
YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 

LOJİSTİK PROGRAMI 

DERS AMAÇ VE İÇERİKLERİ 

 

 1. Yarıyıl 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 

Dersin Amacı: Öğrencilerini Atatürk İnkılâplarını ve İlkeleri doğrultusunda Atatürk 

milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini 

taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan; toplum yararını kişisel çıkarının üstünde 

tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu; Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve 

sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren; hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş 

bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı; beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından 

dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş; ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve 

ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluğunu sağlayacak bir mesleğin 

bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmektir 

Ders içeriği: Kavramlar, tanımlar, Ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve 

Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. 

ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes 

Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve 

Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Son Osmanlı Mebussan 

Meclisi’nin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Düzenli 

Ordunun Kuruluşu, I. ve II. İnönü ile Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Meydan Muharebeleri, 

Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın 

kaldırılması, ana başlıkları altında dönem incelenir. 

 

Türk Dili-I 

Dersin Amacı: Yüksek öğretim öğrencilerine, Yüksek Öğretim Kanununda ifadesini bulduğu 

şekliyle “Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce 

bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme 

yeteneği kazandırabilmek, öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, onları 

edebiyatımızın güzel ve değerli örnekleriyle tanıştırmak suretiyle ana dili bilincini 

pekiştirmektir. 

Ders içeriği: Dil Nedir? Dil- Kültür İlişkisi, Dilin Türleri, Dillerin Doğuşu, Türk Dilinin Dünya 

Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihi Devreleri (Başlangıçtan Cumhuriyete 

kadar), Türkiye Türkçesi, Ses Bilgisi, Türkiye Türkçesindeki Ses Olayları, Yazım Kuralları, 

Noktalama işaretleri, Yazışmalar. 

 

 

 

 



Yabancı Dil I 

Dersin Amacı: Öğrencilerin, gelecekteki genel iletişim amaçları ve akademik çalışmaları için 

gerekli olan dil bilgi ve becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin bu dile karşı olumlu tutum 

geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. 

Ders İçeriği: To Be ,Possessive Adjectives, Objective Pronouns, Indefinite & Definite Article, 

Have Got , Has Got, There Is /Are, This, That Adverb Of Place / Time In ,On , At. Simple 

Present, How Often Frequency Adverbs, Simple Present, Related Exercises, Some, Any, A Lot, 

Much, Many, Mid - Term Nobody/ No One/ Nothing Somebody, Anyting, Nowhere, Not+Any, 

No, Non, Not+Anybody/Anyone/ Anything Present Cont. And, So, Because, But. Past Simple, 

Past Cont. Future Tense/Modals . Review. 

 

Genel Muhasebe 

Dersin Amacı: İşletmelerde genel olarak yapılan mali işlemlerin kaydının öğretilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Ders İçeriği: Muhasebe, Belgeler, Hesap, Kayıt Yöntemleri, Bilanço ve Gelir Tablosu, Ticari 

Mallarla İlgili Değer Hareketlerini Kaydetme Yöntemleri, Kayıt Tutma ve Defterler, Katma 

Değer Vergisi ve Muhasebe İşlemleri, Aktif, Pasif, Gelir ve Gider Hesaplarının İncelenmesi, 

Kayıt Hataları ve Düzeltme Yolları, Çeşitli Uygulamalar. 

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Dersin Amacı: Öğrencilerin gelişen teknoloji ile birlikte bilgi ve iletişim kavramlarıyla ilgili 

değerlendirmeler yaparak, günümüzde teknolojinin temel dinamikleri ve yarının teknolojisi 

hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 

Ders İçeriği: Bilgisayarın temel bileşenleri ve işletim sistemleri ve özellikleri, Metin oluşturma 

ve düzenleme, Tablolar ve grafik uygulamaları, Sunu hazırlama, sunu düzenleme ve 

uygulamalar. 

 

Lojistiğin Temel İlkeleri-I 

Dersin Amacı: Lojistik yönetiminin genel amacını anlamak ve temel kavramları öğrenmek. 

Ders İçeriği: Lojistik yönetiminin genel amacı ve temel kavramlar, lojistik sistemlerin gelişme 

süreci ve güncel durumu, tedarik zinciri yönetimi kavramı ile ilişkisi, toplam maliyet analizi, 

lojistik sisteminin elemanları, lojistik sisteminin ölçümlenmesi ve analizi, lojistikte temel 

taşımacılık ilkeleri ve kararları, dış kaynak kullanımı ve üçüncü parti lojistik, Türkiye’de ve 

dünyada lojistik sektörünün durumu dersin kapsamını oluşturmaktadır. 

 

Ticari Matematik ve İstatistik 

Dersin amacı: Matematiksel istatistiğin bakış açısına ait bilgileri, becerileri kazandırmak ve 

çalışma hayatındaki durumlarda bunları nasıl kullanılacağını öğretmektir. 



Ders İçeriği: Ticari matematik, kesirler, oran ve orantı, Faiz ve ıskonto, Kâr hesapları, 

İstatistiğin tanımı, kullanılan temel kavramlar, veri türleri ve toplama yöntemleri, Verilerin 

düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri, Dağılım ölçüleri. 

 

Temel Hukuk 

Dersin Amacı: Hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukuk kurallarının din, örf ve âdet, ahlak 

kuralları ile karşılaştırılması, hukukta yorum metotları, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, 

normlar hiyerarşisi, pozitif hukuk, tabii hukuk, temel hukuk kavram ve kurumları ile çeşitli 

hukuk okullarının incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Ders İçeriği: Hukukun tanımı, Hukukun toplum hayatımızdaki önemi ve ilkeleri, kuralları, 

Sosyal hayatı düzenleyen diğer sosyal düzen kuralları hakkında bilgiler, Hukukun bölümleri ve 

bu bölüme giren hukuk dalları, Hukuk kurallarının çeşitleri, uygulanması ve yorumlanması ile 

Türk yargı sisteminin konuları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan 

uygulanması; Hak; hak sahipliği ve kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, Gerçek kişilerin hak ve 

eylem ehliyeti, Kişilik hakları ve korunma yolları, Sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi 

belli başlı konulardan oluşmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. Yarıyıl 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 

Dersin Amacı: Öğrencilerin Millî Mücadele sonrasında Türk siyasi hayatında gerçekleştirilen 

siyasi inkılâpları ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda 

gerçekleştiren inkılâpları, Atatürk döneminde yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve yine 

Atatürk’ün ilkelerini açıklayıp yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.  

Ders İçeriği: Eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanlardaki milli mücadele, Atatürk’ün hayatı, 

Türk İnkılâbının stratejisi, Siyasi, sosyal ve kültürel ve hukuk alandaki inkılapları ve bu 

inkılapların oluş süreci, Atatürk dönemindeki iç ve dış siyasi olayları, Atatürk’ün dünya barışı 

için çabaları, Atatürk İlkelerine ve ülkeye olan iç ve dış tehditlere karşı gençliği uyarmak ve 

Türkiye’nin jeopolitik konumu hakkında bilgi vermek. 

 

Türk Dili-II 

Dersin Amacı: Yüksek öğretim öğrencilerine, Yüksek Öğretim Kanununda ifadesini bulduğu 

şekliyle “Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce 

bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme 

yeteneği kazandırabilmek, öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, onları 

edebiyatımızın güzel ve değerli örnekleriyle tanıştırmak suretiyle ana dili bilincini 

pekiştirmektir. 

Ders İçeriği: Türkçenin Yapı Özellikleri, Cümlenin Ögeleri, Cümle Türleri Anlatım 

Bozuklukları, Kompozisyon Bilgileri, Anlatım Türleri, Anlatım Türlerinde Uygulamalar, 

Düşünce Yazıları, Sözlü Anlatım Türleri, Türk ve Dünya Edebiyatından Seçilmiş Örneklerin 

Genel Değerlendirilmesi. 

 

Yabancı Dil-II 

Dersin Amacı: Öğrencilerin, gelecekteki genel iletişim amaçları ve akademik çalışmaları için 

gerekli olan dil bilgi ve becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin bu dile karşı olumlu tutum 

geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. 

Ders İçeriği: Dinleme, konuşma, okuma, yazma etkinlikleri. 

 

Dış Ticaret İşlemleri  

Dersin Amacı: Dış ticarette kullanılan temel kavramların öğrenilerek, gümrükleme, kambiyo 

işlemleri ve diğer gerekli terimlerin öğrencilere kazandırılması. Dış ticaret işlemleri konusunda 

yönlendirme yapılarak öğrencilere farklı bir iş kolu oluşturmak. 

Ders İçeriği: Dış ticaret temel kavramları, kambiyo, gümrükleme, uluslararası teslim şekilleri, 

akreditif, ithalat ve ihracatta yasak olan ürünler, Türkiye'nin uluslararası kredi kuruluşlarıyla 

ilişkileri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın çalışmalarının öğrenilmesi. 

 

 



Ticaret Hukuku 

Dersin Amacı: Ticari işletme hukuku derslerinin amacı, ticaret hukukunun genel ilkelerini, 

teorilerini detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır. Kıymetli evrak hukuku dersinin 

amacı ise, kıymetli evrak hukukunun genel ilkelerini, teorilerini ve uygulamada çıkan sorunları 

detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır. 

Ders İçeriği: Ticaret Hukuku dersi başlığı altında özellikle Ticari İşletme Hukuku, Şirketler 

Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku ele alınmaktadır. 

 

Lojistiğin Temel İlkeleri-II 

Dersin Amacı: Lojistik ile ilgili temel kavramlar, sistem bileşenleri, dış kaynak kullanımı, 

tedarik zinciri ve yönetimi, taşıma sistemleri, lojistik ekonomisi ve maliyeti yönetimi, depolama 

ve stok yönetimi, insan kaynakları yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi kavramlarının ve güncel 

konuların açıklanması amaçlanmaktadır. 

Ders İçeriği: Lojistik yönetiminin genel amacı ve temel kavramlar, lojistik sistemlerin gelişme 

süreci ve güncel durumu, tedarik zinciri yönetimi kavramı ile ilişkisi, toplam maliyet analizi, 

lojistik sisteminin elemanları, lojistik sisteminin ölçümlenmesi ve analizi, lojistikte temel 

taşımacılık ilkeleri ve kararları, dış kaynak kullanımı ve üçüncü parti lojistik, Türkiye’de ve 

dünyada lojistik sektörünün durumu dersin kapsamını oluşturmaktadır. 

 

Genel İşletme 

Dersin Tanımı: Işletme eğitimi alan öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel 

kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile 

bakmalarını sağlamaktır. 

Ders İçeriği: Temel işletmecilik kavram ve tanımları, işletmelerin sınıflandırılması, kuruluş 

çalışmaları ve büyümesi, işletme fonksiyonları. 

 

Genel Ekonomi 

Dersin Amacı: İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların 

anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi, milli gelir, para, 

uluslararası iktisadi faaliyetler, büyüme, iktisadi düşünce ve sistemler hakkında genel bilgiler 

kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Ekonominin bütününün işleyişinin değerlendirilmesi, Üretim ve tüketim 

fonksiyonu, Yatırım kavramı, Devlet kesimi ve dış âlem, Para arz ve talebi, genel denge, 

İşsizlik, Enflasyon, büyüme ve kalkınma, Ekonominin bütününü oluşturan ekonomik unsurların 

davranışlarının değerlendirilmesi, Fiyat mekanizmasının işleyişi, Tüketici davranışları teorisi 

üretim ve firma teorisidir. 

Staj 

Dersin Amacı: Sektörü alan çalışması yaparak tanımak. 

Dersin İçeriği: Çeşitli kurumlarda staj yaparak alanda yapılan uygulamalar ile çalışma 

deneyimi saplanır. 



 3. Yarıyıl 

 

Uluslararası Pazarlama Teknikleri 

Dersin Amacı:  Uluslararası pazarlama alanına ilişkin bilgi eksikliklerini gidererek, 

uluslararası pazarlama uygulamaları hakkında gerekli bilgileri vermek. 

Dersin İçeriği: İhracattan uluslararası Pazarlamaya Geçiş/ Uluslararası Pazar 

Araştırmaları/İhracatta Uygun Ürünün Geliştirilmesi/Uluslararası Pazarlama 

Stratejileri/Stratejik Odaklaşma/ Stratejiden Organizasyona Geçiş/İhracat Sigorta 

İşlemleri/Banka İşlemleri/Tanıtım/ Yeni Pazarlar/Çeşitli Ülkelerden Uygulamalar. 

 

Depolama ve Tedarik 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı malzeme yönetiminin önemli bir fonksiyonu olan depolamada 

temel yaklaşım ve yöntemleri açıklanmak ve bir deponun inşasından operasyonuna kadarki 

aşamalarda kullanılacak teknik ve operasyonel detayları sunmaktır. 

Dersin İçeriği:  Depolama ve envanter kavramları, lojistikte depolamanın önemi, 

depolarda yapılan işlemler, depoların sınıflandırılması, depo süreçleri, depolama ekipmanları, 

depolarda envanter yönetimi, depo ve dağıtım merkezlerinin yer seçimi, depo yerleşimi, hijyen 

ve güvenlik. 

 

Ulaştırma Mevzuatı 

Dersin Amacı: Ulaştırma sistemlerini, Türkiye` deki ve dünyadaki ulaştırma politikalarını 

öğrenerek ulaştırmayı yorumlayabilme becerisini kazandırmak. 

Dersin İçeriği:  Ulaştırma sistemlerinin planlanması ve tasarımı yolcu taşımacılığı, kargo 

taşımacılığı, karayolu ulaştırma sistemleri, denizyolu ulaştırma sistemleri, havayolu ulaştırma 

sistemleri, boruyolu ulaştırma sistemleri, demiryolu ulaştırma sistemleri, ulaştırma 

sistemlerinde bütünleşme ve sistemler arası taşımacılık, ulaştırma sistemlerinde düğüm (nodal) 

noktaları, kent içi ulaşım sistemleri, Avrupa ulaştırma politikaları ve koridorları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Yarıyıl Seçmeli Dersler 

 

Lojistik Yönetimi 

Dersin Amacı: Yeni işletmecilik disiplini olarak gelişen lojistiğin temel sorun/karar alanlarını 

incelemek ve uygun çözüm aralıklarını göstermek. 

Dersin İçeriği: Lojistik yönetimindeki başlıca karar problemleri ve optimizasyon çalışmaları. 

 

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 

Dersin Amacı: Dış ticaret olgusunu ve işleyiş biçimleri açıklanarak, uluslararası kullanılan 

terimlerin öğretilmesi ve Türkiye’deki yer alan mevzuata ilişkin konuların son durumları 

gösterilecektir. 

Dersin İçeriği: Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı / Dış Ticaret İşlemlerinde Hesap 

Planı / Kambiyo, Döviz, Efektif, Kur Kavramları ve Döviz İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi / 

Leasing / Factoring / Forfaiting / Eximbank Kredisi / Devlet Yardımları ve Teşvikler / İthalat 

ve İhracat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi. 

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi 

Dersin Amacı: MİY’nin etkin ilişkisel pazarlama açısından planlama, uygulama ve kontroldeki 

rolünün anlaşılması. Müşterinin hayat boyu değerinin hesaplanması ve MİY uygulamalarındaki 

kullanım alanlarının açıklanması. MİY’nin müşterileri elde etme, büyütme ve sadık hale 

getirmek açısından rolünün ortaya konması. Başarılı MİY uygulamalarında kritik başarı 

faktörlerinin tanımlanması. MİY uygulamalarında kullanılan mevcut ve gelişmekte olan 

teknolojilere ilişkin açıklamalar yapılması. 

Dersin İçeriği: MİY kavramının strateji, organizasyon ve bilgi teknolojileri temel alınarak 

açıklanması. Ders MİY’nin pazarlama uygulamalarındaki rolünü ve pazarlama uygulamaları 

açısından önemini ortaya koymaktadır. Bunun yanında “müşteri ilişkileri yönetimi (MİY)”, 

“müşteri değeri”, “müşteri bağlılığı”, “analitik ve operasyonel CRM” gibi kavramlara ilişkin 

açıklamalar yapılmaktadır. 

 

Bilgi Yönetimi 

Dersin Amacı: Kurum ve kuruluşlar için bilgi yönetim sistemi tasarlama, kurma ve yürütme 

becerisi kazandırmayı içerir. 

Dersin İçeriği: Ders kapsamında bilginin güç unsuruna dönüşmesi ve bilgi toplumunun asıl 

yönlendiricisi olabilmesi için yönetilebiliyor olmasının önemi ve gerekliliği ele alınır. Bu 

kapsamda bilgi yönetim modelleri üzerinden bilginin yönetilmesi süreçleri tanıtılır ve bu 

süreçlerin bireysel ve kurumsal bilginin değerini korumadaki misyonuna değinilir. 

 

 

 



Tehlikeli Madde Taşımacılığı 

Dersin Amacı: Öğrencilerin; Tehlikeli mal ve yüklerin kara, hava, deniz ve demir yolunda 

taşınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler hakkında bilgi edinmesini sağlamak. 

Dersin İçeriği: Tehlikeli madde, uluslararası sözleşmeler, ADR, DGR, IMDG, RID, Tehlikeli 

maddelerin sınıflandırılması, tehlike ikaz sembolleri, tehlikeli mallara ilişkin yönetmelikler, 

güvenlik bilgi formları, kara yolu tehlikeli madde taşımacılığı, deniz yolu ile tehlikeli madde 

taşımacılığı, hava yolu ile tehlikeli madde taşımacılığı, demir yolu ile tehlikeli madde 

taşımacılığı, petrol lojistiği ve sektörel uygulamalar 

 

Lojistik ve İnsan Kaynakları 

Dersin Amacı: İnsan kaynakları yönetimi işlevlerini değerlendirebilecek analitik beceriler 

kazandırmak, İşlevlerden biri hakkında proje yürütmeye yönelik becerileri geliştirmek, İnsan 

kaynakları yönetimi uzmanlığına yönelik beceriler kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Bu ders özellikle UTL öğrencilerinin kariyer edinebilmeleri için gerekli 

donanımı sağlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Dünyada ve Türkiye’de stratejik insan 

kaynakları yönetiminin (İKY) gelişimine genel bir bakış sunarak, İKY’de güncel konular, vaka 

çalışmaları ve kaynak bulmanın yanı sıra ekip çalışması/sunum için seçilen ilgili konuları da 

tartışmaya açar. Ders sınıf içi kitap sunumu ve projelerin sunumu olmak üzere birbirini 

tamamlayan iki bölümden oluşur. 

 

Yolcu Taşımacılığı 

Dersin Amacı: Ulaştırma sistemlerini, Türkiye` deki ve dünyadaki ulaştırma politikalarını 

öğrenerek ulaştırmayı yorumlayabilme becerisini kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Ulaştırma sistemlerinin planlanması ve tasarımı yolcu taşımacılığı, kargo 

taşımacılığı, karayolu ulaştırma sistemleri, denizyolu ulaştırma sistemleri, havayolu ulaştırma 

sistemleri, boruyolu ulaştırma sistemleri, demiryolu ulaştırma sistemleri, ulaştırma 

sistemlerinde bütünleşme ve sistemler arası taşımacılık, ulaştırma sistemlerinde düğüm (nodal) 

noktaları, kent içi ulaşım sistemleri, Avrupa ulaştırma politikaları ve koridorları. 

 

Dağıtım Kanalları ve Planlaması 

Dersin Amacı: Lojistik sektöründe dağıtım kanallarının türleri, fonksiyonları ve planlaması 

hakkında öğrencilere teorik bilgiler kazandırmak ve farklı sektördeki dağıtım kanalları 

örneklerini göstermek hedeflenmiştir 

Dersin İçeriği: Bu ders; Tanışma ve Giriş, Dağıtım Kanalları Kavramları, Dağıtım Kanalı 

Türleri, Dağıtım Kanalı Fonksiyonları, Dağıtım Politikaları, Dağıtım Kanalı Secimi, FTZY ve 

Dağıtım Kanalları, Fiziksel Dağıtım, Fiziksel Dağıtım, Dağıtım Süreci, Dağıtım Maliyetleri, 

Dağıtım Planlama, Proje Sunumları; konularını içermektedir. 

 

 

 



Global Lojistik 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, özellikle global organizasyonların etkili bir şekilde entegre 

lojistik sistemlerini yönetiminde kullanılan kavramları tanıtmak ve farklı endüstriler için 

lojistik ile ilgili problemlere nasıl çözüm üretilebileceğini öğrenmektir. Ayrıca, Uluslararası iş 

bölümü ve ticari dağıtım kanallarının organizasyonu hakkında bilgi vermektir. Ayrıca, malların 

multi-model taşımacılığının organizasyonu, transit yükler, lojistik merkezleri, güzergah 

organizasyonu, malların talep tahmini ve teslim zamanı kontrolü hakkında bilgi vermektir. 

Dersin İçeriği: Entegre lojistik yönetiminin prensipleri, lojistik yönetimi için endüstriye özel 

çözümler, lojistik yönetiminde karşılaşılan problemler ve çözümlerine ilişkin bilgiler, tedarik 

zinciri yönetiminde lojistiğin rolü. 

 

Depolama ve Envanter Yönetimi 

Dersin Amacı:  Lojistik operasyon alanlarından depolama, malzeme elleçleme, 

paketleme ve ambalajlama konularını incelemek. Depolama faaliyetleri ve fonksiyonlarını 

kavramak. Etkili ve verimli bir depolama yapılabilmesi için depo içi yerleşim faktörleri, 

depolama modelleri ve kullanılacak ekipmanın seçimi konusunda fikir sahibi olmak. 

Dersin İçeriği:  Lojistiğin en önemli fonksiyonlarından olan depolama, fiziksel dağıtım 

sisteminin vazgeçilmez bir unsurudur. Depolama, ürünleri tedarik kaynaklarından teslim alan, 

ayrımını yapan, kayıtlarını tutan, muhafaza ve bakımı ile siparişe uygun olarak dağıtımını 

sağlayan tesisler olarak firmalar için rekabet gücü açısından önemlidir. Hemen her sektörde 

depolama faaliyeti yürütülmektedir. Bu nedenle iç lojistik olarak tanımlanan depolama, 

malzeme elden geçirme ve paketleme/ambalajlama faaliyetleri ayrı bölümler olarak ele 

alınacaktır. 

 

Lojistik ve Pazarlama Yönetimi 

Dersin Amacı: Öğrencileri pazarlama ve lojistik yönetimi konusunda güncel bilgilerle 

donatmak ve son bu konudaki dünyada ve Türkiye’de meydana gelen gelişmeler konusunda 

bilgilendirmek. 

Dersin İçeriği: Pazarlama nedir, parlama yönetimi nedir, pazarlama yönetiminin sosyal ve 

ticari hayattaki yeri ve önemi nedir, pazarlamanın kapsamı nedir, pazarlama konseptleri 

nelerdir, pazarlama faaliyetlerini etkileyen çevrenin özellikleri nelerdir, pazarın özelliklerine 

ayrılması ve tüketici davranışları nasıl anlaşılır, paketleme ve etiketlemenin önemi nedir, 

fiyatlama ve önemi nedir. Lojistik nedir, neleri içerir, lojistiğin önemli fonksiyonları nelerdir, 

stok yönetimi nedir, taşımacılık ve depo yönetimi nedir, lojistiğin pazarlama içindeki yeri ve 

lojistiğin pazarlanması nedir. 

 

 

 

 

 

 



4. Yarıyıl 

 

Fiziksel Dağıtım Sistemleri 

Dersin Amacı: Fiziksel dağıtım sistemleri; bir malın üretiminden başlayarak müşteriye 

ulaştırılıncaya kadar yapılan tüm planlama ve uygulamaları en iyi şekilde gerçekleştirmeyi 

amaçlar. Böylece en temel amacımız olan müşteri memnuniyetini sağlayarak devamlılık arz 

edilmesi hedeflenmektedir. Bu da en uygun yer seçimiyle başlayıp, en uygun malın, en uygun 

miktarlarda bulunması, en uygun zamanda, en uygun fiyatta, en uygun yerde bulunmasıyla 

gerçekleşecektir. Ayrıca bu işlemlerin kar amaçlı ya da kar amaçsız tüm işletmelerde 

uygulanabilmesini göstermektir. 

Dersin İçeriği: Fiziksel dağıtım sistemlerinin temel kavramları, kapsamı, dağıtım sistemleri, 

dağıtım sistemlerini etkileyen çevresel faktörler, fiziksel dağıtım kanal alternatifleri, Fiziksel 

dağıtım kuruluş yerinin seçimi ve önemi, yurtiçi ve yurtdışı dağıtım teknikleri, fiziksel 

dağıtımda kullanılan araç çeşitleri, fiziksel dağıtımda müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti. 

 

Gümrükleme 

Dersin Amacı: Öğrencinin gümrük mevzuatına uygun olarak gümrük işlemlerini yapmasını 

sağlamak. 

Dersin İçeriği:  Gümrük mevzuatı doğrultusunda gümrük işlemleriyle ilgili temel 

kavramlar, gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımlar, eşyanın gümrüğe sunulması ve beyan 

edilmesi, gümrüklerde temsil, gümrük tarife cetveli, eşyanın menşei, gümrük kıymeti, eşyanın 

muayenesi ve tahlili, gümrük vergilerinin hesaplanması, ekonomik etkili ve ekonomik etkili 

olmayan gümrük rejimleri 

 

Kambiyo İşlemleri 

Dersin Amacı: Öğrencinin, temel bankacılık ve kambiyo işlemlerini yapabilmesi ve takip 

edebilmesini sağlayabilmek, 1567 sayılı TPKK Kanunu çerçevesinde ithalat ve ihracata ilişkin 

esaslar, uluslar arası ödeme şekilleri ve akreditif metinlerinin analizi konularında öğrencilerin 

bilgi sahibi olmalarını sağlayabilmek. 

Dersin İçeriği: Mevduatla İlgili Kavramlar, Kredi ile İlgili Kavramlar, Kambiyo Senetleri ile 

ilgili Kavramlar, Kambiyoya İlişkin Temel Kavramlar, Türk Parası ve Dövizlere İlişkin 

Hükümler, Kıymetli Maden ve Taşlara İlişkin Hükümler, İhracata Yönelik Kambiyo Mevzuatı, 

İhracata Yönelik Kambiyo Mevzuatı, İthalata Yönelik Kambiyo Mevzuatı, Görünmeyen 

İşlemlere Yönelik Kambiyo Mevzuatı, İthalat ve İhracat Bedellerinin Ödenmesi, Peşin, Mal 

Mukabili, Vesaik Mukabili ve Kabul Kredili Ödeme, Akreditifli Ödeme ve İşleyişi, Akreditifli 

Ödemenin Türleri 

 

Mesleki Yabancı Dil  

Dersin Amacı: Öğrencilere temel mesleki kavram ve tanımlar ile temel mesleki yabancı dil 

bilgisi yeterliliğinin kazandırılması 



Dersin İçeriği: Sektörde kullanılan terimlerin açıklanması / Karşılaşılacak mesleki terimlerin 

anlam ve içeriklerinin açıklanması / Mesleki konularda okuma ve okuduğunu anlama ve kelime 

dağarcığının geliştirilmesi / Tercüme ilkelerinin açıklanması / Mesleki konularda tercüme 

uygulamaları / Rapor, basit iş mektupları ve CV yazma 

 

Staj 

Dersin Amacı: Sektörü alan çalışması yaparak tanımak. 

Dersin İçeriği: Çeşitli kurumlarda staj yaparak alanda yapılan uygulamalar ile çalışma 

deneyimi saplanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Yarıyıl Seçmeli Dersler 

 

E- Ticaret 

Dersin Amacı: İnternet uygulamalarına ilişkin bilgi eksikliklerini gidererek, İnternet üzerinden 

gerçekleştirilen pazarlama uygulamaları ile ilgili kavramları açıklamak. 

Dersin İçeriği: Elektronik Ticaretin Tanımı/Türleri/ Tarihsel Gelişimi/İnternetin Tanımı/ 

İnternette Pazarlamaya Giriş/İnternette Pazarlama Araştırması/ İnternet Bankacılığı/ İnternette 

Ödeme Sistemleri/Satışçıların Gözetim ve Kontrolü 

 

Lojistik Sigortacılığı 

Dersin Amacı: Bu ders lojistikle ilgili alanlardaki sigorta uygulamalarına ilişkin temel bilgiler, 

lojistikte sigorta türleri, sigortacılıkla ilgili kurum ve kuruluşalar, lojistik işletmelerin 

sigortacılık açısından sorumlulukları ve sigorta tazmin işlemlerinin yapılmasına dair bilgiler 

verir. 

Dersin İçeriği: Hasar Departmanı Süreçleri 

 

Uluslararası Vergilendirme 

Dersin Amacı: Uluslararası vergi hukukunun temel işleyişi, Uluslararası vergi hukuku alanında 

çok uluslu şirketlerin ve yüksek gelir düzeyine sahip şahısların en sık karşılaştıkları problemler, 

Uluslarası vergi hukukunda yükselen trendler (e-ticaret ve paylaşım ekonomisi gibi), ve 

Uluslararası vergi hukukunun varolan ve/veya yakın gelecekte varolması kuvvetle muhtemel 

olan temel sorunları hakkında bilgi sahibi olmaları. OECD Model Şerhi’nin büyük oranda kabul 

görmesi ve uygulanması sayesinde büyük oranda harmonize olmuş olan uluslararası vergi 

hukukunun teknolojik gelişmeler ve agresif vergi planlaması başta olmak üzere çeşitli 

nedenlerle karşılaştığı güncel sorunların anlaşılması ve bunun vergilendirme alanındaki pratik 

etkilerinin kavranması. 

Dersin İçeriği: Uluslararası vergi hukuku, farklı OECD üye ülkeleri tarafından veriliş 

mahkeme kararlarının incelenmesi, farklı OECD üye ülkelerinin uluslararası vergi 

politikalarının incelenmesi. Uluslararası vergi hukukunda son yıllarda ortaya çıkan ve henüz 

tam olarak çözüme ulaşamamış sorunların tartışılması. Bu sorunlardan kaynaklanabilecek 

potansiyel hukuki problemlerin incelenmesi. Farklı ülkelerin bulmuş oldukları çözümlerin 

uluslararası perspektifte irdelenmesi. 

 

Serbest Bölgeler ve Gümrük 

Dersin Amacı: Serbest bölge dersi, serbest bölge konularıyla ilgili kavramların öğrenilmesi, 

Türkiye'deki ve dünyadaki serbest bölgelerin gelişiminin kavranmasını ayrıca AB serbest bölge 

uygulamarıyla Türkiye'de yer alan serbest bölgelerin karşılaştırılarak avantajlı ve dezavantajlı 

noktaların tespit edilmesini sağlamaktır. Bunun yanında serbest bölgelerin ülke ekonomisi 

üzerindeki etkilerinin anlaşılmasını da sağlamaktadır. 



Dersin İçeriği: Serbest Bölge kavramı, türleri, dünyadaki serbset bölge uygulamaları, 

Türkiye'deki serbest bölge uygulamalarının gelişimi, AB ülkeleri ve Türkiye'deki serbest 

bölgelerin karşılaştırılması. 

 

Meslek Etiği 

Dersin Amacı:  Etik ve mesleki etik kurallarının öğretilmesi, bilinçlendirilmesi ve etik 

duyarlılığın kazandırılması. 

Dersin İçeriği:  Etik kavramı, tanımı, kökeni, etik ve ahlak ilişkisi; Ahlaki değerler, 

ahlaki gelişim süreci, ahlak ve meslek ahlakı; Etik kuralları; Etik toplum ilişkisi; Etik 

sorgulama, toplumsal yozlaşma; Etik ilkeler, etik türleri; Mesleki etik kavramı; Mesleki etik 

ilkeler: doğruluk, yasallık, yeterlik, güvenirlik, mesleğe bağlılık; Meslek etik kodları; İş 

hayatında etik ilkeler, Sosyal sorumluluk kavramı; Etik değerlere uygun davranışların 

sonuçları; Mesleki yozlaşma ve etik dışı davranış sonuçları. 

 

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku 

Dersin Amacı: Öğrencilere iş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında hukuki bilgilerin 

verilmesi. 

Dersin İçeriği:  Bireysel ve Toplu İş Hukuku. Sözleşmeler, Fesihler, Çalışma Süreleri, İş 

Sağlığı ve Güvenliği, Sendikacılık ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili yasal düzenlemeler. Sosyal 

Güvenlik. Çalışanların Sosyal güvenlik hakkını düzenleyen yasal düzenlemeler. 5510 sayılı 

yasa. 

 

Üretim Yönetimi 

Dersin Amacı: Üretim yönetimi alanındaki temel kavramları ve başlıca karar konularını ortaya 

koymak, uygun çözüm aralıklarını göstermek; Üretim/işlemler yönetimindeki başlıca yöntem 

ve araçları tanıtmak ve uygulamak. 

Dersin İçeriği: Üretim kavramları, üretim ekonomisi-üretim yönetimi ilişkileri, üretim 

yönetiminin temel amaçları ve uğraş alanları, uzun ve orta dönemli üretim planlaması, uzun ve 

orta vadeli başlıca karar konuları. 

 

Uluslararası Nakliye ve Sigorta 

 

Dersin Amacı: Ulusal, uluslararası, bölgesel veya küresel ticari operasyonlar için; depolama, 

dağıtım, destek hizmetleri (sigorta, gümrük işlemleri) ve lojistik hizmetlere (paketleme, 

etiketleme, dokümantasyon) yönelik hukuki düzenlemelere ilişkin konularının, öğrencilere 

öğretilmesi. 

Dersin İçeriği: Taşımacılığın yasal çerçevesi ve organizasyonu, taşımacılık endüstrisinin nasıl 

bir sosyo-politik iklimde geliştiği, taşımacılıkla ilgili düzenlemeler, taşımacılık ve hizmetlerin 

oran profilleri, ulusal ve uluslararası belgeleme, taşımacılığın ihracat ve ithalat yönleri, AB'de 

taşımacılıkla ilgili konular ve önemli uluslararası anlaşmalar. 


