
 

 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 

1. SINIF DERSLERİ 

 
 1. SINIF GÜZ YARIYILI     

KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  K  ECTS  

TD I  Türk Dili 1  Z  2  0  2  2  

YDİ I  Yabancı Dil 1  Z  2  1  3  5  

ENF I  Temel Bilgi Teknolojileri  Z  2  2  3  4  

UTL101  İşletme Bilimine Giriş  Z  3  0  3  4  

UTL103  İktisada Giriş I  Z  3  0  3  5  

UTL105  Genel Muhasebe I  Z  3  0  3  5  

UTL107  İşletme ve Finans Matematiği I  Z  3  0  3  5  

DOY101  Dijital Okuryazarlık  Z  2  0  2  3  

  TOPLAM KREDİ    20  3  22  33  

 
 1. SINIF BAHAR YARIYILI     

KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  K  ECTS  

TD II  Türk Dili II  Z  2  0  2  2  

YDİ II  Yabancı Dil II  Z  2  1  3  5  

UTL102  Yönetim ve Organizasyon  Z  3  0  3  4  

UTL104  İktisada Giriş II  Z  3  0  3  5  

UTL106  Genel Muhasebe II  Z  3  0  3  5  

UTL108  İşletme ve Finans Matematiği II  Z  3  0  3  5  

UTL110  Hukuka Giriş  Z  3  0  3  4  

DOY102*  Dijital Okuryazarlık  Z  2  0  2  3  

  TOPLAM KREDİ    21  1  22  33  

 



 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 

1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ 

 

TD I Türk Dili I  

Dersin amacı, temel dil becerilerini geliştirmektir. Dilin tanımı ve nitelikleri, diller, ses bilgisi, 

Türkçe'nin ses özellikleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, kelime yapı, kökler ve ekler, 

yapım ekleri, çekim ekleri, kelime anlamı, güzel adlandırma, atasözleri ve deyimler, isimler, 

sıfatlar, tamlamalar gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.  

YD I Yabancı Dil I  

Bu dersin genel hedefi, başlangıç seviyesinde İngilizce bilgisi edindirme ve temel becerilerin 

ediniminin sağlanmasıdır. Dersin içeriğinde, dilin temeli; tanışma konusuna giriş, konuşmaya 

başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, teklif ve kabul etmek, 

sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, 

zaman zarflarının kullanımı ve seyahat planları yapma yer almaktadır.  

ENF 1 Temel Bilgi Teknolojileri  

Bilgisayar programlarını kullanmaya giriş. Bilgisayarda kullanılan yazılım. MS Office 

(Excel,Word, Powerpoint vs.) kullanımı ve uygulamaları. Access kullanımı ve uygulamaları.  

UTL101 İşletme Bilimine Giriş  

İşletmenin temelleri, işletmelerin amaçları ve performans ölçütleri, işletme ve çevre, 

işletmenin kuruluşu, işletmelerde iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, uluslararası işletmecilik, 

yönetim, örgütlenme, insan kaynakları yönetimi, işçi-işveren ilişkileri, çalışma ilişkileri, 

üretim sistemleri ve yönetimiyle ilgili konular.  

UTL103 İktisada Giriş I  

İktisat biliminin tanımı ve temel kavramları, ekonomik sorunlar ve ekonomik düzen 

tartışmaları, talep, arz ve denge (fiyat teorisi), arz, talep ve esneklik analizleri ile ilgili 

uygulamalar, tüketici davranışları teorisi ve tüketici dengesi, üretim ve maliyet teorisi, firma 

davranışları teorisi ve piyasa çeşitleri, tam rekabet piyasası, aksak rekabet piyasası, monopol, 

oligopol piyasası, üretim faktörleri fiyat analizi ve gelir dağılımı politikası. 

UTL105 Genel Muhasebe I  

Muhasebe tanımı ve konusu, temel kavramlar. Hesap kavramı, yevmiye maddesi, nizam ve 

yardımcı hesaplar, tek düzen hesap planı hakkında genel bilgiler, bilanço- aktif hesaplar, hazır 

değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve diğer alacakların incelenmesi, stokların 

incelenmesi, KDV ve uygulamaları, sürekli ve aralıklı envanter yöntemi.  

UTL 107 İşletme ve Finans Matematiği I  

İşletmelerde etkin bir finans politikasının oluşturulabilmesi, uygun yatırım ve finansman 

kararlarının alınabilmesi için gerekli alt yapıya ilişkin matematik bilgilerinin verilmesine 

amacına yönelik olarak, basit faiz (iç ve dış faiz), basit ıskonto (iç ıskonto ve dış ıskonto) 

hesaplamaları, bileşik faiz (nominal ve efektif faiz oranları), hazine bonosu, finansman bonosu 

ve repo değerlemesi, taksitler (anüite) ve taksit türleri, borç ödemeleri ve tahvil değerlemesi 

ve problem çözümleri.  



 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 

1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ 

 

TD II Türk Dili II  

Dil ve diller, Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve 

devirleri, ses bilgisi (Türkiye Türkçesi), şekil bilgisi (kelimelerin yapısı): a) isim soylu 

kelimeler b) fiiller c) edatlar, anlam bilgisi, cümle bilgisi (kelime grupları, cümlelerin ögeleri, 

cümle çeşitleri, cümle tahlilleri).  

YDİ II Yabancı Dil II  

Bu dersin genel hedefi, orta seviyede İngilizce bilgisi edindirme, okuma, yazma, dinleme ve 

konuşma becerilerinin edinimini geliştirmedir. Dersin içeriğinde, şimdiki zaman, gelecek 

zaman, karşılaştırmalar, problemler ve öğüt alıp tavsiye verme, önerilerde bulunma, present 

perfect tense, şimdiki zamanın ve geniş zamanın farklı kullanımları, kimi özel yapılar, sıfat ve 

zarflar yer almaktadır.  

UTL102 Yönetim ve Organizasyon  

İşletme yönetimine bilimsel bakış, yönetim ve yönetici tanımı, karar verme ve planlama, 

organizasyon teorileri ve modern teoriler, klasik, neo-klasik ve insan ilişkileri yaklaşımları, 

yöneticilik ve motivasyon, organizasyonlarda gruplar ve departmanlar, çatışma yönetimi, 

liderlik, iletişim, motivasyon, organizasyonlarda değişim, organizasyon yapısı ile ilgili temel 

sorunlar  

UTL104 İktisada Giriş II  

Kamusal mallar, dışsallıklar, mikro iktisattan makro iktisada geçiş, devlet ve makroekonomi, 

makroekonominin bileşenleri, milli gelir muhasebesi, milli gelir hesapları, GSMH’nın 

hesaplanması, milli hasılanın belirlenmesi, kamu harcamaları, yatırımlar, net ihracat, 

makroekonomik denge, maliye politikası ve toplam harcamalar, para ve bankacılık, para 

teorisi ve politikası, merkez bankacılığı ve merkez bankasının fonksiyonları, toplam talep- 

toplam arz analizi ve enflasyon, uluslar arası ticaret ve finansman, ekonomik büyüme ve 

kalkınma konuları. 

UTL106 Genel Muhasebe II  

Kasa, bankalar ve hisse senedi-tahvil işlemleri, alacaklar, senet işlemleri, sabit değerler, banka 

kredileri, borçlar, gider ve gelir işlemleri, ücret bordrosu, kayıt hatalarının düzeltilmesi, 

envanter işlemleri, aktif ve pasif hesaplara ilişkin envanter işlemleri, dönem sonu ayarlama 

kayıtları, hesapların kapatılması ve dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi gibi konularda 

bilgi vermeyi amaçlar.  

UTL108 İşletme ve Finans Matematiği II  

Finans piyasalarında modelleme, lineer programlama, karar verme süreci, enflasyon ve faiz, 

rant hesapları ve uygulamaları  

UTL110 Hukuka Giriş  

Hukuk kavramı, toplum düzeni ve toplumu düzenleyen kurallar, hukukun amacı, sağladığı 

yararlar ve hukukun unsurları, hukuk sistemleri, Türk hukuk sistemi, hukuki ilişkiler, temel 

insan hakları, hakların özellikleri ve türleri gibi konular hakkında bilgi vermeyi amaçlar.  



 

AİİTI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  

Dersin amacı, Atatürkçü düşünceyi gerçek yönüyle tanıtmak ve güncelleştirerek yaşatmaya 

katkıda bulunmaktır. Derste; Türk İnkılâp hareketleri, inkılaplar, Atatürk dönemi dış 

politikası, Türk İnkılâbının dayandığı temeller ve Atatürkçülük, Atatürk ilkeleri, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri ve değişmez nitelikler, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, 

laiklik, inkılâpçılık, bütünleyici ilkeler, milli egemenlik, milli bağımsızlık, Milli birlik, 

beraberlik ve ülke bütünlüğü, bilimsellik ve akılcılık, çağdaşlaşma ve batılılaşma ele 

alınmaktadır.



 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 

2. SINIF DERSLERİ 

 
 2. SINIF GÜZ YARIYILI    

KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  K  ECTS  

AİİT I  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1  Z  2  0  2  2  

UTL201  Uluslararası Ticarete Giriş  Z  3  0  3  5  

UTL203  Pazarlama İlkeleri  Z  3  0  3  4  

UTL205  İstatistik 1  Z  3  0  3  4  

UTL207  Mesleki Yabancı Dil 1  Z  2  1  3  5  

UTL209  Envanter ve Bilanço  Z  3  0  3  5  

UTL211  Ticaret Hukuku  Z  3  0  3  5  

  TOPLAM KREDİ    19  1  20  30  

 
 2. SINIF BAHAR YARIYILI    

KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  K  ECTS  

AİİT II  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2  Z  2  0  2  2  

UTL202  Lojistiğe Giriş  Z  3  0  3  5  

UTL204  İşletme Finansı  Z  3  0  3  5  

UTL206  İstatistik 2  Z  3  0  3  4  

UTL208  Mesleki Yabancı Dil 2  Z  2  1  3  5  

UTL210  Bilgisayarlı Muhasebe  Z  2  1  3  5  

UTL212  Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık Hukuku  Z  3  0  3  4  

  TOPLAM KREDİ    18  2  20  30  



 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 

2. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ 

 

UTL201 Uluslararası Ticaret Giriş  

Uluslararası Ticaret Teorileri, Uluslararası Ticaret Politikası Araçları, Uluslararası Ticaret İle 

İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler, Teslim Şekilleri, 

Ödeme  

Şekilleri, Gümrük İşlemleri, Kambiyo İşlemleri, Serbest Bölgeler, İhracat ve İthalat Mevzuatı  

UTL203 Pazarlama İlkeleri  

Bu dersin amacı; modern pazarlamanın temel kavramları ve uygulaması hakkında öğrencinin 

bilgi ile donanımını sağlamaktır. Derste; pazarlamanın temel kavramları ve gelişimi, 

pazarlama çevresi, stratejik pazarlama, pazarlama araştırması, tüketici pazarları ve tüketici 

davranışı, endüstriyel pazarlar, pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi, pazar 

konumlandırma, pazarlama karması; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma konularına 

değinilmektedir.  

UTL205 İstatistik I  

Bu dersin amacı; verilere dayalı ilişkiler hakkındaki çıkarımlar için gerekli olan istatistiksel 

yöntemlerin öğrencilere teorik olarak verilmesidir. Temel kavramlar, frekans tabloları, şekiller 

ve grafikler, merkezi eğilim ölçüleri ve hesaplanması, dağılış ölçüleri ve hesaplanması, kesikli 

ve sürekli olasılık dağılımları, olasılık teorisi ve türleri, rassal değişkenler, beklenen değer, 

permütasyon ve kombinasyon, olasılık dağılımları, örnekleme teorisi ve yöntemleri, güven 

aralıklarının tahmini, indeksler, ilişki ölçüleri, serpilme diyagramı, kovaryans, korelasyon 

konuları ele alınmaktadır.  

UTL207 Mesleki Yabancı Dil I  

Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile ilgili konularda temel düzeyde gerekli bilgi alışverişinde 

bulunabilecek bilgi ve beceriyi hedef dilde edinebilmek.  

UTL209 Envanter ve Bilanço  

Bu derste; envanter kavramı ve çeşitleri, dönen ve duran varlık hesaplarının dönem sonu 

işlemleri, öz kaynak, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak işlemlerine yönelik uygulamalar ve 

mali tabloların hazırlanmasına ilişkin temel işleyiş ele alınmaktadır.  

UTL211 Ticaret Hukuku  

Bu dersin genel amacı; ticari işletme hukukunu, şirketler hukukunu ve kıymetli evrak 

hukukunu değerlendirmedir. Derste; ticari işletme, ticari iş, ticari yargı, tacir, ticaret sicili, 

ticaret unvanı, haksız rekabet ve ticari defterler, ticaret şirketleri için genel hükümler, kollektif 

şirketler, komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler, anonim şirketler, 

kooperatifler, kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrak hukukunun genel hükümleri, kambiyo 

senetleri, bono, poliçe, çek konuları öğretilmektedir.  

AİİT II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  

Dersin amacı, Atatürkçü düşünceyi gerçek yönüyle tanıtmak ve güncelleştirerek yaşatmaya 

katkıda bulunmaktır. Derste; Türk İnkılâp hareketleri, inkılaplar, Atatürk dönemi dış 

politikası, Türk İnkılâbının dayandığı temeller ve Atatürkçülük, Atatürk ilkeleri, Türkiye 



 

Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri ve değişmez nitelikler, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, 

laiklik, inkılâpçılık, bütünleyici ilkeler, milli egemenlik, milli bağımsızlık, Milli birlik, 

beraberlik ve ülke bütünlüğü, bilimsellik ve akılcılık, çağdaşlaşma ve batılılaşma ele 

alınmaktadır.  

UTL202 Lojistiğe Giriş  

Lojistik Kavramı, Lojistiğin Gelişimi, Lojistikte Amaçlar, Stratejik Lojistik Yönetimi,  

Uluslararası Lojistik, Lojistik Maliyetler, Lojistik ve Taşımacılık, Taşımacılık Yönetimi, 

Karayolu Taşımacılığı, Denizyolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Havayolu  

Taşımacılığı, Boru Hattı Taşımacılığı, Intermodal Taşımacılık, Taşıma Türü Seçimi, Malzeme  

Elleçleme ve Paketleme, Dış Kaynak Kullanımı ve 3PL Kavramları, 3PL Organizasyonu, 

Lojistik Sektörü, Kentsel Lojistik, Yeşil Lojistik, Tersine Lojistik, Lojistik Sistemlerin Analizi 

ve Tasarımı  

UTL204 İşletme Finansı  

Finansal yapının oluşturularak işletmelerde finansal tabloların tanıtılması ve finansal analizin 

gerçekleştirilmesi. Finansal yönetimin temel prensiplerini ve başlangıç konularını tanıtarak 

başlangıç düzeyindeki finansal kararların alınması sürecine bir finans yöneticisinin bakış 

açısıyla yaklaşmalarını sağlamaktır. Derste; finans, finansal amaç ve finansal sistem, faiz 

kavramı, paranın zaman değeri, finansal analiz, oran analizi, finansal planlama, bütçe, kar 

planlaması, çalışma sermayesi yönetimi, sermaye maliyeti kavramı, sermaye maliyetinin 

hesaplanması ele alınmaktadır.  

UTL206 İstatistik II  

Dersin amacı, verilere dayalı ilişkiler hakkındaki çıkarımlar için gerekli olan istatistiksel 

yöntemlerin öğrencilere teorik olarak verilmesidir. Derste; hipotez testleri Z ve t istatistikleri, 

Z ve t istatistiklerini kullanarak iki gruba ait verilerin karşılaştırılması, Ki-kare testleri, 

Varyans Analizi (F testi, Tek yönlü varyans analizi, çoklu karşılaştırmalar), çift yönlü varyan 

analizi Scheffe testi, parametrik olmayan Testler, Mann-Whitney-Wilcoxon testi, Mood testi, 

Kruskal-Wallis testi), basit regresyon analizi, çoklu regresyon analizi, zaman serileri analizi, 

trend analizi, yarı ortalamalar, hareketli ortalamalar, trend değerinin hesaplanması, 

Konjonktörel ve mevsimsel dalgalanmalar ele alınmaktadır. 

UTL208 Mesleki Yabancı Dil II  

Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile ilgili konularda temel düzeyde gerekli bilgi alışverişinde 

bulunabilecek bilgi ve beceriyi hedef dilde edinebilmek.  

UTL210 Bilgisayarlı Muhasebe  

Bu derste, daha önceki dönemlerde teorik olarak alınan genel muhasebe bilgilerini bilgisayarla 

uygulamalı bir metotla vermek amaçlanmaktadır. Derste; finansal tablo hazırlaması ve 

değerlendirilmesi ve yorum getirebilmesi, muhasebe paket programları; işletme defteri 

bölümünün tanıtımı, işlemleri ve örnek uygulamaları, programda genel muhasebe bölümünün 

tanıtılması, firma açma işlemleri, parametrelerin tanıtılması, sermaye taahhüt kaydı ile kayıt 

ve açılma işlemleri öğretilmektedir.  



 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 

2. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ 

 

AİİT II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2+0) 2 

Dersin amacı, Atatürkçü düşünceyi gerçek yönüyle tanıtmak ve güncelleştirerek yaşatmaya 

katkıda bulunmaktır. Derste; Türk İnkılâp hareketleri, inkılaplar, Atatürk dönemi dış 

politikası, Türk İnkılâbının dayandığı temeller ve Atatürkçülük, Atatürk ilkeleri, Türkiye 

Cumhuriyetinin temel ilkeleri ve değişmez nitelikler, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, 

laiklik, inkılâpçılık, bütünleyici ilkeler, milli egemenlik, milli bağımsızlık, Milli birlik, 

beraberlik ve ülke bütünlüğü, bilimsellik ve akılcılık, çağdaşlaşma ve batılılaşma ele 

alınmaktadır. 

UTL202 Lojistiğe Giriş (3+0) 5 

Lojistik Kavramı, Lojistiğin Gelişimi, Lojistikte Amaçlar, Stratejik Lojistik Yönetimi, 

Uluslararası Lojistik, Lojistik Maliyetler, Lojistik ve Taşımacılık, Taşımacılık Yönetimi, 

Karayolu Taşımacılığı, Denizyolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Havayolu 

Taşımacılığı, Boru Hattı Taşımacılığı, Intermodal Taşımacılık, Taşıma Türü Seçimi, Malzeme 

Elleçleme ve Paketleme, Dış Kaynak Kullanımı ve 3PL Kavramları, 3PL Organizasyonu, 

Lojistik Sektörü, Kentsel Lojistik, Yeşil Lojistik, Tersine Lojistik, Lojistik Sistemlerin 

Analizi ve Tasarımı 

UTL204 İşletme Finansı (3+0) 5 

Finansal yapının oluşturularak işletmelerde finansal tabloların tanıtılması ve finansal analizin 

gerçekleştirilmesi. Finansal yönetimin temel prensiplerini ve başlangıç konularını tanıtarak 

başlangıç düzeyindeki finansal kararların alınması sürecine bir finans yöneticisinin bakış 

açısıyla yaklaşmalarını sağlamaktır. Derste; finans, finansal amaç ve finansal sistem, faiz 

kavramı, paranın zaman değeri, finansal analiz, oran analizi, finansal planlama, bütçe, kar 

planlaması, çalışma sermayesi yönetimi, sermaye maliyeti kavramı, sermaye maliyetinin 

hesaplanması ele alınmaktadır. 

UTL206 İstatistik II (3+0) 4 

Dersin amacı, verilere dayalı ilişkiler hakkındaki çıkarımlar için gerekli olan istatistiksel 

yöntemlerin öğrencilere teorik olarak verilmesidir. Derste; hipotez testleri Z ve t istatistikleri, 

Z ve t istatistiklerini kullanarak iki gruba ait verilerin karşılaştırılması, Ki-kare testleri, 

Varyans Analizi (F testi, Tek yönlü varyans analizi, çoklu karşılaştırmalar), çift yönlü varyan 

analizi Scheffe testi, parametrik olmayan Testler, Mann-Whitney-Wilcoxon testi, Mood testi, 

Kruskal- Wallis testi), basit regresyon analizi, çoklu regresyon analizi, zaman serileri analizi, 

trend analizi, yarı ortalamalar, hareketli ortalamalar, trend değerinin hesaplanması, 

Konjonktörel ve mevsimsel dalgalanmalar ele alınmaktadır. 

UTL208 Mesleki Yabancı Dil II (2+1) 5 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile ilgili konularda temel düzeyde gerekli bilgi alışverişinde 

bulunabilecek bilgi ve beceriyi hedef dilde edinebilmek. 

UTL210 Bilgisayarlı Muhasebe (3+0) 5 

Bu derste, daha önceki dönemlerde teorik olarak alınan genel muhasebe bilgilerini 

bilgisayarla uygulamalı bir metotla vermek amaçlanmaktadır. Derste; finansal tablo 

hazırlaması ve değerlendirilmesi ve yorum getirebilmesi, muhasebe paket programları; 



 

işletme defteri bölümünün tanıtımı, işlemleri ve örnek uygulamaları, programda genel 

muhasebe bölümünün tanıtılması, firma açma işlemleri, parametrelerin tanıtılması, sermaye 

taahhüt kaydı ile kayıt ve açılma işlemleri öğretilmektedir. 

UTL212 Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık Hukuku  

Bu dersin genel amacı; uluslararası ticaret ve taşımacılık hukukunu değerlendirmektir. Bu 

derste; Ulusal ve uluslararası alanda taşımacılık faaliyetlerini düzenleyen kuruluşların 

tanımlanması-Karayolu taşımacılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar- Havayolu 

taşımacılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar. Denizyolu taşımacılığı ile ilgili ulusal 

ve uluslararası mevzuatlar-Demiryolu taşımacılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar- 

Dış Ticaret İşlemleri ile ilgili kanun ve yönetmelikler – ele alınmaktadır.



 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 

3. SINIF DERSLERİ 

 

  3. SINIF GÜZ YARIYILI    

KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  K  ECTS  

UTL301  Uluslararası İşletmecilik  Z  3  0  3  5  

UTL303  Tedarik Zinciri Yönetimi  Z  3  0  3  5  

UTL305  Finansal Yönetim  Z  3  0  3  5  

UTL307  Maliyet Muhasebesi  Z  3  0  3  5  

UTL309  Mesleki Yabancı Dil 3  Z  2  1  3  5  

  Seçimlik  S  3  0  3  5  

  TOPLAM KREDİ    17  1  18  30  

 (Z) Zorunlu  Bu Derslerden Toplam 25 AKTS Kredilik Ders Seçilecektir.  
 (S) Seçmeli  Bu Derslerden Toplam 5 AKTS Kredilik Ders Seçilecektir.  

  
3. SINIF GÜZ YARIYILI SEÇİMLİK DERSLER      

KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  K  ECTS  

UTL311  Elektronik Ticaret  S  3  0  3  5  

UTL313  Üretim Yönetimi  S  3  0  3  5  

UTL315  Uluslararası İktisat I  S  3  0  3  5  

UTL317  Karayolu Taşımacılığı  S  3  0  3  5  

UTL319  Şirketler Muhasebesi  S  3  0  3  5  

  

  
 3. SINIF BAHAR YARIYILI    

KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  K  ECTS  

UTL302  Uluslararası Pazarlama  Z  3  0  3  5  

UTL304  Lojistik Sistemleri ve Teknolojileri  Z  3  0  3  5  

UTL306  Dış Ticaret Finansmanı  Z  3  0  3  5  

UTL308  Dış Ticaret Muhasebesi  Z  3  0  3  5  

UTL310  Mesleki Yabancı Dil 4  Z  2  1  3  5  

  Seçimlik  S  3  0  3  5  

  TOPLAM KREDİ    17  1  18  30  

(Z) Zorunlu Bu Derslerden Toplam 25 AKTS Kredilik Ders Seçilecektir. 

(S) Seçmeli Bu Derslerden Toplam 5 AKTS Kredilik Ders Seçilecektir.  

  
3. SINIF BAHAR YARIYILI SEÇİMLİK DERSLER      

KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  K  ECTS  

UTL312  Lojistik Maliyet Yönetimi  S  3  0  3  5  

UTL314  Lojistik Hizmet Pazarlaması  S  3  0  3  5  

UTL316  Uluslararası İktisat II  S  3  0  3  5  

UTL318  Denizyolu Taşımacılığı  S  3  0  3  5  

UTL320  Borçlar Hukuku  S  3  0  3  5  

UTL322  Gönüllülük Çalışmaları  S  1  2  2  4  



 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 

3. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ 

 

UTL301 – Uluslararası İşletmecilik  

Bu derste genel olarak uluslararası işletmecilik alanında karşılaşılan konular incelenecektir. 

Uluslararası işletmecilik alanında genel kavram ve terimler, dış ticaret teorileri, uluslararası 

kuruluşlar, bölgesel birlikler, uluslararası ticaret uygulamalarında teslim ve ödeme şekilleri, 

uluslararası finans piyasaları, uluslararası ticaretin kültürel boyutu hakkında açıklamalar ve 

pratik uygulamalar ele alınacak ve incelenecektir. Bu ders, öğrencilerin küresel çevreyi ve 

küresel işletmelerin uluslararası stratejilerini derinlemesine anlamasını; uluslararası ticaretin 

temellerine hâkim olmasını, uluslararası pazarlara giriş stratejilerini ve giriş engellerini 

öğrenmesini amaçlamaktadır.  

UTL303 – Tedarik Zinciri Yönetimi  

Tedarik Zinciri Kavramı, Kamçı Etkisi, Tedarik Zincirinde Karmaşıklık, Tedarik Zinciri 

Yönetimi, Tedarik Zinciri Stratejileri, SCOR Modeli, Tedarik Zinciri Yönetiminde 

Organizasyon, Performans Yönetimi ve Kıyaslama, Ağ Tasarımı, Tedarikçi Yönetimli 

Envanter, Ortaklaşa Tahmin Planlama ve İkmal, Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımları , 4 PL 

Kavramı, ERP sistemlerinin değerlendirilmesi, ERP modülleri ve bu modellerin entegrasyonu, 

pazardaki ERP programları ve bunların karşılaştırılması; ERP yazlımı uygulama adımları, 

ERP için firma kaynaklarının planlanması, ERP yazılımı kullanmanın avantajları ve kısıtları. 

UTL305 – Finansal Yönetim  

Finansal yönetimin temel ilkeleri, işletmelerin firma değerine katkı yapan yatırım ve 

finansman kararlarının nasıl alındığını, finansal piyasaların temel özellikleri, şirketlerin ihraç 

edebileceği çeşitli menkul kıymetler, finansal tablolar, finansal tablo analizi, finansal 

planlama, duran varlık yatırım analizleri.  

UTL307 – Maliyet Muhasebesi  

Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar, maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, 

maliyet merkezleri ve maliyet dağıtım yöntemleri, üretim maliyetlerinin belirlenmesinde 

kullanılan yöntemler ve maliyet muhasebesi uygulamaları.  

UTL309 – Mesleki Yabancı Dil III  

Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile ilgili konularda temel düzeyde gerekli bilgi alışverişinde 

bulunabilecek bilgi ve beceriyi hedef dilde edinebilmek.   

UTL311 – Elektronik Ticaret  

Dersin amacı, e-ticaret faaliyetlerinde operasyonel teknik bilgiyi, ayrıca çevirim içi işlemlerin 

yasal, etik ve sosyal yönleri ile uygulanmasını ve yürütmesini sağlamaktır. E-Ticaret 

uygulamaları geliştirmek için ortam. E-Ticaret uygulama türleri. E-Ticaret uygulamalarını 

tanımlama ve teşhis etme. E-Ticaretin fizibilitesi. E-Ticaret ihtiyaç analizi gibi konular 

anlatılacaktır.  
 

 

 
 



 

UTL313 – Üretim Yönetimi  

Bu dersin amacı: Üretim yönetiminin karar verme süreçlerinin ve pazarlama unsurları ile ilgili 

kararlardaki kavram ve stratejilerin anlam ve önemlerinin öğrencilere kazandırılmasıdır. 

Üretim yönetimi fonksiyonunun amaçları ve sınıflandırılması, sürekli, sipariş ve proje tipi 

üretim sistemleri ve özellikleri, tam zamanında üretim sistemleri, esnek üretim sistemleri, 

üretim yönetimi alanında verilen kararlar, üretim/işlemler stratejisi; strateji, kararlılık, 

büyüme, üretim stratejisinin geliştirilmesi gibi konular işlenmektedir.  

UTL315 – Uluslararası İktisat I  

Karşılaştırmalı üstünlük teorisi, arz ve talep modelleri, faktör donatımı teorisi, dış ticaret ve 

ekonomik büyüme analizleri, dış ticaret politikası, gümrük tarifeleri, tarife dışı ticaret 

politikası araçları, uluslararası ticaret anlaşmaları ve bağlı ticaret, dünya ticaretinin 

serbestleştirilmesi, döviz piyasası.  

UTL317 – Karayolu Taşımacılığı  

Karayolu taşımacılığının önemi, bileşenleri, karayolu ağı ve sıklığı, kullanım sıklığı, karayolu 

eşya taşımacılığında karşılaşılan sorunlar ve ülkelerle olan ikili ilişkilerin karayolu 

taşımacılığına etkisi anlatılacaktır.  

UTL319 – Şirketler Muhasebesi  

Bu derste; şirketlere ilişkin temel kavramlar, adi, komandit, kollektif ve limited şirketlerde 

kuruluş işlemleri, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri, şirketlere ilişkin genel bilgiler, anonim 

şirketlerde; kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri ve tahvil çıkarma işlemleri, kar dağıtımı 

ve tasfiye işlemleri, holdinglerde; kuruluş işlemleri, holdingleşmenin amaçları, döviz 

büfelerinde ve faktoring şirketlerinde; kuruluş işlemleri ile, özellik arz eden işlemler, 

kooperatiflerin kuruluş işlemleri, gelir – gider farkının dağıtımı ve tasfiye işlemleri ele 

alınmaktadır. 



 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 

3. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ 

UTL302 – Uluslararası Pazarlama  

Pazarlama stratejilerini etkileyen makro çevresel faktörler, pazarlama araştırması, pazar 

bölümlendirme, hedef pazarlama, konumlandırma gibi temel pazarlama kavramlarının 

uluslararası pazarlama bakış açısıyla ele alınması. Uluslararası pazarlara giriş stratejilerinin 

öğrenilmesi, uluslararası pazarlamada pazarlama karması kararlarının nasıl alındığının 

öğrenilmesi.  

UTL304 – Lojistik Sistemleri ve Teknolojiler  

Lojistik bilişim sistemlerini, Lojistik yazılım teknolojileri, İleri Planlama Sistemleri (APS) ve 

uygulama projelerini yönetimi. Lojistik bilgi sistemlerinin temel kavramları ve bileşenleri.  

Otomatik tanımlama sistemleri (Barkod ve diğer), RFID sistemleri, proje yönetimi ve 

uygulamaları, Gerçek zamanlı konum belirleme sistemleri ve uygulamaları, Lojistik yazılım 

teknolojileri ve karar destek sistemleri, İleri planlama sistemleri temel kavramları  

UTL306 – Dış Ticaret Finansmanı  

Dış ticaretin finansmanı amacıyla gerek yurtiçi, gerekse yurt dışından kullanılabilecek nakit 

ve gayrinakdi kredi çeşitleri, uygulamaya yönelik kullanım amaçları. İhracatın finansmanı 

amacıyla kullanılan Sevk Öncesi ve Sevk Sonrası İhracat Kredileri. Eximbank’ın İhracatçılara 

Sağladığı Destek Unsurları (İhracat Kredi Sigortası, Eximbank Kredileri) ve Uygulamaları.  

İthalatın finansmanı amacıyla yurtdışındaki İhracat Kredi veya İhracat Kredi Garanti  

Kuruluşlarından (HERMES, COFACE, ERG, KFW VS) sağlanan alıcı kredileri. Mal ve  

Hizmet alım satım işlemlerinde kullanılan gayrinakdi krediler kapsamındaki Teminat 

Mektupları, Harici Garantiler, Kontrgarantiler ve Banka Avali işlemlerinin uygulamaya 

yönelik kullanılma amaçları. Leasing, Factoring Uygulamaları. 

UTL308 – Dış Ticaret Muhasebesi  

Döviz İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi, İthalat ve ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, 

İthalat ve İhracat için KDV Uygulamaları ve muhasebeleştirilmesi, Dış Ticarette Devlet 

Yardımları ve Teşviklerin Muhasebeleştirilmesi. 

UTL310 – Mesleki Yabancı Dil  

Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile ilgili konularda temel düzeyde gerekli bilgi alışverişinde 

bulunabilecek bilgi ve beceriyi hedef dilde edinebilmek.  

UTL312 – Lojistik Maliyet Yönetimi  

Yönetim muhasebesinin niteliği, Yönetimdeki yeri, Maliyet kavramı ve bölümlenmesi, 

maliyet hacim ilişkileri, toplam ve birim maliyet fonksiyonları, maliyet-hacim ilişkileri, 

saptama yöntemleri, maliyet hacim-kâr analizleri, yönetim kararlarına uygulanması konuları 

lojistik sektöründen örneklerle anlatılacaktır.  

UTL314 – Lojistik Hizmet Pazarlaması  

Lojistik sektörünün günümüzdeki önemi, lojistik hizmetlerin sınıflandırılması, lojistik hizmet 

pazarlamasının bileşenlerinin analizi, lojistik hizmet pazarlamasında ürün, fiyat, dağıtım ve 

tutundurma, lojistik hizmet pazarlamasında personel, lojistik hizmet pazarlamasında fiziksel kanıtlar, 

lojistik hizmet pazarlamasında süreç, lojistik hizmet pazarlamasında kapasite ve talep yönetimi, lojistik 

hizmet pazarlamasında müşteri, hizmet kalitesi ve ilişkisel pazarlama  



 

UTL316 – Uluslararası İktisat II  

Dış ödemeler bilançosu, ödemeler bilançosunun denkleşmesi, kur değişmelerini açıklamaya 

yönelik teoriler, uluslararası özel mali sermaye akımları, geleceğe yönelik döviz piyasaları, 

açık ekonomilerde makro ekonomik politikalar, uluslararası para sistemi, sanayileşme ve dış 

ticaret politikaları, uluslararası tarım ürünleri ticareti, uluslararası resmi krediler, dolaysız 

yabancı sermaye yatırımları, uluslararası teknoloji transferi, uluslararası hizmet ticareti, 

uluslararası işgücü akımları.  

UTL318 – Denizyolu Taşımacılığı  

Deniz taşımacılığı ve taşıma araçları konusunda öğrenciye teorik ve pratik bilgi ve beceri 

kazandırılması amaç edinilmiştir. Denizyolu ile taşınan yük türleri ve özellikleri, deniz 

ulaştırmasında kullanılan gemi türleri ve özellikleri, liman ve terminallerin olanakları ve 

hizmetleri, Gemi işletme türleri: tarifeli ve tarifesiz deniz taşımacılığı, sefer planlanması ve 

navlun hesabı, deniz ulaştırma aracıları, deniz ulaştırma işlemlerinde kullanılan dokümanlar.) 

UTL320 – Borçlar Hukuku  

Bu dersin amacı; borçlar hukukunun konusunu, borç ilişkisinin kaynaklarını, borç ilişkisinin 

hükümlerini ve borç ilişkisinin sona erme konuları hakkında bilgi vermektir. Derste; borç, 

sorumluluk, hukuki işlemler, sözleşmeler, temsil, haksız fiiller, haksız fiil sebepsiz 

zenginleşmenin şartları ve hükümleri, borcun ifası, temerrüdün şartları ve sonuçları, şarta bağlı 

borçlar, borç ilişkisinin sona ermesi zamanaşımı, zamanaşımının hükümleri, zamanaşımını 

kesin ve durduran nedenler, alacağın devri ve borcun üstlenmesi, mülkiyetin devri ve 

kullandırma amacını güden sözleşmeler konuları ele alınmaktadır.
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 4. SINIF GÜZ YARIYILI       

KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  K  ECTS  

UTL401  Uluslararası Ticari ve Ekonomik Kuruluşlar  S  3  0  3  5  

UTL403  Uluslararası Ticarette Yazışmalar  S  3  0  3  5  

UTL405  Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi  S  3  0  3  5  

UTL407  Sigorta ve Risk Yönetimi  S  3  0  3  5  

UTL409  Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri  S  3  0  3  5  

UTL411  Demiryolu Taşımacılığı  S  3  0  3  5  

UTL413  Entegre Lojistik Yönetimi  S  3  0  3  5  

UTL415  Kurumsal Kaynak Planlaması  S  3  0  3  5  

UTL417  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları  S  3  0  3  5  

UTL419  Finansal Tablolar Analizi  S  3  0  3  5  

UTL421  Stok Yönetimi ve Muhasebesi  S  3  0  3  5  

UTL423  Girişimcilik  S  3  0  3  5  

UTL425  Rusça I  S  3  0  3  5  

UTL427  Uluslararası Ticarette Güncel Konular  S  3  0  3  5  

UTL429  Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları  S  3  0  3  5  

  TOPLAM KREDİ    18  0  18  30  

 (S) Seçmeli  Bu Derslerden Toplam 30 AKTS Kredilik Ders Seçilecektir.  

   

 4.SINIF BAHAR YARIYILI       

KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  K  ECTS  

UTL402  Liman İşletmeciliği ve Yönetimi  S  3  0  3  5  

UTL404  Uluslararası Fuar Organizasyonu  S  3  0  3  5  

UTL406  İthalat ve İhracatta Devlet Teşvikleri  S  3  0  3  5  

UTL408  Uluslararası Ticarette Kalite ve Standardizasyon  S  3  0  3  5  

UTL410  Uluslararası Ticarette Vergilendirme  S  3  0  3  5  

UTL412  Ulaştırma Sistemleri ve Yönetimi  S  3  0  3  5  

UTL414  Afet ve İnsani Yardım Lojistiği  S  3  0  3  5  

UTL416  Tehlikeli Madde Lojistiği  S  3  0  3  5  

UTL418  Havayolu Taşımacılığı  S  3  0  3  5  

UTL420  Yönetim Muhasebesi  S  3  0  3  5  

UTL422  Banka ve Sigorta Muhasebesi  S  3  0  3  5  

UTL424  Girişimcilik Uygulamaları  S  3  0  3  5  

UTL426  Rusça II  S  3  0  3  5  

UTL428  Lojistikte Güncel Konular  S  3  0  3  5  

UTL430  Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları  S  3  0  3  5  

  TOPLAM KREDİ    18  0  18  30  

 (S) Seçmeli  Bu Derslerden Toplam 30 AKTS Kredilik Ders Seçilecektir.  

 



 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 

4. SINIF GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ 

 

Uluslararası Ticari ve Ekonomik Kuruluşlar  

Bu dersin temel amacı; uluslararası ticari ve ekonomik kuruluşları tanımlamak, tarihsel 

gelişimlerini ve türlerini açıklamak ve küresel düzeyde uluslararası parasal, ticari ve kalkınma 

alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların yapmış oldukları faaliyetlerini değerlendirmektir. 

Derste ayrıca Birleşmiş Milletler Sistemi, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Gümrük 

Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Kapsamında dünya ticareti ve Bölgesel Ekonomik 

Bütünleşmeler tanımlanıp, işleyişleri açıklanmaktadır.  

Uluslararası Ticarette Yazışmalar  

Bu dersin temel amacı; uluslararası ticari yaşamda kullanılan yazışma teknikleri konusunda 

bilgi vermektir. Derste ayrıca uluslararası ticaret esnasında ihtiyaç duyulabilecek kavramlar, 

bankacılık terimleri ve yazışmalar, telefon görüşmeleri, iş mektupları, kontratlar ve 

uluslararası ticaret ile ilgili pazarlama, bankacılık ve akreditif uygulamaları açıklanmaktadır.  

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi  

Bu dersin temel amacı; uluslararası insan kaynakları yönetimi ile ilgili kavramları tanıtmak ve 

çokuluslu işletmelerde uluslararası işgücünün yönetimiyle ilgili çeşitli boyutları tartışarak 

global bir bakış açısı kazandırmaktır. Derste ayrıca insan kaynakları uygulamalarının küresel 

boyutları ele alınarak uluslararası işletmelerde uygulanan insan kaynakları yöntem ve 

teknikleri değerlendirilmektedir. 

Sigorta ve Risk Yönetimi  

Bu dersin temel amacı; risk yönetimi ile ilgili temel konuların açıklanarak, risk yönetimi 

sürecinde sigortanın hangi durumlarda gereklilik yarattığını anlatmaktır. Derste ayrıca 

İşletmeler için hangi durumlarda hangi risk yönetimi stratejisinin kullanılacağı, sigortacı 

açısından risk kabul süreci ve Türkiye'de sigorta sektöründe risk kabul stratejilerinin 

uygulamada ve teorideki farklılıkları açıklanmaktadır. 

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri  

Bu dersin temel amacı; Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri konusunda, üyelik başvurusu 

öncesi dönemden günümüze, önemli tarih ve hadiseleri açıklamaktır. Derste ayrıca Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi genel hatlarıyla anlatılmakta; 

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ortaya çıkan Uluslararası siyasal ve ekonomik 

gelişmelerden ve Topluluk Türkiye ilişkilerinin geleceğinden bahsedilmektedir.  

Demiryolu Taşımacılığı  

Bu dersin temel amacı; konvansiyonel ve kombine demiryolu taşımacılığının temellerini 

öğretmek ve demiryolu taşımacılığının temel bileşenlerini ve terminolojisini öğrencilere 

aktarmaktır. Ders kapsamında demiryolu taşımacılığında yük vagonları, çeşitleri ve 

özellikleri, numaralandırma ve işaretleme, yük vagonlarının dağıtımı, yüklenmesi, 

etiketlenmesi ve mühürlenmesi, trenlerin sınıflandırılması, sefere hazırlama, trafik düzenleme, 

ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler, vagonların bakım onarımı, yurtiçi demiryolu 

taşımacılığında meydana gelen aksaklıklardan bahsedilmektedir.  

 



 

Entegre Lojistik Yönetimi  

Bu dersin temel amacı, özellikle global organizasyonların etkili bir şekilde entegre lojistik 

sistemlerini yönetmesi sürecinde kullanılan kavramları tanıtmak ve farklı endüstriler 

(perakende lojistiği, gıda lojistiği, tekstil ve hazır giyim lojistiği, elektronik ürün lojistiği, 

otomotiv lojistiği, fuar ve etkinlik lojistiği, proje ve inşaat lojistiği, tehlikeli madde lojistiği, 

petrol ve türevi lojistiği, boya ve türevi maddeler lojistiği, ilaç ve hastane lojistiği, atık, geri 

dönüşüm ve tersine lojistik, canlı hayvan taşımacılığı) için lojistik ile ilgili problemlere nasıl 

çözüm üretilebileceğini öğretmektir.  

Kurumsal Kaynak Planlaması  

Bu dersin temel amacı; işletmelerde Kurumsal Kaynak Planlama uygulamalarının tanıtılması, 

KKP mimarisi ve uygulama stratejilerinin incelenmesidir. Bu çerçevede KKP sistemlerinin 

planlaması, tasarımı ve uygulama süreçleri, satış ve pazarlama, muhasebe ve finans, üretim ve 

malzeme yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve insan kaynakları 

gibi temel KKP modülleri anlatılmaktadır. 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları  

Bu dersin temel amacı; değişen muhasebe ve finansal raporlama uygulamaları ile ilgili bilgi 

ve becerilerinin geliştirilmesidir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları dersi ile 

uluslararası finansal raporlama standartları ve uluslararası muhasebe standartlarının kavramsal 

çerçeve temel alınarak incelenmesi ve uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun 

hazırlanmış finansal tabloların analizi amaçlanmaktadır. 

Finansal Tablolar Analizi  

Bu dersin temel amacı; işletmelerin temel ve ek mali tablolarını tanıtmak ve buradaki rakamsal 

bilgilerden finansal analiz yaparak işletmenin durumu hakkında yorum yapabilmektir. Temel 

mali tablolardan bilanço ve gelir tablosu, nakit akım tablosu ve ek mali tablolar olarak bilinen 

satılan malın maliyeti tablosu, kar dağıtım tablosu, fon akım tablosu, net çalışma sermayesi 

değişim tablosu, öz sermaye değişim tablosu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Derste ayrıca 

karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde metodu ile analiz, trend analizi ve oranlar gibi mali 

analiz teknikleri anlatılmaktadır.  

Stok Yönetimi ve Muhasebesi  

Bu dersin temel amacı; stok yönetimi, stokların ve stok takiplerinin muhasebeleştirilmesi, stok 

bulundurma ve sipariş giderleri konusunda bilgi vermektir. Derste ayrıca stok kontrol 

işlemleri, fazla stok bulundurmanın risk ve maliyeti, az stok bulundurmanın risk maliyeti, 

uygun stok miktarının belirlenmesi ve fiili maliyet yöntemi, dönemsel ortalama maliyet 

yöntemi, hareketli ortalama maliyet yöntemi, ilk giren ilk çıkar (FIFO) yöntemi, son giren ilk 

çıkar (LIFO) gibi stok değerleme yöntemlerinden bahsedilmektedir.  

Girişimcilik  

Bu dersin temel amacı; girişimcilik, yeni bir iş kurma, mevcut bir işletmeyi satın alma, 

franchising, pazarlama araştırması, finansman, iş planı konusunda bilgi vermektir. Derste 

ayrıca girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik 

kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslararası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara 

değinilecektir.  

 

 

 



 

Rusça I  

Bu dersin temel amacı; Rus dilinin temel yapılarını öğretmek ve başlangıç düzeyinde anlama, 

konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazandırmaktır. Derste günlük yaşantısında Rusça 

konuşabilecek ve başlangıç seviyesinde Rusça metinleri okuyacak düzeyde temel eğitim 

verilmektedir.  

Uluslararası Ticarette Güncel Konular  

Bu dersin temel amacı; uluslararası ticaret alanında ortaya çıkan yeni trendleri örnek 

çalışmalar yardımıyla öğrencilere aktarmaktır. Bu kapsamda uluslararası ticaretteki 

büyümenin önemi, ekonomik çevrenin ihracat ve ithalat işlemlerine etkileri, kültür farklarının 

ve rekabetin yarattığı yeni trendler, gelişen ülkelerdeki pazar gelişimi ve kendi aralarındaki 

ticaret ilişkileri, uzak doğu pazarındaki yeni trendler, uluslararası gelişim safhaları (ihracat, 

multinational, global seviyeler), politik ve hukuki çevre konularına değinilecektir.  

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları  

Bu dersin temel amacı; dış ticarete konu işlemler sırasında gümrükleme ile ilgili hangi 

işlemlerin ne şekilde yürütüldüğünün yürürlükteki gümrük mevzuatı çerçevesinde 

aktarılmasıdır. Derste ayrıca ithalat ve ihracat işlemleri sırasında gerçekleştirilen gümrük 

işlemleri, gümrüğe tabi eşyanın tabi olacağı rejimlerin neler olduğu ve eşyanın gümrük 

hattından serbest dolaşıma geçebilmesi için söz konusu olacak işlemler ve yükümlülükler ele 

alınacaktır.



 

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 

4. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ 

 

Liman İşletmeciliği ve Yönetimi  

Bu dersin temel amacı; liman işletmelerinde uygulanan işlemler hakkında bilgi vermektir. 

Ders kapsamında liman işletmelerinde planlama, Roll On – Roll Off operasyon, konteyner 

operasyon, sıvı ve dökme yük operasyon, tehlikeli yük operasyon, limancılıkta kullanılan 

kısaltma ve semboller ve liman işletmelerinin yapısı konularına değinilecektir.  

Uluslararası Fuar Organizasyonu  

Bu dersin temel amacı; uluslararası fuar ve kongre sisteminin yapısı, kongre ve fuar 

organizasyonu ve yönetimi konularında bilgi vermektir. Derste kongre ve fuar kavramı, 

çeşitleri ve özellikleri, kongre ve fuar yönetimi, kongre ve fuar organizasyonları uygulamaları, 

Türkiye ve dünyada kongre ve fuar organizasyonları, kongre ve fuar organizasyonunun 

geleceği konularına değinilmektedir.  

İthalat ve İhracatta Devlet Teşvikleri  

Bu dersin temel amacı; ithalat ihracat işlemlerinde uygulanan rejimler, kuruluşlar ve devlet 

yardımları gibi konularda bilgi vermektir. Derste ayrıca ithalat ve ihracat işlemleri ve 

uygulamaları ile ilgili temel kavramlar, ödeme şekilleri, yapılan işlemler ve dokümantasyon, 

dış ticarette ödeme şekilleri ve uygulamaları, ihracatta devlet destekleri, KDV istisnası ve 

KDV iadesi uygulamaları, serbest bölgeler ve serbest bölgelerde vergi uygulamaları 

konularına değinilmektedir.  

Uluslararası Ticarette Kalite ve Standardizasyon  

Bu dersin temel amacı; uluslararası ticarette standardizasyona ilişkin kuruluşlar ve yapılan 

işlemler konusunda bilgi vermektir. Derste ayrıca standardizasyona ilişkin temel kavramlar, 

standardizasyonun amaç ve ilkeleri, standardizasyonun sağladığı yararlar, standardizasyon 

çeşitleri, ulusal standardizasyon kuruluşları, TSE’nin belgelendirme faaliyetleri, uluslararası 

ticarette standart denetime ilişkin mevzuat konularına değinilmektedir.  

Uluslararası Ticarette Vergilendirme  

Bu dersin temel amacı; OECD ve AB’nin vergi sistemi kapsamında vergi rekabeti, uluslararası 

transfer fiyatlaması, dış ticaret işlem akışı ve gümrük mevzuatı, gümrük işlemleri, gümrük 

rejimleri, gümrük işlemlerine ilişkin mali yükümlülükler, gümrük vergilerinin sistematik 

yapısı ve tahsil süreci, uyuşmazlıklar ve çözüm yolları konularında bilgi vermektir. Derste 

ayrıca ithalat ve ihracatta alınan vergiler, ticari kazancın nasıl hesaplandığı, muhtasar 

beyanname, KDV beyannamesi, dış ticaret üzerine konulan vergilerin etkileri konularına 

değinilmektedir.  

Ulaştırma Sistemleri ve Yönetimi  

Bu dersin temel amacı; ulaştırma sistemlerini öğreterek, yüklerin taşınmasında karayolu, 

denizyolu ve havayoluyla yapılan taşımacılık konuları ve araçları konusunda bilgi vermektir. 

Derste ayrıca malzeme cinslerine göre taşıma planlaması, taşıma aracı yükleme planlaması, 

toplu yük taşıması, kargo taşımacılığı, ambar tip taşıma, taşıma araçları ve diğer taşımacılık 

konularına değinilecek ve lojistikte entegrasyonun önemi, ulaştırmada entegrasyon, ulaştırma 

türlerinin entegrasyonu konusunda Dünyadan ve Türkiye’den örnekler verilmektedir.  



 

Afet ve İnsani Yardım Lojistiği  

Bu dersin temel amacı; lojistik ve tedarik zinciri uygulamalarının Afet Yönetimi’ndeki 

rolünün ne olduğunu ve etkin olarak nasıl kullanıldığını öğrencilere aktarmaktır. Derste ayrıca 

temel kriz yönetimi terminolojisi, farklı afet türlerine göre lojistik yönetimi ve problem 

sahaları, Afet Yönetim Sarmalı ve farklı safhalarında lojistik ve tedarik zinciri uygulamaları, 

afet yönetim süreci, ulusal ve uluslararası Afet Yönetiminde rol alan unsurlardan 

bahsedilmektedir.   

Tehlikeli Madde Lojistiği  

Bu dersin temel amacı; tehlikeli maddelerin kimyası ile ilgili temel bilgilerin verilerek, bu tür 

maddelerin taşınması esnasındaki güvenli elleçleme konuları ve çevresel kurallar konusunda 

bilgi vermektir. Derste ayrıca tehlikeli madde türleri, tehlikeli madde taşımacılığının 

uygulama esasları, tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili güvenlik yasalarında geçen 

gereklilikler, tehlikeli maddelerin paketlenmesi ve işaretlenme kurallarından, tehlikeli mal ve 

yüklerin kara, hava, deniz ve demir yolunda taşınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası 

düzenlemelerden bahsedilmektedir.  

Havayolu Taşımacılığı  

Bu dersin temel amacı; havayolları, havaalanları, hava trafik kontrolörü ve devlet kurumları 

da dahil olmak üzere hava taşımacılığı sisteminin temel unsurlarını öğrencilere aktarmaktır. 

Derste ayrıca hava taşımacılığında taşıtların ve yer ekipmanları, yük hesabı, maliyet 

hesaplama, elleçleme ekipmanları, AWB (Air Waybill) düzenlenmesi, rota planlaması, soğuk 

taşıma, ağır yük taşıması, aktarma merkezleri konularına değinilmektedir.  

Yönetim Muhasebesi  

Bu dersin temel amacı; yöneticilerin karar verme aşamasında muhasebe sistemlerinden 

yararlanarak alacakları kararları etkileyen bilgileri ve bu bilgileri oluşturmada yararlanılacak 

muhasebe temel kavramlarını, maliyetleme sistemlerini ve başarı değerlemesi ve stratejik 

yönetim hedefleri için yararlanılabilecek yöntem ve teknikleri öğrencilere aktarmaktır. Derste 

ayrıca sapma analizleri, maliyet-kâr-hacim analizleri, elde edilen maliyet bilgilerinin işletme 

kararlarında nasıl kullanıldığı konularına değinilmektedir. 

Banka ve Sigorta Muhasebesi  

Bu dersin temel amacı; banka muhasebesinde kullanılan bankacılık hesap planını tanıtmak ve 

bankaların mevduat toplama, kredi verme, türev ürünler, kredi kartları ve bankacılık hizmetleri 

dolayısıyla genel müdürlük ile şubelerde ortaya çıkan işlemlerin Tek Düzen Hesap Planı’na 

(TDHP) uygun şekilde kayıtlarının nasıl yapılacağını göstermektir. Derste ayrıca bankacılık 

hesap planı, kaynak sağlama işlemleri, mevduat kabulü, merkez bankası kredilerinden 

yararlanma, kredi işlemleri, menkul kıymet alım satımları ve repo işlemleri, sigorta, reasürans 

ve koasürans işlemelerinin muhasebeleştirilmesi, sigorta işletmelerinde dönem sonu işlemleri 

ve sigorta işletmelerinin finansal tabloları konularına değinilmektedir.  

Girişimcilik Uygulamaları  

Bu dersin temel amacı; “Girişimcilik” dersinde anlatılan girişimcilik, yeni bir iş kurma, 

mevcut bir işletmeyi satın alma, franchising, pazarlama araştırması, finansman, iş planı 

konularından yola çıkarak bir girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere 

kazandırılmasıdır. Derste ayrıca iş fikri geliştirme ve yaratıcılık, yaratıcılığı etkileyen 

faktörler, motivasyon, tutum ve davranışlar konularına değinilmektedir. Ders anlatımının yanı 

sıra örnek olay çözümlemeleri, makale okuma, araştırma, güncel haberlerin takibi ve proje 

sunumları gerçekleştirilmektedir.  



 

Rusça II  

Bu dersin temel amacı; “Rusça I” dersinde anlatılan konuları detaylandırarak; okuma, yazma, 

sözlü ve yazılı anlatım becerilerinin başlangıç seviyesine uygun ve günlük konulara göre 

düzenlenmiş şekilde öğrencilere kazandırılmasıdır.  

  

Lojistikte Güncel Konular  

Bu dersin temel amacı; lojistik sektöründe hali hazırda devam eden güncel gelişmeler ve 

trendlerin sektörün geleceğine etkisini öğrencilere aktarmaktır. Derste ayrıca simülasyon 

temelli yaklaşımlar, taşımacılık yönetimi sorunları, enerji sektöründe proje lojistiği 

uygulamaları, RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi ve elektronik ticarette 

lojistik: E-lojistik konularına değinilmektedir.  

Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları  

Bu dersin temel amacı; kambiyo ve gümrük mevzuat hükümleri, ulusal ve uluslararası finansal 

piyasaları ve fon akışları ile ilgili olarak kullanılan terimler ve Türkiye’de geçerli olan döviz 

işlemlerine ilişkin mevzuat konusunda bilgi vermektir. Derste ayrıca ihracat ithalat teknikleri 

ve işlemleri, belge düzenleme ve riskler, teslimat-ödeme tipleri ve koşulları, ihracat-ithalat 

örgütleri, şirketlerdeki dış ticaret departmanlarının koordinasyonu, dış ticaret belgelerinin 

hazırlanması ve değerlendirilmesi, serbest bölgeler, ihracat ve yatırım teşvikleri, dış ticaret 

birlikleri konularına değinilmektedir.   


