıtlarını ve işlevlerini açıklama, internette 

arama yapma, ekli dosya postalama, tez ve makaleleri arama, online veritabanlarını 

kullanma, word programında paragrafları düzenleme, resim ekleme ve resim 

özelliklerini düzenleme, tablo ekleme ve tablo özelliklerini düzenleme, sayfa 

özelliklerini düzenleme, alt bilgi/üst bilgi ekleme, kesme ekleme, excel’i verileri 

depolama ve etkin şekilde düzenleme amacıyla kullanma, powerpointte sunu hazırlama 

ve sunu özeliklerini ayarlama. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

YDİ101 YABANCI DİL (İNG)-I 2 0 2 3 

Dersin içeriği İsimlerin tekil ve çoğul halleri, düzenli düzensiz çoğullar ve düzenli çoğul yapma 

kuralları; Kişi zamirleri ve “to be” fiili kullanılarak durum cümleleri kurma, olumlu, 

olumsuz, soru formları; a/an/the ve tekil/çoğul, yakın/uzak olma durumuna göre işaret 

sıfatları; Sahip olma yapısı, olumlu/olumsuz/soru formları; Yetenek bildiren yapının 

kullanımı; İyelik yapıları, iyelik sorusu, iyelik sıfat ve zamirleri; Şimdiki Zaman; Geniş 

zaman ve sıklık zarfları, geniş zaman ve şimdiki zamanın kıyaslanması; Geçmiş 

zamanda durum cümleleri, düzenli ve düzensiz fiillerle yapılan cümleler; Yer, Zaman 

Edatları ve hareket bildiren edatlar; Sıfatlarla yapılan kıyaslamalar. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2 0 2 2 

Dersin içeriği 18 ve 19. Yüzyıllarda Dünyadaki gelişmeler, Osmanlı Devletinde Gerileme Sebepleri ve 

Yenileşme Çabaları, Birinci Dünya savaşına girerken Osmanlı Devleti, Birinci Dünya 

savaşı, Mondros Mütarekesi, Mustafa Kemalin Samsuna Çıkışı ve Kongreler dönemi, 

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması ve Misak-ı milli kararları, İstanbul'un 

işgali, Sevr Antlaşması sürecinde Türkiye, İstiklal Savaşı sürecinde Doğu politikası, 

Ermeni Sorunu, TBMM'nin yapısı, işleyişi, İşgallere ulusal direniş hareketleri, Gazi 

Mustafa Kemal Paşa ve Batı cephesindeki Askeri faaliyetler, Saltanatın kaldırılması, 

Kurtuluş savaşı sonrası iç siyasal gelişmeler ve Lozan Antlaşması. 
 

1.SINIF II. YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL102 LOJİSTİK YÖNETİMİ 3 0 3 5 

 

Dersin içeriği Lojistik yönetiminin tarihsel gelişim süreci, kavramları, lojistik sistemin girdileri ve 

çıktıları; lojistikte temel ve yardımcı fonksiyonlar, lojistik yönetiminin temel amaçları ve 

görevleri; lojistikte başlıca stratejik ve operasyonel karar konuları; lojistikte dış kaynak 

kullanımının nedenleri; lojistik yönetiminde bilgi teknolojilerinin kullanımı, lojistik ve 

tedarik zinciri yönetimi ilişkisini kapsamaktadır. 
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DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL104 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3 0 3 4 

 

Dersin içeriği Bu ders yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetimin fonksiyonları (planlama, örgütleme, 

yürütme, koordine etme, denetleme) ve yönetim alanındaki çağdaş gelişmeleri 

kapsamaktadır. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

İKT106 MİKRO İKTİSAT 3 0 3 4 

Dersin içeriği Rekabet koşulunda sınırlı kaynakları alternatif kullanım yollarını, onların dağıtımını, 

üretim teorisinin temellerini, malların arz ve taleplerini, rekabet teorisinin temellerini 

öğretir. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

İŞL108 GENEL MUHASEBE 3 0 3 4 

 

Dersin içeriği Derste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve 

muhasebeleştirme süreci, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, Tekdüzen Hesap Planı 

sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, 

KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır. 

 

 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

İŞL110 İŞLETME MATEMATİĞİ 3 0 3 4 

 

Dersin içeriği Sayılar, küme kavramı, özdeşlikler ve denklemler, fonksiyonlar, fonksiyonların ekonomi 

uygulamaları, limit ve süreklilik, türev. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

TDİ102 TÜRK DİLİ  II 2 0 2 2 

Dersin içeriği Bu derste, öğrencilerin yazılı iletişim araçlarını nasıl etkili ve doğru kullanacağı üzerinde 

durulacaktır. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

ENF182 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2 2 3 2 

Dersin içeriği Windows XP, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint kullanımı. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

YDİ102 YABANCI DİL (İNG)- II 2 0 2 3 

Dersin içeriği İsimlerin tekil ve çoğul halleri, düzenli düzensiz çoğullar ve düzenli çoğul yapma 

kuralları; Kişi zamirleri ve “to be” fiili kullanılarak durum cümleleri kurma, olumlu, 

olumsuz, soru formları; a/an/the ve tekil/çoğul, yakın/uzak olma durumuna göre işaret 

sıfatları; Sahip olma yapısı, olumlu/olumsuz/soru formları; Yetenek bildiren yapının 

kullanımı; İyelik yapıları, iyelik sorusu, iyelik sıfat ve zamirleri; Şimdiki Zaman; Geniş 

zaman ve sıklık zarfları, geniş zaman ve şimdiki zamanın kıyaslanması; Geçmiş 

zamanda durum cümleleri, düzenli ve düzensiz fiillerle yapılan cümleler; Yer, Zaman 

Edatları ve hareket bildiren edatlar; Sıfatlarla yapılan kıyaslamalar 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2 0 2 2 

Dersin içeriği Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk inkılapları, Atatürk İlkeleri 
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2.SINIF III.YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL201 ULUSLARARASI TİCARET-I 3 0 3 4 

Dersin içeriği Uluslararası ticaretin tanımı, gelişimi, amaçları ve araçları, iç ticaret ve uluslararası 

ticaret arasındaki farklar, ticaretin tarafları ve riskleri, ödeme şekilleri, uluslararası 

ticaret uygulamaları, Uluslararası Ticaret Teorileri, Dünya Ticaretinin 

Serbestleştirilmesi: Küreselleşme ve Ekonomik Birleşmeler, Döviz Piyasası Analizleri, 

Dış Ödemeler Bilançosu. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

İŞL203 İSTATİSTİK 3 0 3 3 

Dersin içeriği Verilerin düzenlenmesi, tasviri ve özetlenmesi, ortalamalar (aritmetik, geometrik, 

harmonik, kareli ortalama, mod, medyan), ihtimal hesapları, ihtimal dağılımları (binom, 

poisson, hipergeometrik, normal), örnekleme dağılımları, güven aralığı. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL205 PAZARLAMA İLKELERİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Pazarlama kavramı ve pazarlamanın temel unsurları, pazarlama anlayışının gelişimi, 

pazarlama bileşenleri ve dış pazarlama, çevresel pazarlama faktörleri, mikro çevre 

faktörleri, makro çevre faktörleri, tüketici pazarları ve tüketici davranışı, tüketicinin satın 

alma karar süresi, yeniliğin kabul süreci, örgütsel pazarlar, örgütsel müşterilerin satın 

alma karar süreci, pazar bölümlendirmesi ve ilkeleri, pazar hedeflemesi ve 

konumlandırması. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL207 BORÇLAR HUKUKU 3 0 3 4 

Dersin içeriği Borçlar hukukun konusu ve kaynakları borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları, 

borçların doğumu, borçların hükümleri, borçların özel durumları, borçların sona ermesi, 

özel borç ilişkileri, sözleşme türleri. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL209 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 3 0 3 4 

 

Dersin içeriği Dış ticaret işlemlerine giriş, dış ticaret rejimi, gümrük kanunu, kambiyo mevzuatı ve 

genel özellikleri, dış ticaret rejimi, gümrük kanunu, kambiyo mevzuatı ve genel 

özellikleri, dış ticarette teslim (satış) şekilleri, ödeme şekilleri, belgeler ve Türkiye 

uygulaması, dış ticarette teslim (satış) şekilleri, ödeme şekilleri, belgeler ve Türkiye 

uygulaması, muhasebenin temel kavramları ve dış ticaret işlemlerine ilişkin tekdüzen 

hesap planı, muhasebenin temel kavramları ve dış ticaret işlemlerine ilişkin tekdüzen 

hesap planı, dövize dayalı kasa, çek, banka, senet işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, 

ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, dış ticaretin finansmanı ve 

muhasebeleştirilmesi. 
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DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

İKT211 MAKRO İKTİSAT 3 0 3 3 

Dersin içeriği Mikro iktisat analizine giriş ve temel kavramlar, tüketici tercihleri, arz ve talep, esneklik, 

üretim, girdiler ve maliyet, çıktılar, fiyat ve karlılık, piyasalar ve rekabet, tekel 

(monopol), oligopol, tam rekabet, tekelci rekabet, piyasa eksiklikleri. Makroiktisat 

analizine giriş ve temel kavramlar, milli gelir, sermaye, yatırım ve tasarruflar, faiz 

oranları, enflasyon, toplam arz ve talep, işsizlik, istihdam, para ve bankacılık, para 

politikaları, döviz kurları ve açık ekonomi makroiktisadı. 
 

 

 

2.SINIF IV.YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL202 ULUSLARARASI TİCARET-II 3 0 3 4 

 

Dersin içeriği Uluslararası ticarette temel kavramlar ve kurumlar, Türkiye - AB gümrük birliği 

anlaşması, dış ticarette teslim şekilleri (INCOTERMS 2010), dış ticarette ödeme 

şekilleri: peşin, mal mukabili, dış ticarette ödeme şekilleri: vesaik mukabili ödeme, dış 

ticarette ödeme şekilleri: akreditifili, kabul kredili ve diğer ödeme şekilleri, uluslararası 

ticarette kullanılan belgeler, gümrük mevzuatı ve uygulamaları, uluslararası ticaretin 

finansmanı ve devlet yardımları, lojistikte performans ölçümü ve simülasyon yöntemi. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL204 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 3 0 3 4 

 

Dersin içeriği Küresel rekabet ortamında satınalma ve tedarik zinciri yönetimi faaliyetleri işletmeler 

için stratejik bir önem arz etmektedir. Satınalma organizasyonu, yurtiçi ve uluslararası 

satınalma, pazar araştırmasından uygun tedarikçilerin bulunması ve pazarlık süreçlerine 

kadar bir dizi faaliyet sürekli etkileşim halindedir. Diğer taraftan işletme için doğru 

tedarikçileri bulmak onlarla iletişimi sağlamak ve ilişki yönetimi konusunda doğru 

hamleler üretmek büyük çaba gerektirmektedir. Birlikte çalışılabilirlik ve geleceğe 

yönelik planlamaların oluşturulmasında işletme satınalma ve tedarik zinciri 

sorumlulukları artmaktadır.  Dersin içeriğinde, yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, 

dersin konu başlıkları bölümünde sıralanan unsurlara yer verilmektedir. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL206 PAZARLAMA YÖNETİMİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Bu derste öğrenci, işletmelerin pazarlama stratejileri, pazarlama ile ilgili kullandıkları 

güncel yöntemler hakkında bilgi sahibi olur. Aynı zamanda farklı durumlarda hangi 

pazarlama yöntem ve stratejilerinin kullanılabileceği ile ilgili bilgi sahibi olur. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL208 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 3 3 

Dersin içeriği Problem tanımı, kaynak incelemesi, hipotez oluşturulması, verilerin elde edilmesi, 

verilerin değerlendirilmesi, sonuç ve raporun hazırlanması, SPSS ile uygulama 

yapılması. 
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DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL210 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 3 3 

Dersin içeriği İnsan kaynağı planlaması, iş analizi, insan kaynağını bulma ve seçme, insanın eğitimi, 

kariyer planlama, performans değerlemesi, iş değerlemesi, ücret yönetimi, iş güvenliği 

ve çalışma ilişkileri. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL212 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU 3 0 3 4 

Dersin içeriği Ticari iş, ticari işletmeler, ticari yargı, tacir ve tacir olmanın sonuçları, ticaret sicili, 

ticaret ünvanı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, tacir yardımcıları, kıymetli 

evrak, ortaklıklar hukuku ve şirket türleri. 
 

 

 

3.SINIF V.YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL301 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK YÖNETİMİ 3 0 3 5 

 

Dersin içeriği Genel olarak lojistik işlem alanları ile bu alanların tedarik zinciri stratejisi 

konumlandırması, katma değer sağlayıcı hizmetler, sipariş yönetimi, antrepoculuk, 

malzeme seçimi ve paketleme konularıyla ilişkisi bu ders kapsamında verilmektedir. 

Bu derste taşımacılıkla ilgili genel kavramlar, taşımacılığın önemi ve rolü, 

taşımacılığın evrimi taşıma modları ve modern yaklaşımlar anlatılmaktadır. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL303 ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM 3 0 3 5 

Dersin içeriği Uluslararası Para Sistemi, uluslararası para piyasaları, uluslararası ticaret, uluslararası 

finansman, ödemeler dengesi, döviz kuru riskinin yönetimi, çokuluslu işletmelerin 

uluslararası para ve sermaye piyasalarından fon sağlamaları, çokuluslu işletmelerin 

uluslararası tahvil ve hisse senedi piyasalarından fon sağlamaları, dış ticaretin 

finansmanı, direkt yabancı sermaye yatırımları ve yabancı yatırım projelerinin 

değerlendirilmesi. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

İŞL305 ÜRETİM YÖNETİMİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Ekonomik sistemin organizasyonu, fonksiyonları ve ana unsurları, mal-hizmet ve bilgi 

üretimi: üretim, üretim fonksiyonları ve maliyetleri, firma dengesi, üretim, üretkenlik 

ve verimlilik, üretim yönetiminin tarihsel gelişimi, üretim yönetiminin fonksiyonları, 

üretim yönetiminde işletme içi ilişkiler, üretim yönetimi stratejisi, kuruluş yeri seçimi, 

ürün stratejisi, proses stratejisi, modern üretim sistemleri, işletme büyüklüğü ve 

kapasite. 
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DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL307 MESLEKİ YABANCI DİL I 3 0 3 4 

Dersin içeriği Tüme varım merkezli etkileşim tarafından yönlendirilen öğrenme ortamına ilişkin 

olarak ölçme değerlendirme olgusu daha çok öğrencilerin yazdıkları doğru cümle 

sayısına, diyalog esnasında kaç doğru cümle kurabildiklerine ve verilen bir metindeki 

paragrafları kendi cümleleri ile açıklayıp açıklayamadıkları üstünde duracaktır. 

Derslerde izlenecek olan genel yaklaşım Communicative Approach (İletişimsel 

Yaklaşım) olacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 

3.SINIF VI.YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL302 DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ 3 0 3 5 

Dersin içeriği Depolamanın önemi ve diğer bölümlerle olan ilişkileri, uygun malzeme rotasyonu, 

güvenlik ve depolanan mallarda esneklik yönetimi, sıfır hatalı stok yönetimi, depo 

yerinin seçimi, depo değerlendirme ölçütleri, depo verimlilik esasları ve hesapları, istif 

makinelerinin kullanımı, araç gereç donanım seçim esasları ve bakımı, temel depolama 

prosedürleri. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL304 ULUSLARARASI TİCARETTE VERGİLENDİRME 3 0 3 5 

Dersin içeriği Uluslararası ticarette vergilemeye giriş, Türkiye’de gümrük vergisi: teori ve uygulama, 

Türkiye’de ithalatta KDV ve ÖTV: teori ve uygulama, gümrük işlemlerinde ek mali 

yükümlülükler, serbest bölgelerin vergilendirilmesi, uluslararası ticarette çifte 

vergilendirme ve çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmaları, Türkiye ve Avrupa 

birliğinde dış ticaretin vergilendirilmesi, uluslararası ticarette vergi uyuşmazlıklarının 

çözümü. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

İŞL306 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 3 0 3 4 

Dersin içeriği Bu derste, problem modelleme, doğrusal programlama, grafik çözüm, simplex metot, 

atama problemleri, taşıma problemleri ve tüm bunların MS Excel ile modellenerek 

çözümleyici kullanılarak çözümlerinin bulunması ve bulunan sonuçların karar almaya 

olan etkileri konuları yer almaktadır. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL308 MESLEKİ YABANCI DİL II 3 0 3 4 

Dersin içeriği İşlenen konular arasında Tedarik Zinciri Yönetimi’nin (TZY) tanımı, tarihçesi ve 

gelişimi ile talep tahmini, üretim, dağıtım ve satış ve pazarlama gibi konular ile TZY 

arasındaki ilişkiler bulunmaktadır. Ayrıca, SCOR modeli ve değer zinciri analizi de 

ele alınmaktadır. 
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4.SINIF VII.YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL401 E-TİCARET 3 0 3 5 

Dersin içeriği E-Ticaret tanımı, elektronik ticaretin niteliği ve kapsamı, elektronik ticaretin tarafları, 

elektronik ticaret modelleri, elektronik ticaretin araçları, elektronik veri değişimi, 

elektronik ticaret-elektronik is, internet ortamında elektronik ticaret ortamları. B2B, 

Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM), Kaynak Yönetimi(SCM), E-ticarette güvenlik. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL403 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 0 3 5 

Dersin içeriği Toplumsal düzen kuralları içinde iş hukukunun yeri ve önemi, iş hukukunun 

kaynakları, ulusal kaynaklar ve uluslararası kaynaklar, işin tanımı, çalışanların ayrımı, 

iş hukukunun özellikleri ve kapsamı, iş hukukunun temel kavramları, işçi, işveren, iş 

sözleşmesi, iş hukukunun temel kavramlarından işyerinin incelenmesi, bu bağlamda 

tanımı, işletme ile farkları, açılması, bildirimi, devri ve kapatılması, iş sözleşmesinin 

özellikleri, türleri, devri, iş sözleşmesi yapma ehliyeti, iş hukukuna özgü ehliyet 

sınırlamaları, iş sözleşmesi ile işe alma mecburiyeti, iş sözleşmesinden doğan borçlar, 

iş hukukunda çalışma süreleri, normal çalışma ve fazla çalışma süreleri, iş hukukunda 

dinlenme süreleri, iş sözleşmesinin sona ermesi, fesih bildirimi, derhal fesih, toplu işçi 

çıkarma, iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, toplu iş hukukuna giriş, sendika, 

konfederasyon, toplu iş sözleşmesi tanımı, sendika ve konfederasyon üyeliği ile 

üyeliğin sona ermesi, sendika ve kuruluşların işleyişi, gelir ve giderleri, faaliyetlerinin 

durdurulması ve sona ermesi, toplu iş sözleşmesinin yapılması, hükümleri, uygulama 

alanı, sona ermesi ve sona ermesinin sonuçları, uyuşmazlıklar ve çözüm yolları, grev 

ve lokavt, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik uygulamaları hakkında incelemeler. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL405 ULUSLARARASI PAZARLAMA 3 0 3 4 

Dersin içeriği Bu derste uluslararası pazarlama ile ilgili temel kavramlar, uluslararası pazarlama 

araştırması, uluslararası parlamada ürün, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma, 

çokuluslu şirketler ele alınacaktır. 
 

 

 

 

 

4.SINIF VIII.YARIYIL 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL402 İHRACAT VE İTHALAT YÖNETİMİ 3 0 3 5 

Dersin içeriği İhracat kavramı ve ihracatın temel esasları, ihracat çeşitleri, ihracatın yapılacağı ülkeye 

göre çeşitleri, ithalat ve ihracat ile ilgili kurum ve kuruluşlar, dış ticarette ödeme 

şekilleri ve uygulamaları, ihracat işlemleri ve dökümantasyon, ithalat ve ihracatta 

lojistik, dâhilde işleme rejimi ve uygulamaları, ihracatta devlet destekleri, ihracatta 

KDV istisnası ve KDV iadesi uygulamaları, ithalat işlemleri ve dökümantasyon, 

ihracatta kambiyo ve mevzuatı, serbest bölgeler ve serbest bölgelerde vergi 

uygulamaları, dünya ticaret örgütü ve uluslararası ilişkiler.  
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL404 TİCARET VE LOJİSTİKTE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 3 0 3 5 

Dersin içeriği Lojistik yazılımlar ve lojistik yazılımlara giriş, lojistik yazılım uygulamaları ve genel 

kavramları, uluslararası karayolu taşımacılığı ve diğer modüllerin kullanımı. 
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DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL406 ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA 3 0 3 4 

Dersin içeriği Endüstriyel pazarların özellikleri, endüstriyel pazarlamada satınalma, satınalma türleri, 

endüstriyel ürün türleri, endüstriyel satınalma süreci, endüstriyel satınalmada ürün 

seçimini etkileyen faktörler, endüstriyel satınalmada tedarikçileri değerlendirme 

yöntemleri, örgütsel satınalma davranışını etkileyen faktörler, endüstriyel pazarlamada 

bölümlendirme, endüstriyel pazarlamada ürün kararı, endüstriyel pazarlamada yeni 

ürün geliştirme kararı, endüstriyel pazarlamada fiyatlama kararı, endüstriyel 

pazarlamada tutundurma kararı, endüstriyel pazarlamada dağıtım kararlarını 

içermektedir. 
 

 

 

SEÇMELİ DERSLER 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL501 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Davranış biçimleri, gruplar, lider ve yönetici tipleri, motivasyon, etkililik, verimlilik, 

değişim, gelişim, imaj, zaman, protokol, konuşma, görüşme çatışma, karar verme, 

mülakat yönetimi. 

 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL502 KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK 3 0 3 4 

Dersin içeriği Bu ders kapsamında uluslararası işletmeciliğe giriş, uluslararası işletmeciliğin tarihsel 

gelişimi, uluslararası işletmeciliğin çevresi, uluslararasılaşma aşamaları, 

uluslararasılaşma sürecini etkileyen faktörler, uluslararasılaşma nedenleri, uluslararası 

işletmeciliğin ayırt edici özellikleri, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, uluslararası 

yönetim ve çokuluslu şirketler, uluslararası işletmelerde kültürel ve politik çevre, 

uluslararası ortamda planlama, uluslararası faaliyetlerin örgütlenmesi, uluslararası 

yönetici görevlendirme konuları ele alınacaktır. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL503 GİRİŞİMCİLİK 3 0 3 4 

Dersin içeriği Girişimcilikle ilgili temel kavramlar, KOBİ’ler, işletme çeşitleri, kuruluş yeri seçimi, 

küçük işletmelerde pazarlama ve finansman, iş planı hazırlama ve uygulama, küçük 

işletmelerde sorunlar ve çözümler, girişimcilik sistemleri, kalkınmakta öncelikli 

yöreler. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL504 ULUSLARARASI HİZMET PAZARLAMASI 3 0 3 4 

Dersin içeriği Pazarlamanın ve hizmetlerin gelişimi, hizmetlerin tanımı ve sınıflandırılması, hizmet 

işletmeleri, hizmetlerde pazarlama karması elemanları ve pazarlama stratejileri ile 

profesyonel hizmetler bireysel hizmetlerde müşteri tatmin yöntemleri. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL505 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 3 0 3 4 

Dersin içeriği Bu derste, tüketici davranışının tanımı, pazarlamadaki önemi, tüketici davranışının 

özellikleri, tüketici davranışını etkileyen çeşitli faktörler ele alınarak, satın alma karar 

süreci, satın alma sonrası davranışlar ve tüketicinin korunması konuları işlenecektir. 
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DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL506 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Tüketici davranışlarının pazarlamada rolü, tüketici davranışlarını etkileyen faktörler, 

kültürel ve sosyal faktörler, satın alma karar süreci, tüketici davranış modelleri, satın 

alma davranış türleri, tüketici davranış araştırması ve tüketicilik. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL507 ULUSLARARASI TİCARETTE FİNANSAL RAPORLAMA 3 0 3 4 

Dersin içeriği Bu ders kapsamında işlenecek konular: uluslararası raporlama ile ilgili kavramsal 

açıklamaların ardından karşılaştırmalı muhasebe, raporlama ve açıklama, uluslararası 

finansal tablo analizi gibi konular ele alınmaktadır. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL508 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Uluslararası iktisat teorisi analizleri: karşılaştırmalı üstünlükler, uluslararası ticaret 

teorisi analizleri arz ve talep modelleri, faktör donatımı teorisi, dış ticaret teorisi ve 

ekonomik büyüme analizi, dış ticaret teorisi ve ekonomik büyüme analizi, dış ticaret 

politikası, gümrük tarifeleri, tarife dışı ticaret politikası araçları, iktisadi birleşmeler 

teorisi: gümrük birlikleri ve serbest ticaret bölgeleri. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL509 DIŞ TİCARETTE RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK 3 0 3 4 

Dersin içeriği Dış ticaret ve genel anlamda risklerin kavramsal çerçevesi, risk yönetimi ve dış ticaret 

işlemlerinde risk, sigorta, sigorta sözleşmesi, risk ve riziko kavramları, sigorta 

sözleşmesinin tarafları, unsurları ve nitelikleri, teknik ve hukuksal açıdan bazı sigorta 

kavramları, sigortanın genel ilkeleri (prensipleri), sigortanın genel ilkeleri (prensipleri), 

nakliyat (taşıma) sigortaları, uluslararası ticarette taşımaya ilişkin riskler ve sigortalar. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL510 ULUSLARARASI İŞLEMLERDE STRATEJİK YÖNETİM 3 0 3 4 

Dersin içeriği Dış çevre analizleri, endüstri dalı analizi, amaç, hedef, misyon, amaç yapısı ve 

hiyerarşisi, iç çevre analizi, swot analizi, strateji türleri, strateji formülasyon konularına 

değinilecektir. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL511 TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE YENİLİK YÖNETİMİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Teknoloji ve yenilik yönetiminin önemi ve büyümeye katkısı Teknolojideki 

gelişmelerin tarihçesi, Kavramlar ve teknikler; teknoloji transferi, teknolojiyi üretme, 

yenilik, sürekli iyileştirme, buluş, faydalı model, tasarım, Ar-ge ve yenilik 

planlamasında kullanılan teknikler, Teknolojik tahmin teknikleri, proje seçimi ve 

proje planlama teknikleri. 
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DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL512 TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Tehlikeli madde tanımı, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, tehlikeli maddelere 

ilişkin uluslararası konvansiyonlar, tehlikeli maddelerin karayolunda taşınmasına 

ilişkin uluslararası sözleşme-ADR, tehlikeli maddelerin Denizyolunda taşınmasına 

ilişkin uluslararası sözleşme-IMDG Code, tehlikeli maddelerin demiryolunda 

taşınmasına ilişkin uluslararası sözleşme-RID, tehlikeli maddelerin iç suyollarında 

taşınmasına ilişkin uluslararası sözleşme-ADNR, tehlikeli maddelerin havayolu ile 

taşınmasına ilişkin uluslararası kurallar-DGR, tehlike ikaz sembol ve işaretleri, 

tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlar ve kaplar, tehlikeli madde 

taşımacılığında belgeler, tehlikeli madde taşımacılığında ulusal mevzuat ve 

düzenlemeler, sektörel Uygulama örnekleri-Petrol Lojistiği. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL513 ULUSLARARASI TİCARETTE KALİTE VE STANDARDİZASYON 3 0 3 4 

Dersin içeriği Standardizasyonun anlamı, önemi ve standardizasyonun sağladığı faydalar, 

standardizasyonun amaçları, ilkeleri ve standart ile ilgili temel kavramlar, standart 

çeşitleri, standartların hazırlanması, revizyonlar, tadiller (değişiklikler) ayna komiteler 

ve son yıllarda öncelikli standartlar, kurumsal standart kuruluşları, belgelendirme ve 

akreditasyon standardizasyonda belgelendirmenin rolü ve TSE’nin belgelendirme 

faaliyetleri, standardizasyonda tüketicinin rolü, kalite çemberi ve kalite kontrolü, kalite 

kontrol departmanının görevleri, kalite kontrol çemberi ve kalite kontrol laboratuarları, 

metroloji ve ölçümleme, kalite kontrolü ile ilgili uluslararası kuruluşlar, ihracatta 

kalite,  kalite güvence sistemleri. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL514 LOJİSTİKTE SİMÜLASYON 3 0 3 4 

Dersin içeriği Simülasyon ve modellemeye giriş, temel teori ve kavramlar, güncel modellerin analizi 

ile lojistik araştırması için teknik ve araçlar, benzetim modelleri kurma ve analizi, 

tedarik zinciri ve lojistik sistemlerinin kesikli olay simülasyon modelleri ile analizi, 

rastlantısal değişken oluşturma, oluşturulan rastlantısal sayıların test edilmesi, 

dağılımları verilere uydurma ve çıktı analizi, vaka analizleri. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL515 LOJİSTİKTE GÜNCEL KONULAR 3 0 3 4 

Dersin içeriği Bilgi yönetimi, lojistikte inovasyon, trendler: tersine ve yeşil lojistik, lojistik projesi 

yönetimi, e-ticaret, sürdürülebilirlik, kalite yönetimi, şehir lojistiği, insani lojistik, 

teknolojinin stratejik yönetimi. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL516 LOJİSTİKTE KARAR YÖNETİMİ VE OPTİMİZASYONU 3 0 3 4 

Dersin içeriği Bu ders, doğrusal programlama modellerinin kurulması, bu modellerin çözüm sürecinin 

geometrik yorumu ve cebirsel altyapısı, simpleks algoritma, ikillik teorisi, duyarlılık 

analizi ve ikili simpleks algoritma konularını içermektedir. 
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DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL517 HALKLA İLİŞKİLER 3 0 3 4 

Dersin içeriği Halkla ilişkilerin doğuşu ve öneminin artması, halkla ilişkiler ve benzer kavramlar 

arasındaki ilişkiler, halkla ilişkiler ve iletişim araçları, halkla ilişkiler uygulamasında 

araçların seçimi, halkla ilişkilerin kamu kesiminde kullanılması, halkla ilişkiler 

uygulamasındaki eksikliklerin sonuçları, kuruluş içi halkla ilişkiler, kriz döneminde 

halkla ilişkiler. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL518 GÜMRÜK MEVZUATI 3 0 3 4 

Dersin içeriği Gümrük ve kamu mevzuatının amacı ve kapsamı, gümrük mevzuatı çerçevesinde 

kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin çeşitli hükümler temsil hakkı, gümrük 

mevzuatının uygulamasına ilişkin kararlar, bilgi ve bilgiye ilişkin yükümler, 

basitleştirilmiş usul ve diğer hükümler, basitleştirilmiş usulün kapsamı, serbest dolaşıma 

giriş beyanı, ihracat rejimi, gümrük antrepo rejimi, hariçte işleme rejimi, dahilde işleme, 

gümrük kontrolü altında işleme veya geçici ithalat rejimleri, taşıtların kontrolü ve 

gümrük bölgesine getirilen eşya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi 

tutulana kadar uygulanacak hükümler. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL519 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN ÖRGÜTLERİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Uluslararası ticaretin tarihsel gelişimi, ticaret ile ilgili genel kuralllar, temel WTO 

anlaşmaları, Doha tarım, sübvansiyonlar, damping, antidamping, anlaşmazlıkların 

çözümü, ticari çevre, uluslararası para fonu ve diğer uluslararası kuruluşlar 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL520 AMBALAJLAMA VE PAKETLEME 3 0 3 4 

Dersin içeriği Ambalajlama, ambalaj türleri ve malzemeleri, ambalajlamada görsellik ve maliyet, 

ambalaj seçimi, ürün paketleme ve paket hazırlama. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL521 TERSİNE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Derste  “tersine tedarik zinciri yönetimi kavram ve tanımı, tersine tedarik zinciri tarihsel 

gelişimi, tersine tedarik zinciri stratejileri, tersine tedarik zinciri uygulamaları, 

Dünya’dan ve Türkiye’den uygulamalar-örnekler inceleme” başlıkları incelenecektir. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL522 ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Perakende lojistiği, gıda lojistiği, tekstil ve hazır giyim lojistiği, elektronik ürün lojistiği, 

otomotiv lojistiği, proje ve inşaat lojistiği, turizm lojistiği, fuar ve etkinlik lojistiği, ilaç 

ve hastane lojistiği, atık ve geri dönüşüm lojistiği, canlı hayvan taşımacılığı, yardım 

lojistiği. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL523 DENİZ TİCARETİ HUKUKU 3 0 3 4 

Dersin içeriği Deniz Ticaret Hukukunun konusu ve mevzuat ile ilgili genel bilgi verildikten sonra, 

gemi, gemi sicilleri, gemi adamları, donatan, deniz borçlar hukuku ve bu kapsamda 

yapılan sözleşme türleri, deniz taşımacılığı, navlun, çatma gibi konular açıklanmaktadır. 

Özellikle yeni TTK uyarınca getirilen değişikliklere değinilmektedir. 
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DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL524 LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Liman operasyonlarında terminal, denizyolu ile karayolu-tabanlı lojistiği bağlayan temel 

bir birimdir. Her bir terminalin genellikle birbirine benzemeyen kendine ait kanun ve 

kuralları, süreçleri ve amaçları vardır. Terminal yönetimi her bir sistemin gerekliliklerini 

yerine getirirken aynı zamanda maliyet-etkin, güvenli ve etkili bir biçimde yüklerin 

gemiden limana, limandan gemiye hareketini sağlar. Terminallerin bu görevi, modern 

taşımacılığın gereksinimleri olan kişiye özel teslimat süreleri ve sermaye harcamaları 

nedeniyle daha da güçlenmiştir. İyi bir terminal yönetimi, hem etkin ve esnek günlük 

operasyon kabiliyetine sahip olmalı hem de aynı zamanda işin uzun vadede gelişmesine 

de katkıda bulunmak durumundadır.  
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL525 HAVAYOLU YÖNETİMİ VE LOJİSTİĞİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Havayolu yönetimi konuları havayolu stratejileri, gelir yönetimi, seyahat satışları ve 

dağılımı. Havayolu trafiğinin yoğunluğunun artması havayolu kapasitesinin 

genişlemesine neden olması dolayısıyla ders kapsamında havalimanı planlaması, 

tahminleme, havalimanının yarattığı dışsallıklar, havalimanı kullanımının 

fiyatlandırılması, yatırım kararları ve havalimanlarının gelişmesinde özel sektörün rolü 

ele alınacaktır. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL528 DÜNYA EKONOMİSİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Uluslararası ticaret sistemi, yeni endüstriyel yarışmacılar. GATT. IMF, Dünya Bankası. 

Gelişmekte olan ülkeler ve ticaret sistemi. Kuzey, güney ticareti. Global ekonomik 

sorunlar (Endüstriyel ülkelerde, merkezi planlı ekonomilerde, gelişmekte olan ülkelerde) 

1960 ‘lardaki talep yönetimi, dünya enflasyonunun patlaması. Petrol açığı. 1980’lerde 

ödemeler dengesizlikleri, global çevre sorunları. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL529 KRİZ YÖNETİMİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Bir krizin ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı hakkında temel kavramları ve araçları 

vermek, bir sistem olarak işletmeyi ele alıp kriz anında nasıl bir eylem planının 

oluşturulabileceğini fonksiyonlarıyla birlikte incelemek. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL530 ULUSLARARASI SATIŞ YÖNETİMİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Uluslararası satış gücü, kültür ve satış, kültürlerarası iletişim ve müzakere,  uluslararası 

satış süreci ve kişisel satış, uluslararası satış planlama ve örgütleme, uluslararası satış 

gücünün geliştirilmesi, uluslararası satış gücünün motivasyonu, ödüllendirilmesi ve 

değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi ve satış sonrası hizmetler. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL531 TAŞIMACILIK YÖNETİMİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Bu ders; temel olarak taşımacılık yönetiminin prensipleri, dağıtım ve nakliyenin lojistik 

sürecindeki yeri, taşıma sistemleri, nakliye modları ve intermodal taşımacılık, nakliye 

maliyetleri, nakliye operatörleri ve aracıları, taşımacılık yasaları, nakliye işlemleri ve 

dokümantasyonu, kent taşımacılığı, e-ticaret ve müşteri hizmetlerinin nakliyedeki rolü 

gibi konuları ele alır. 
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DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL532 İLETİŞİM TEKNİKLERİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Genel olarak öğrencinin iletişim kavramı, iletişim süreci ve işleyişi, iletişim türleri ve 

şekilleri, iletişim modelleri, iletişimin engelleri ve aşma yolları, örgütlerde iletişim, 

örgütsel iletişim biçimleri ve örgütsel iletişimin iyileştirilmesi, örgütsel iletişim ağ 

modelleri ve teknolojileri, bilgi sistemleri ve iletişim, kitle iletişim ve halkla ilişkiler. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL533 TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VE YATIRIM POLİTİKALARI 3 0 3 4 

Dersin içeriği Dünya ve Türkiye’de ticaret ve yatırım göstergeleri, ticaret ve yatırım politikalarının 

ekonomisi, uluslararası ticaretin sebepleri ve uluslararası ticaret teorileri, ticaret 

kazanımları, mukayeseli üstünlük ve ölçek ekonomileri, serbest ticaret ve korumacılık, 

ticaret tarifeleri, Türkiye’de ticaret ve yatırım politikaları 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL534 ULUSLARARASI HUKUK 3 0 3 4 

Dersin içeriği Uluslararası hukuka giriş, günümüz devletler hukuku, hukuk okulları, farklı ülke 

devletler hukuklarının karşılaştırılması, uluslararası hukukunun kaynakları, anlaşmalar, 

konvansiyonlar, örf ve adet, teamül, genel hukuk prensipleri, ikincil kaynaklar, 

devletlerin ve hükümetlerin tanınması, de facto ve de jure tanıma, uluslararası örgütler, 

Birleşmiş Milletler ve işlevi, diğer örgütler, Uluslararası Hukuk dersinin konusunu 

oluşturmaktadır.  
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL535 ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Gümrükle ilgili temel kavramlar, gümrük vergileri; fonlar, alınan diğer vergi resim ve 

harçlar, gümrük kanunu, gümrük vergilerinin hesaplanması; fonların nasıl alınacağı ve 

bununla ilgili mevzuat hükümleri, cezai hükümler ve uygulamaları; kanun, yönetmelik 

ve tebliğlere bağlı olarak gümrük resim ve harçları, tek ve maktu vergi, istisna ve 

muafiyetler, boşaltma ve yükleme, gümrük rejimleri: sundurma rejimi, giriş rejimi, 

aktarma rejimi, antrepo rejimi, zat eşyası, ev eşyası; turistik kolaylıklar, gümrük 

kıymetinin belirlenmesi, gümrük kıymetinin kontrolü, çıkış rejimi: geçici çıkış ve geri 

gelen eşya, geçici kabul ve geçici muaflık rejimi. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL536 AB HUKUKU 3 0 3 4 

Dersin içeriği Bu derste AB hukukunun normları, bu normların nasıl oluştuğu, içerikleri ve nasıl 

işledikleri incelenecektir. Buna ek olarak, AB’nin yasama, yürütme ve yargı 

mekanizmalarını yürüten kurumlarının üyeleri, görevleri ve yaptırım güçleri 

araştırılacaktır. Tüm bu süreç AB’nin ekonomik, siyasi ve sınıfsal yapılanması ile bir 

arada ele alınarak analiz edilecektir. 
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DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL537 DAĞITIM KANALLARI PLANLAMASI 3 0 3 4 

Dersin içeriği Tedarik zinciri yönetimi- dağıtım yönetimi ilişkisi, dağıtım kanalı kavramı, dağıtım 

kanalları ve lojistik, dağıtım merkezi, dağıtım stratejisi ve başlıca dağıtım politikaları, 

fiziksel dağıtım ve fonksiyonları,  pazarlama-dağıtım yönetimi ilişkisi, endüstriyel 

pazarlar, dağıtım kanalı tasarımı, ulaştırma modellerine giriş, ulaştırma modelleri 

uygulamaları, çapraz sevkiyat ve döngüsel sefer, sektörel uygulamalar, dağıtım kanalı, 

pazarlama kanalı, başlıca dağıtım kanalı üyeleri, dağıtım kanallarındaki çatışmaların 

yönetimi, endüstriyel pazarlarda dağıtım kanalı seçiminde kriterler, rotalamaya giriş, tek 

araçlı rotalama uygulamaları, çok araçlı rotalama uygulamaları. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL538 LOJİSTİKTE VAKA ANALİZİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Bu ders çağdaş Lojistik ve entegre tedarik zinciri yönetiminde stratejik, yönetimsel ve 

operasyonel konuları kapsayacak şekilde ders ve vakaların birleşiminden oluşmaktadır. 

Genel olarak lojistik stratejileri; tedarik zinciri yeniden yapılandırılması ve değişim 

yönetimi; ve envanter politikası konularını kapsamaktadır. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL539 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 3 0 3 4 

Dersin içeriği Ekonomik kalkınma literatüründe önemli bir yer edinmeye başlayan sürdürülebilir 

kalkınma konusu, bu ders kapsamında ulusal ve uluslararası boyutları ile ele alınacak ve 

incelenecektir. Ekonomik hayatın çevreyle uyumlu entegrasyonu olarak 

tanımlanabilecek olan sürdürülebilir kalkınma, insanoğlunun refahına hem ekonomik 

hem sosyal hem de çevresel olmak üzere üç boyuttan yaklaşmakta olduğundan, 

geleneksel iktisat öğretisinden önemli ölçüde farklılaşmaktadır. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL540 SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA 3 0 3 4 

Dersin içeriği 21. yy’da Pazarlama, sürdürülebilirlik için pazarlama çerçevesi, sosyo-ekonomik 

sorunlar, sürdürülebilir tüketici davranışı , sürdürülebilir pazarlama değer ve amaçları, 

sürdürülebilir pazarlama stratejileri, müşteri çözümleri, iletişim, müşteri maliyeti, 

kolaydalık, sürdürülebilir pazarlamaya dönüşüm, sürdürülebilir pazarlamayı yeniden 

kurgulamak. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL541 BİLGİ TRANSFERİ VE YÖNETİMİ 3 0 3 4 

Dersin içeriği Bu derste Bilgi yönetimi ile ilgili temel kavramlar, bilgi yönetim süreci, konuya ilişkin 

görüş ve yaklaşımlar, örgütsel bilgi, bilgi örgütleri, bilgi pazarları ve bilgi yöneticileri 

konuları ele alınacaktır. Ayrıca bilgi transferinin konularına değinilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:history.back()


 
 

 
 

 

T.C. 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Ders İçerikleri 

 

16/7 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL542 MESLEKİ YABANCI DİL III 3 0 3 4 

Dersin içeriği Şimdiki Zaman ve Geniş Zamanın tekrarlanması ve farklarının vurgulanması; Geçmiş 

Zaman ve Present Perfect Tense’in kıyaslanması ve farklarının vurgulanması; Gelecek 

zaman “Will” ve kullanıldığı özel durumların belirtilmesi; Gelecek Zaman “Going to” 

ve “will” ile kıyaslanması; İngilizcede kullanılan soru cümlelerinin gruplandırılması ve 

soruların uygun şekilde cevaplandırılması; İngilizcede kullanılan Kiplikler(Modal 

Verbs) ve bu kipliklerin işlevlerinin (ihtimal, yetenek, zorunluluk, öneri vb) 

vurgulanması; mastarlar (Gerund/ Infinitive)ve mastarların özne ve nesne pozisyonunda 

kullanılması; miktar bildiren sıfat ve zamirler (both, neither, all, none); sıfatlar 

(Adjectives) ve zarflar (Adverbs); şimdiki zamanın hikâyesi (Past Continuous Tense) ve 

şimdiki zamanla kıyaslanması; bağlaçlar (conjunctions), anlamları ve kullanım 

özelliklerinin verilmesi; öbeksi eylemler (Phrasal Verbs), anlamları ve kullanım 

özellikleri; dönem içinde anlaşılmayan konuların tekrar gözden geçirilmesi. 
 

DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS 

UTL543 MESLEKİ YABANCI DİL IV 3 0 3 4 

Dersin içeriği Ülkeler, uyruklar, selamlaşma ve vedalaşmalar, meslekler ve kendini tanıtma; kişisel 

bilgileri sorgulama, şirket tipleri ve aktiviteleri; şirket tipleri ve aktiviteleri hakkında 

konuşma; telefonla rezervasyon ve sipariş;telefon görüşmeleri yapma, telefonla mesaj 

bırakma; yardım önerme/isteme; belgelerle ilgilenme ve yazışma; problemi 

açıklama/çözme; özür dileme, bir restoran veya kafede sipariş verme; genel ve mesleki 

diyaloglar yapma; şirket bölümlerini ve sorumluluklarını tarif etme; bir ziyaretçiye 

şirketi gezdirip gösterme; mesleki nitelikler, beceriler ve deneyim hakkında konuşma; 

fiyatları söyleme. 
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