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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 

ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ

BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ 

(T, U, K, AKTS) (Z) 

UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK (3,0,3,5) (Z) 

İşletmecilik ile ilgili genel bilgiler, temel kavramlar, ekonomik yaşam ve işletme, işletmecilik 

bilgileri, işletmenin amaçları ile gelir ve giderleri, işletmelerin türleri, işletmenin çevresi ve 

çevre faktörleri, işletmelerde etik, işletmelerin kuruluşu, işletme kurma fikri ve sonuçları, 

kuruluş araştırmaları, işletmelerin büyümesi, genel olarak işletmelerin büyümesi, işletmeler 

arası ortak hareket etme ve stratejik işbirlikleri, işletmelerin birleşerek büyümeleri, yönetim 

ve planlama, örgütleme, yöneltme, denetim gibi yönetim işlevlerinin yanı sıra üretim 

yönetimi, pazarlama yönetimi, finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, ar-

ge, muhasebe ve finans. 

UTL 103 MUHASEBE I (3,0,3,5) (Z) 

Muhasebenin tanımı, kapsamı, muhasebe ile ilgili temel kavramlar, genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri, bilanço kavramı ve tanımı, bilançonun temel eşitliği, finansal işlemlerin 

bilançoya etkisi, gelir tablosu ve tanımı, niteliği, gelir tablosu ticari işlemleri, hesap kavramı 

ve tanımı, şekli, işleyiş kuralları, hesap planı, hesapların kodlanması, muhasebe sistemi, 

finansal işlemleri kayıt yöntemleri, çift taraflı kayıt yöntemi, yevmiye defterine kayıt, defteri 

kebire kayıt, aylık mizanın düzenlenmesi dönem sonu envanter işlemleri, kesin mizanın 

düzenlenmesi, dönem sonu bilançosu ve gelir tablosunun düzenlenmesi, varlıkların izlenmesi, 

dönen varlıklar, hazır değerler, menkul kıymetler, alacaklar, stoklar, diğer dönen varlıklar, 

duran varlıklar, uzun vadeli alacaklar, mali duran varlıklar, amortismana tabi varlıklar, maddi 

duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, özel tükenmeye tabi varlıklar, diğer duran 

varlıklar. 

UTL 105 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (3,0,3,5) (Z) 

Sosyal davranış kuralları, hukuk terimi, hukuk kavramı, hukukun görünümleri, hukuk 

sistemleri, hukukun kaynakları ve pozitif hukukun yürürlüğü, hukuk kurallarının yorumu, 

hukuk kurallarının yaptırımları, hukukun dalları 
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UTL 107 İKTİSADA GİRİŞ I (3,0,3,5) (Z) 

İktisadi faaliyet, iktisat bilimin konusu, yöntem ve sistematik, üretim süreci, üretim faktörleri, 

verim yasaları, girişim türleri, fiyat teorisine giriş, değer ve fayda, optimal tüketici davranışı, 

talep fonksiyonları, çeşitli talep esneklikleri, arz, maliyet ve hasılat fonksiyonları, girişim 

dengesi, arz eğrisinin elde edilmesi, arz ve talep, denge fiyatı ve işlevleri, fiyat politikası ve 

piyasa türleri, atomize-tam rekabette denge ve fiyat oluşumu, monopol dengesi, eksik ve 

aksak rekabette fiyat oluşumu, rant, ücret, faiz ve girişimci geliri, genel denge, etkinlik ve tam 

rekabet, gelir dağılımı ve yoksulluk. 

MAT 109 MATEMATİK I (3,0,3,4) (Z) 

Gerçel sayılar, üslü ve köklü ifadeler, belirli bir tabana göre sayı sistemleri, kümeler ve 

uygulamaları, eşitlik ve eşitsizlikler, fonksiyonlar ve koordinat düzleminde grafikler, doğru ve 

doğrusal fonksiyonlar, arz ve talep eğrileri, denge noktası, başabaş noktası, doğrusal olmayan 

fonksiyonlar, paraboller, üstel fonksiyonlar ve uygulamaları, logaritmik fonksiyonlar ve 

uygulamaları, bileşik faiz, bugünkü değer, annüite hesapları, diziler ve seriler, limit ve 

süreklilik. 

TDİ 101 TÜRK DİLİ I (2,0,2,4) (Z) 

Dilin tanımı, dilin doğuşuyla ilgili teoriler, dil-kültür-ulus ilişkisi, dil devrimi, Türk Dil 

Kurumu ve çalışmaları, dünya dilleri, dil aileleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, 

Türkiye Türkçe'sinin özellikleri, ses özellikleri, biçim özellikleri, cümle özellikleri, yazım 

kuralları, noktalama işaretleri, yazışmalar, özgeçmiş, dilekçe, mektup, iş mektubu, telgraf. 

YDİ 101 YABANCI DİL  I (2,0,2,4) (Z) 

The verb “ be”;  possessive adjectives; have / has got;  there is / there are; a/ an, any ; 

imperatives, can / can’t; Present Simple ( positive and negative; questions and short answers); 

Like+ ing; hobbies and interests; Present Continuous tense; Present Simple vs Present 

Continuous; Past Simple be and regular verbs ( positive and negative ); was / were, Past 

simple ( regular and irregular verbs,  questions and answers); Have to/ don’t have to 

ATİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2,0,2,4) (Z)  

İnkılâp Tarihinin Anlamı; İnkılâp; Reform; Evrim; Hükümet Darbesi Kavramlarının 

Açıklanması ve Karşılaştırılması; Türk İnkılabına Yol Açan Nedenler: Osmanlı Devleti'nin 

Birinci Dünya Savaşına Girmesi, Savaşın Sona Ermesi, Osmanlı Devletinin Parçalanmaya 
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Başlaması; Müdafaa-i Hukuk Derneklerinin Kurulması; Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'daki 

Çalışmaları; Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya Geçmesi: Samsun'daki Çalışmaları, 

Havza'daki Çalışmaları, Amasya Tamimi; Kongreler: Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, 

Misak-ı Milliden TBMM'ne: Amasya Görüşmeleri; Meclis-İ Mebusan'ın Açılması, Misak-I 

Millinin İlanı. TBMM'nin Açılmasına Yönelik Hazırlıklar: TBMM' nin Açılması Ve Yapısı, 

TBMM'nin Çalışmaları; TBMM'ne Karşı Tepkiler: Ayaklanmalar; Ulusal Ordunun 

Kurulması; Sevr Antlaşması: Hükümleri ve Değerlendirilmesi; Doğu Cephesi: Gümrü 

Antlaşması; Güney Cephesi; Batı Cephesi: I.İnönü Savaşı; Londra Konferansı; Moskova 

Antlaşması; TBMM'nin İlk Anayasası; İkinci İnönü Savaşı; Sakarya Savaşı: Ankara 

Antlaşması; TBMM'de Düşünsel Farklılaşmalar; Büyük Taarruz: Hazırlıklar; Mudanya 

Ateşkes Antlaşması. Devrimler ve Karşı Tepkiler; Anayasal Sistemin Kurulması; Cumhuriyet 

Döneminde İç ve Dış Siyaset; Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce 

Akımları; Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan Yenilikler; Atatürk 

İlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri; İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi. 

BİRİNCİ SINIF II.YARIYIL DERSLERİ 

(T, U, K, AKTS) (Z) 

UTL 102 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ (3,0,3,5) (Z) 

Veri, enformasyon, bilgi, üst bilgi kavramları, teknoloji, enformasyon toplumu, veri ambarı, 

veri tabanı, veri madenciliği, sistem, bilişim, bilişim teknolojileri, yönetim bilişim sistemleri, 

bilgi toplumu ve teknoloji kullanımı, bilgi toplumunun özellikleri, bilgi ekonomisi, bilgi 

toplumunda internet ve önemi, bilişim ve bilişim teknolojileri, bilişim kavramı, işletmelerde 

kullanılan bilişim teknolojileri, bilişim teknolojilerinin yol açtığı değişiklikler, bilişim 

teknolojilerinin örgütsel yapıya etkileri, bilişim sistemleri, karar destek sistemleri, yapay zeka, 

veri işleme sistemleri, yönetim bilgi sistemleri ve üst düzey yönetici bilgi sistemleri, insan 

kaynakları yönetiminde yönetim bilişim sistemleri, insan kaynakları bilişim sistemleri, 

muhasebe bilişim sistemleri, sağlık hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve kullanımı, kamu 

yönetiminde yönetim bilişim sistemleri, veri madenciliğinin insan kaynakları yönetiminde 

kullanımı, veri tabanı yönetim sistemleri, elektronik toplantı sistemleri, elektronik ticaret, 

elektronik veri değişimi ve elektronik fon transferi, yönetim bilişim sistemlerinde güvenlik 

yönetimi ve sorunları, bilgi güvenliği, bilgisayar ortamında office uygulamaları. 
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UTL 104 MUHASEBE II (3,0,3,5) (Z) 

Kaynak hesapları, kısa vadeli yabancı kaynaklar, ticari borçlar, diğer borçlar, alınan avanslar, 

ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler, borç ve gider karşılıkları, diğer kısa vadeli yabancı 

kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, ticari borçlar, diğer borçlar, alınan avanslar, borç 

ve gider karşılıkları, diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, ödenmiş sermaye, 

sermaye yedekleri, kar yedekleri, karlar ve zararlar, nazım hesaplar, gelir tablosu hesapları, 

dönem sonu işlemleri, envanter kavramı, envanter işlemleri, kesin mizanın düzenlenmesi, 

bilançonun düzenlenmesi. 

UTL 106 BORÇLAR HUKUKU (3,0,3,5) (Z) 

Borçlar hukukunun konusu, borçların kaynakları, sözleşmeler, haksız fiiller, sebepsiz 

zenginleşme, borç ve sorumluluk kavramları, borcun hükümleri, borçlara ilişkin özel 

durumlar, müteselsil borçluluk, koşula bağlı borçlar, cezai koşul, alacağın devri, borcun nakli, 

borçların sona ermesi, ibra, yenileme, takas, zaman aşımı, özel borç ilişkileri, satım, trampa, 

karz, hizmet, vekalet, vedia, kefalet sözleşmesi. 

UTL 108 İKTİSADA GİRİŞ II (3,0,3,5) (Z) 

Makro iktisadi analize giriş, temel kavramlar, tüketim, tasarruf, yatırım fonksiyonları, makro 

iktisadi dengelerin oluşumu, milli muhasebe ve milli hasıla, iktisadi denge, makroekonomik 

ilişkilerin gösteriliş biçimleri, nominal milli gelir ve reel milli gelir, para teorisine giriş, para 

değerini açıklayan teoriler, satınalma gücünün hesaplanması, paranın değer kaybı (enflasyon), 

uluslararası ekonomik denge (döviz kurları), para politikasının temel araçları; konjoktür ve 

milli geliri belirleyen faktörler: konjoktür teorilerine giriş, tüketim harcamaları, yatırım 

harcamaları, istihdam, uluslararası ekonomik ilişkiler, uluslararası mal ve hizmet hareketleri, 

uluslararası faktör hareketleri, iktisadi büyüme ve gelişme. 

MAT 110 MATEMATİK II (3,0,3,4) (Z) 

Türev, diferansiyel alma kuralları, birinci türev ve ilgili maksimum ve minimum noktaların 

tayini, ikinci türev, diferansiyel uygulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar, belirsiz integral, 

belirli integral, integral hesapları ve uygulamaları, vektörler, matrisler, elemanter satır 

işlemleri, ters matris, determinant, cramer kuralı, girdi- çıktı analizi.  
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TDİ 102 TÜRK DİLİ II (2,0,2,2) (Z) 

Konuşmanın özellikleri, konuşmada dikkat edilmesi gereken kurallar, etkili konuşma, 

dinleme: dinlemede uyulması gereken kurallar, okuma, anlayarak okuma, eleştirel okuma, 

yazın türleri, öykü, roman, makale, deneme, şiir, tiyatro. 

 

YDİ 102 YABANCI DİL II (2,0,2,2) (Z) 

Countable – Uncountable Nouns; Comparatives and Superlatives, Future time expressions; 

Present Continuous for future arrangements; Expressions to talk about the future, will-won’t,  

Future Predictions; too+adjective, adverbs; Be going to; must-mustn’t; present perfect, for 

and since; will, going to and might  

 

ATİ 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2,0,2,2) (Z) 

TBMM'nin Çalışmaları, TBMM'ne Karşı Tepkiler, Ayaklanmalar, Ulusal Ordunun 

Kurulması, Sevr Antlaşması, Hükümleri ve Değerlendirilmesi, Doğu Cephesi, Gümrü 

Antlaşması, Güney Cephesi, Batı Cephesi, I.İnönü Savaşı, Londra Konferansı, Moskova 

Antlaşması, TBMM'nin İlk Anayasası, İkinci İnönü Savaşı, Sakarya Savaşı: Ankara 

Antlaşması, TBMM'de Düşünsel Farklılaşmalar, Büyük Taarruz: Hazırlıklar, Mudanya 

Ateşkes Antlaşması. Devrimler ve Karşı Tepkiler, Anayasal Sistemin Kurulması, Cumhuriyet 

Döneminde İç ve Dış Siyaset, Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce 

Akımları, Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan Yenilikler, Atatürk 

İlkeleri ve Bu İlkelerin Genel Nitelikleri, İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi. 

 

 

İKİNCİ SINIF III.YARIYIL DERSLERİ 

(T, U, K, AKTS) (Z) 

 

 

UTL 201 LOJİSTİK YÖNETİMİ (3,0,3,4) (Z) 

Lojistiğin tanımı, tarihsel gelişimi, kapsamı, amaçları, ilkeleri, unsurları, diğer disiplinlerle 

ilişkisi, lojistikle ilgili temel kavramlar, askeri ve sivil lojistik, lojistiğin sınıflandırılması, 

lojistik faaliyetler, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ilişkisi, envanter yönetimi, bakım 

yönetimi, depo yönetimi, elleçleme, paketleme, etiketleme, filo yönetimi, taşımacılık, 

taşımacılık modları, araç izleme ve takip, satın alma ve tedarik, tedarikçi ilişkileri, lojistik 
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stratejiler, performans ölçümü ve değerlendirme, kaynak planlama, tesis konumlandırma, 

lojistikte dış kaynak kullanımı, lojistikte bilgi teknolojileri kullanımı, küresel lojistik.  

 

UTL 203 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (3,0,3,4) (Z) 

Temel kavramlar ve dönem sonu çalışmalarının kapsamı, bilanço hesaplarına ilişkin dönem 

sonu çalışmaları, satışların maliyeti ve dönem giderleri, gelir tablosu hesaplarına ilişkin 

çalışmaları ve kar zarar tespiti, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması. 

 

UTL 205 TİCARET HUKUKU (3,0,3,4) (Z) 

Ticaret hukuku hakkında genel bilgi, ticari işletme kavramı, ticari işletmenin devri, ticari işler 

ve tabi olduğu hükümler, tacir ve tacir olmanın sonuçları, ticaret sicili ve ticaret ünvanı, 

markalar, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, tacire tabi tacir yardımcıları, tacire tabi 

olmayan tacir yardımcıları, kıymetli evrak tanımı, kavramı ve unsurları, kıymetli evrakta 

savunma, kambiyo senetleri, poliçe ve bono, örnek olay uygulamaları.  

 

UTL 207 ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ I (3,0,3,4) (Z) 

Üretim/işlemler yönetimine giriş, Üretim/işlemler stratejisi, kalite yönetimi, istatistiksel süreç 

denetimi, tahmin, karar ve karar metadolojisi, ürün tasarımı ve geliştirilmesi, süreç teknolojisi 

ve otomasyon, kapasite planlaması, kuruluş yeri seçimi. 

 

UTL 209 MİKRO İKTİSAT (3,0,3,4) (Z) 

Tüketici davranışları teorisi, tüketici tercihleri, farksızlık eğrileri, optimal seçimler ve fayda 

maksimizasyonu, tüketici talebi, genelleştirilmiş tazmin edilmiş talep fonksiyonları, düalite, 

talep esneklikleri, üretici davranışları teorisi, üretim fonksiyonları, kısa ve uzun dönem 

analizler, üretim maliyeti kuramı, rekabetçi piyasada firmanın kâr maksimizasyonu ve firma 

arzı, rekabetçi piyasada arz ve talep parametrelerindeki değişmelere karşı kısa ve uzun 

dönemdeki ayarlanmalar, eksik rekabet piyasaları, monopolcü piyasada firma dengesi, 

monopolcü piyasada fiyatlama stratejileri, oligopol modelleri, işbirliğine dayanmayan 

modeller, işbirliğine dayanan modeller, oyun kuramı ve uygulamaları, monopolcü rekabet 

modeli, faktör piyasaları, kamusal mallar ve dışsallıklar, refah ekonomisi ve genel denge. 

 

UTL 211 İSTATİSTİK I (3,0,3,5) (Z) 

Temel kavramlar, ölçekler ve istatistiksel seriler, tanımlayıcı istatistik, tablo ve grafikler, 

merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olasılığa giriş, kesikli olasılık dağılımları, sürekli 
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olasılık dağılımları, örnekleme ve örnekleme dağılımları, aralık tahmini, hipotez testleri, iki 

anakütlenin ortalama ve oranlarına ilişkin testler, anakütle varyanslarıyla ilgili testler, uyumun 

iyiliği ve bağımsızlık testleri, varyans analizi. 

 

UTL 213 TİCARİ İŞLETME VE FİNANS MATEMATİĞİ (3,0,3,5) (Z) 

Paranın zaman değeri, yatırım yönetimi, nominal ve efektif faiz uygulamaları, maliyet 

tahminleri, yenileme analizleri, karar verme analizi ve sermaye maliyeti. 

 

 

İKİNCİ SINIF IV.YARIYIL DERSLERİ 

(T, U, K, AKTS) (Z) 

 

 

UTL 202 ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ (3,0,3,4) (Z) 

Perakende lojistiği, perakende tedarik zinciri yönetimi, etkin tüketici cevaplama, işbirliğine 

dayalı tahmin planlama ve ikmal, hızlı cevap, perakende dağıtım merkezi ve depo yönetimi, 

uluslar arası perakendecilik ve lojistik operasyonları, elektronik perakendecilik, gıda lojistiği 

ve tedarik zinciri yönetimi, ATP konvansiyonu, HACCP standartları ve gıda güvenliği, 

frigorifik araçlar ve araç içi soğutma sistemleri, soğuk zincir, raf ömrü, tekstil ve hazır giyim 

lojistiği ve ilişkili konular, elektronik ürün lojistiği ve ilişkili konular, otomotiv lojistiği ve 

ilişkili konular, proje ve inşaat lojistiği ve ilişkili konular, turizm lojistiği ve ilişkili konular, 

fuar ve etkinlik lojistiği ve ilişkili konular, ilaç ve hastane lojistiği ve ilişkili konular, atık ve 

geri dönüşüm lojistiği ve ilişkili konular, canlı hayvan taşımacılığı, yardım lojistiği ve ilişkili 

konular. 

 

UTL 204 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ (3,0,3,4) (Z) 

Dış ticaret kavramı, unsurları, dış ticaretin ticaretin tarihi gelişimi, temel kavramlar ve 

muhasebe kayıtları, satış şekilleri, ödeme şekilleri, dış ticarette kullanılan belgeler, kurum ve 

kurallar, GATT, Dünya Ticaret Örgütü, uluslararası para sistemi ve IMF, dış ödemeler 

dengesi, akreditifte kullanılan belgeler ve terimler, Türkiye’de kambiyo ve dış ticaret rejimi, 

dış ticaret ile ilgili işletmelere ait hesap planı ve muhasebe işlemleri, ithalat ve ihracat 

işlemleri uygulaması, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili belge örnekli muhasebe kayıtları ve 

belge akışı. 
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UTL 206 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (3,0,3,4) (Z) 

Sözleşmesi düzenlemek, iş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek, iş ilişkisini 

sonlandırmak, sendikayla ilgili işlemleri yürütmek, 4/1-a belgeleri düzenlemek, 4/1-b 

belgeleri düzenlemek, 4/1-c belgeleri düzenlemek. 

 

UTL 208 ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ II (3,0,3,4) (Z) 

Üretim tesislerinin yerleştirilmesi, iş tasarımı ve ölçümü, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, 

stok yönetimi, kaynak planlaması, toplam üretim planlaması, tam zamanında üretim, yalın 

üretim, MRP I-II, kurumsal kaynak planlaması, dış kaynak kullanımı. 

 

UTL 210 MAKRO İKTİSAT(3,0,3,4) (Z) 

Makro ekonominin temelleri (değişkenler ve ilişkiler, referans modelleri, klasik model ve 

keynesyen model,temel modeller, para, faiz ve milli gelir, ıs-lm modeli, mal ve para piyasaları 

dengesi, maliye ve para politikaları kullanımlarının etkileri, ıs-lm-bp modeli, mundel-fleming 

modeli, sabit ve esnek döviz kuru sistemlerinde politika değerlemeleri, ad-as modelleri. ad-as 

modelleri ve dinamik ad-as, temel makroekonomik sorunlar, işsizlik, enflasyon, bütçe açıkları 

ve dış açıklar, ekonomik büyüme, büyümenin unsurları ve kaynakları, neoklasik büyüme 

modeli, yeni büyüme teorileri, beşeri sermaye ve içsel büyüme teorisi, büyümenin 

gerçeklerine yeniden bakış, makro ekonominin mikro ekonomik temelleri, tüketim ve 

tasarruf, yatırım, para arzı ve talebi. 

 

UTL 212 İSTATİSTİK II(3,0,3,5) (Z) 

Basit regresyon, çoklu regresyon, regresyon analizinde model kurma, zaman serileri analizi ve 

tahminleme, parametrik olmayan yöntemler, istatistik paket program uygulamaları. 

 

UTL 214 PAZARLAMA YÖNETİMİ (3,0,3,5) (Z) 

Pazarlamanın tanımı, kapsamı, gelişimi, pazarlama anlayışı ve yeni trendler, pazarlama 

çevresi, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü, pazarlama araştırması ve bilgi sistemi, 

tüketici pazarları ve tüketici davranışı, endüstriyel pazarlar ve uluslar arası pazarlar, pazar 

bölümlendirme, hedefleme, konumlandırma ve satış tahminleri, mamul, fiyat, tutundurma, 

tutundurma araçları, dağıtım, dağıtım kanalları ve lojistik, pazarlama yönetiminde 

organizasyon, uygulama ve denetim, hizmet pazarlaması, sektörlere göre hizmet pazarlaması, 

lojistikte pazarlama uygulamaları, uluslararası pazarlama, uluslararası pazarlamada lojistik ve 

lojistik uygulamalar.  
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ÜÇÜNCÜ SINIF V.YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ 

(T, U, K, AKTS) (Z) 

 

 

UTL 301 İŞLETME FİNANSMANI I (3,0,3,5) (Z) 

Temel kavramlar, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal planlama ve bütçeleme, 

başabaş ve kaldıraç analizleri, çalışma sermayesi yönetimi ve analizi, nakit yönetimi ve 

analizi, alacakların yönetimi ve analizi, stokların yönetimi ve analizi, kısa vadeli finansman 

kaynakları ve maliyetleri. 

 

UTL 303 MALİYET MUHASEBESİ I (3,0,3,5) (Z) 

Maliyet ve gider kavramları, maliyetlerin sınıflandırılması, direkt ilk madde ve malzeme 

giderleri, direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri, maliyetlerin gider yerlerine dağıtımı. 

 

UTL 305 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I (3,0,3,4) (Z) 

Dış ticarete giriş, dış ticaret teorileri, geçmişten günümüze dış ticaret, dış ticaretin gelişimi, 

dış ticaretin gereksinimi, nedenleri, dış ticarette sözleşmeler ve taraflar, dış ticarette kullanılan 

belgeler, dış ticarette kullanılan ödeme ve teslim şekilleri. 

 

UTL 307 KÜRESEL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (3,0,3,4) (Z) 

Uluslararası lojistiğe giriş, küresel kaynak kullanımı ve ticaret ilişkisi, tedarik zincirinin 

tanımı, kapsamı ve süreçleri, küresel tedarik zinciri yönetimi, stratejik planlama, planlama 

süreci, kalite güvence sistemleri, finansal konular, yer seçimi ve ağ tasarımı, MRP I-II, satış 

tahminleri, kıyaslama, tersine lojistik, taşımacılık planlaması, karma taşımacılık ve kara 

taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, limanlar ve tesisler, gümrük ve 

yasal düzenlemeler, ticari dokümantasyon, ticaret finansmanı, güvenlik, aracı kuruluşlar ve iş 

ortakları, envanter yönetimi, bilişim sistemleri, kamu lojistiği.   

 

UTL 309 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I (3,0,3,4) (Z) 

Cebirsel modellemeye giriş, doğrusal programlama (dp) modelleri, dp modeli bileşenleri, dp 

modellerinin grafik çözümü, duyarlılık analizi, simpleks algoritması, düalite, dp modellerinin 

elektronik hesap tablosu programlarıyla bilgisayarda modellenmesi, ulaştırma ve atama 

problemleri 
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ÜÇÜNCÜ SINIF 

V.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ 

(T, U, K, AKTS) (S) 

 

 

UTL 311 BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI (3,0,3,4) (S) 

Bilgisayar kullanımı, temel bilgiler, donanım bilgileri, işletim sistemleri, muhasebe genel 

bilgileri, belge, fiş, defterler, hesap planı, hesapların işleyişi, dönem sonu işlemleri, mali 

tablolar, beyannameler, LKS paket programı, firma oluşturma işlemleri, hesap planı işlemleri, 

fiş giriş işlemleri, döküm alma işlemleri, beyannameler, ETA paket programı, firma 

oluşturma işlemleri, hesap planı işlemleri, fiş giriş işlemleri, döküm alma işlemleri, 

beyannameler, LİNK paket programı, paket programı, firma oluşturma işlemleri, hesap planı 

işlemleri, fiş giriş işlemleri, döküm alma işlemleri, bilgisayar ortamında örnek monografi 

uygulamaları.   

 

UTL 313 KAMU MALİYESİ (3,0,3,4) (S) 

Kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin çeşitleri, üretim kararlarının alınması ve üretim 

gelirleri bakımından belirlenip özel kesim ile karşılaştırılması, kamu kesiminin ekonomideki 

büyüklüğünü ve ekonomideki etkileri, maliyenin tanımı ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve 

tarihî gelişimi, kamu hizmeti ve kamu harcamaları, kamusal mal ve hizmetler, kamu 

harcamalarının çeşitleri, kamu gelirleri ve çeşitleri, vergi(ler), vergi teorisi, bütçe ve bütçe 

hukuku devlet borçları ve maliye politikası.  

 

UTL 315 YABANCI DİL III (3,0,3,4) (S) 

Past continuous; past simple vs past continuous; zero and first conditional; should; passive 

voice present and past; past perfect, present perfect vs past perfect; second conditional; 

adverbs; relative pronouns who, which, that, where; -ing form, the infinitive; used to; future 

structures 

 

UTL 317 MODERN ÜRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (3,0,3,4) (S) 

Malzeme yönetim sistemleri, grup teknolojisi, hücresel imalat,  malzeme ihtiyaç planlaması, 

tam zamanında üretim sistemi ve bileşenleri, kanban sistemi, bilgisayar destekli üretim, esnek 

imalat, değişim mühendisliği, 6 sigma, otomasyon, robotlar, yalın üretim, istatistiksel kalite 

kontrol, toplam kalite yönetimi. 
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UTL 319 GİRİŞİMCİLİK (3,0,3,4) (S) 

Girişimci ve girişimcilik kavramları, değişen çevre koşullarında girişimcilik, kurum içi ve küçük 

işletme girişimciliği, girişimciliği etkileyen faktörler, girişimciliğin olumlu ve olumsuz boyutları, 

yeni bir işe atılma ya da bir işi devralma, franchising ve diğer alternatifler, uluslararası ve Türkiye 

örnekleri, girişimcilik ile yenilikçilik, yaratıcılık ve büyüme süreci ilişkisi, liderlik davranış ve 

süreçleri, liderlik kuramları, liderlik özellikleri, liderlik süreci ve işlevleri, liderlik ile motivasyon, 

takım kurma, iletişim ve müzakerecilik ilişkisi, iş modelleri ve projelendirme faaliyetinin 

temelleri, iş planlarının hazırlanması, stratejik plan, iş planı, pazarlama-finansman-insan 

kaynakları planı, Türkiye’de iş kurma süreçleri ve KOBİ’leri destekleyen başlıca kurum ve 

kuruluşlar; risk sermayesi ve girişim sermayesi. 

 

UTL 321 İCRA İFLAS HUKUKU (3,0,3,4) (S) 

İcra-İflâs hukuku temel bilgileri, cüzi icra takibinin yolları, ilâmlı, rehnin paraya çevrilmesi 

yoluyla ilâmlı veya ilâmsız takip yolları, tebligat, süreler, ödeme-icra emri, ödeme emrine 

itiraz, menfi tespit ve istirdat davaları, haciz, mal beyanı, borcun taksitle ödenmesi, hacizde 

istihkâk davaları, iflâs hukuku, iflâs teşkilatı, iflâs yolları, takipsiz iflâs, iflâsın ertelenmesi, 

iflâsın hukuki sonuçları, iflâsın tasfiyesi, kapatılması ve kaldırılması, ihtiyati haciz, tasarrufun 

iptal davaları, konkordato ve konkordato türleri, sermaye şirketlerinin uzlaşma yoluyla 

yeniden yapılandırılması. 

 

UTL 323 VERGİ HUKUKU (3,0,3,4) (S) 

Vergi hukukunun tanımı, hukuk sistemi içindeki yeri, kamu hukuku ve özel hukuk dalları ile 

ilişkisi, vergi hukukunun kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, vergi hukukunda 

yorum, vergi ödevi, vergilendirme işlemleri, vergi idaresinin yükümlüleri denetleme yolları, 

vergi hukukunda süreler, vergi yükümlülerinin ödevleri, vergi borcunu sona erdiren nedenler, 

vergi ceza hukuku, kamu icra hukuku, vergi sorunlarının idari aşamada çözüm yolları, vergi 

yargılaması hukuku. 

 

UTL 325 SATIN ALMA VE TEDARİK YÖNETİMİ (3,0,3,4) (S) 

Satın alma ve tedarik yönetimine giriş, etkili bir satın alma ve tedarik yönetiminin amaçları, 

prosedürler ve bilgi akışı, teknoloji ve e-ticaret, kalite spesifikasyonları ve denetim, miktar ve 

teslimat, tedarikçi seçimi, dış kaynak kullanımı, tedarikçi ilişkileri, tedarik zinciri yönetimi, 

fiyat belirleme, lojistik hizmetlerin satın alınması, satın almanın yasal yanları, araştırma ve 
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ölçüm, küresel tedarik yönetimi, kamusal satın alma, yatırım mallarının edinilmesi, 

hizmetlerin satın alınması, satın alma ve tedarik yönetiminde strateji.  

 

UTL 327 ULAŞTIRMA İŞLETMELERİ VE POLİTİKALARI (3,0,3,4) (S) 

Ulaştırmanın tanımı, kapsamı, fonksiyonları, sistemleri, unsurları ve politikaları, ulaştırma 

sektörünün özellikleri, ulaştırma devlet ilişkisi, ulaştırma sektöründe yatırımlar, ulaştırma 

sektöründe alt sistemler, turizm ve ulaştırma, demiryolu, karayolu ulaştırması, Türkiye’de 

demiryolu ve karayolu ulaştırması, denizyolu ulaştırması, denizyolu işletmeleri ve 

işletmecilik örnekleri, havayolu ulaştırması, dünyada ve Türkiye’de havayolu ulaştırması, 

uluslar arası havacılık sözleşmeleri, uluslar arası sivil havacılık kuruluşları, tur operatörleri, 

global dağıtım sistemleri, havalimanları, AB’de ulaştırma sistemleri ve politikaları, 

Türkiye’de ulaştırma sistemleri ve politikaları.  

 

UTL 329 KALİTE YÖNETİMİ VE PLANLAMASI (3,0,3,4) (S) 

Toplam kalite yönetimine giriş, temel kalite kavramları, sürekli süreç iyileştirme, toplam 

kalite yönetiminin kültürel temeli, kalite yönetiminde eğitim ve yetiştirmenin önemi, kalite 

yönetimi için istatistik, kalite planlaması, kalite kontrolü, istatistiksel süreç kontrolü, sürekli 

kalite geliştirme araç ve teknikleri, verimlilik ve kalite, kalite maliyetleri, altı simge. 

 

UTL 331 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (3,0,3,4) (S) 

Bireye ilişkin öğrenme ve özendirme kuramları, birey özellikleri, davranışları, örgütlerde 

oynadığı rol, bireysel ve grupsal karar alma yöntemleri, çatışma yönetimi, motivasyon, 

liderlik yaklaşımları, örgütlerde grup ve grupsal farklılıklar, grup oluşumları ve davranışları, 

örgütlerde moral, örgütlerde moral düzeyini yükseltici önlemler, yönetime katılma, örgütlerde 

psikolojik sorunlar ve şikayetler, işte monotonluk, devamsızlık, fiziksel ortamla ilgili sorunlar 

ve önlenmesi. 

 

UTL 333 ULUSLARARASI İKTİSAT I (3,0,3,4) (S) 

Karşılaştırmalı üstünlük, işgücü verimliliği ve ricardocu model, faktör ödemeleri ve neoklasik 

model, ticaret ve uluslararası denge, hecksher-ohlin teoremi, ticaret, paylaşım ve refah, kısmi 

ve genel denge analizi, stolper-samuelson teoremi, faktör fiyatlarının eşitlenmesi teoremi, 

spesifik faktör modelleri, ampirik kanıtlar ve yeni ticaret teorileri, tarifeler, tarife türleri ve 

ölçüm teknikleri, üretim, tüketim ve fiyatlar üzerindeki etkileri, refah üzerindeki etkileri, 
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tarifeler ve ölçek ekonomileri, etkin koruma oranı, tarife dışı engeller ve yeni korumacılık, 

kotalar, ihracat kısıtlamaları, ihracat teşvikleri, damping, tarife dışı engellerin ölçümü. 

 

UTL 335 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (3,0,3,4) (S) 

Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri dersi ile ilgili temel kavramlar, bilgi, bilim, ölçme 

analiz, veri, hata, hipotez, teori, problem durumu, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri ile 

ilgili sınıflamalar, ilkeler, yöntemler ve teknikler, problem durumu ve amaç belirlemeyle ilgili 

ölçütler, araştırma sürecinin doğası ve veri toplama süreci, araştırma türleri, örnekleme 

yöntemleri, örneklemede benimsenmesi gereken ölçütler, iç ve dış geçerlik ölçütleri, nicel 

araştırma türleri, nicel araştırmalarda evren ve örneklem seçimi, örnekleme yöntemleri, nicel 

araştırma yöntemleri, nicel araştırmalarda hata kaynakları, desenleri, nicel araştırmalarda 

geçerlik ve güvenirlik, nitel araştırma türleri, nitel araştırmalarda çalışma gruplarının seçimi, 

örnekleme yöntemleri, nitel araştırmalarda hata kaynakları, desenleri, nitel araştırmalarda 

geçerlik ve güvenirlik, karma yöntemler ve türleri, karma yöntem desenleri, bilimsel 

araştırmaların planlanması ve gerçekleştirilmesiyle ilgili ölçütler, ilkeler ve temel atıf stilleri, 

eğitim araştırmalarında problem durumunun ve kuramsal çerçevenin belirlenmesi ve 

seçimiyle ilgili ilkeler,  literatürdeki eğitim araştırmalarının yöntemleri ve teknikleri açısından 

incelenmesi, eğitim araştırmalarında rapor edilen sayısal ve sözel verilerin yorumlanması, 

bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesinde ve rapor edilmesinde dikkate alınması gereken 

etik ilkeler. 

 

UTL 337 ULUSLARARASI PAZARLAMA (3,0,3,4) (S) 

Uluslararası pazarlamaya giriş, uluslararası pazarlama kavramı, işletmelerin uluslararası 

pazarlara yönelme nedenleri, işletmelerin uluslararasılaşması ve aşamaları, uluslararası 

pazarlamanın konusu, uluslararası pazarlamaya konu değişkenler, uluslararası ekonomik ve 

ticaret çevresi, sosyo-kültürel, politik, yasal ve teknolojik çevreler,  pazarlara giriş stratejileri, 

uluslararasılaşma süreci, küresel pazarlama ve organizasyonu, uluslararası pazarlarda 

bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve konumlandırma, fiyatlandırma stratejileri, ürün 

stratejileri, tutundurma stratejileri, dağıtım stratejileri ve fiziksel dağıtım, uluslararası 

pazarlama stratejileri, küresel bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması. uluslararası 

pazarlamayı destekleyen kuruluşlar, uluslararası pazarlamayı destekleyen yerli kuruluşlar, dış 

ticaret müsteşarlığı, Türk Eximbank, ihracatçı birlikleri, ithalatçı birlikleri, ihracatı geliştirme 

etüd merkezi, sanayi ve ticaret odaları, hazine müsteşarlığı, uluslararası pazarlamayı 

destekleyen yabancı kuruluşlar, Dünya Bankası, IMF, GATT, uluslararası pazarlamada 
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lojistik ve temel kavramlar, uluslararası pazarlamada lojistik ve dağıtım, uluslararası 

pazarlamada lojistiğin temel unsurları, lojistik faaliyetlere aracılık eden kuruluşlar, 

uluslararası lojistikte taşıyıcı işletmeler ve taşımacılık, uluslararası pazarlamada lojistik 

faaliyetler, gümrük müşavirliği, ihracat ve ithalat pazarlaması, uluslararası lojistikte sigorta, 

taşımacılık modlarının uluslararası ticarette kullanımı. 

   

UTL 339 KİŞİLERARASI İLETİŞİM (3,0,3,4) (S) 

Etnografi ve performans perspektifinden kişilerarası iletişime giriş, performans yoluyla sosyal 

hayatın yürütülmesi ile toplumda yankı bulan sembol ve değerlerin içerilmesi, canlandırılması 

ve sergilenmesi, sosyo-ekonomik alanda insanların davranış ve tutumlarına etki eden 

faktörlerin incelenmesi,  rekabetçi iş çevresinde ve ticari faaliyetlerde kişilerarası iletişim 

becerileri ve önemi. 

 

UTL 341 FİNANSAL KURUMLAR YÖNETİMİ (3,0,3,4) (S) 

Finansal sistem ve fon akışı, finansal sistemde yer alan temel finansal kurumların özellikleri 

ve fonksiyonları. 

 

UTL 343 DENİZ TİCARET HUKUKU (3,0,3,4) (S) 

Deniz ticareti hukukunun kaynakları, gemi, donatan ve donatma iştiraki, gemi adamları, 

navlun sözleşmesi, navlun sözleşmesinin tarafları ve ilgili kişiler, navlun sözleşmesinin dış 

ticaret hukukunda kullanılan diğer sözleşme tipleriyle ilişkisi, navlun sözleşmesinin ifası, 

konişmento, taşıyanın sorumluluğu, taşıyanın hakları, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi, 

deniz kazaları, çatma, müşterek avarya, kurtarma yardım, gemi ve yük alacaklısı hakları. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ SINIF VI.YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ 

(T, U, K, AKTS) (Z) 

 

 

UTL 302 İŞLETME FİNANSMANI II (3,0,3,5) (Z) 

Sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları, Fon akım tablolarının düzenlenmesi, riskli 

projelerin değerlendirilmesi, sermaye maliyeti, sermaye yapısı ve bu yapının oluşumuyla ilgili 
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kararlar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, tahvil, orta vadeli yabancı kaynaklar, özsermaye ve 

kar dağıtım kararları. 

 

 

UTL 304 MALİYET MUHASEBESİ II (3,0,3,5) (Z) 

Maliyet ve ilişkili kavramlar, maliyet hesaplamanın amaç ve yararları, geleneksel maliyet 

belirleme sistemleri ve yöntemleri, maliyetlerin sınıflandırılması, tam maliyetleme ve maliyet 

giderlerinin dağılımı, başa baş noktası analizi, değişken maliyetleme sistemi, sorumluluk 

muhasebesi ve transfer fiyatlama yöntemi, sipariş maliyetleme sistemi, standart maliyetleme 

sistemi, faaliyet tabanlı maliyet sistemi, faaliyet tabanlı maliyetleme ile de bütünleştirici 

lojistik süreçlerinin performansı ve maliyetlerinin belirlenmesi, bütçeleme, maliyet analizi ve 

fiyatlama kararları, çağdaş maliyet belirleme yaklaşımları, lojistik maliyet kavramı, lojistik 

maliyet bilgilerinin gereksinimi ve unsurları, lojistik maliyetlere ilişkin maliyet bilgi 

sisteminin kurulması, lojistik maliyetlerin belirlenmesi, faaliyet tabanlı maliyetleme ile 

lojistik maliyetlerin hesaplanması, lojistik maliyetlerin tekdüzen hesap planına göre 

kayıtlanması, lojistik yatırım ve hizmet üretim maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi.  

 

UTL 306 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II (3,0,3,4) (Z) 

Dış ticarette mevzuatlar, teşvikler, krediler ve devlet yardımları, dış ticarette maliyetlendirme 

ve fiyatlandırma teknikleri, dış ticarette finansman, dış ticarette lojistik yönetimi, ihracat 

pazar araştırması ve e-ticaret uygulamaları, dış ticarette hedging, serbest bölgeler, dış ticarette 

iletişim. 

 

UTL 308 TAŞIMACILIK VE GÜMRÜK YÖNETİMİ (3,0,3,4) (Z) 

Taşımacılık kavramı, tarihçesi, kapsamı, unsurları, taşımacılık ve lojistik ilişkisi, taşımacılık 

modları, karayolu, suyolu, denizyolu, demiryolu, boru hattı taşımacılığı, taşımacılık 

planlaması, taşımacılık modlarının yasal çerçevesi, taşımacılık sektöründeki ulusal ve 

uluslararası örgütler, taşımacılıkta freight forwarder, taşımacılığın tarafları, tarafların hakları, 

yükümlülük ve sorumlulukları, taşımacılık türlerinde kullanılan üniteler, trafik yönetimi, 

karma taşımacılık, uluslararası taşımacılık, taşıma belgeleri,  gümrüklerle ilgili temel 

kavramlar, gümrük mevzuatı, gümrüklerde temsil yöntemleri, gümrük tarifeleri ve türkiye 

gümrük tarife giriş cetveli, gümrük vergilerinin hesaplanması, eşyanın menşei, eşyanın 

gümrük kıymeti, gümrük rejimleri, eşyanın gümrüğe sunulması, gümrükçe onaylanmış işlem, 

gümrük beyan yöntemleri, eşyanın muayenesi, eşyanın tahlili ve teslimi. 
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UTL 310 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II (3,0,3,4) (Z) 

Ağ modelleri, tam sayılı ve karışık tam sayılı programlama, ikili programlama, doğrusal 

olmayan programlama, deterministik stok problemleri, deterministik dinamik programlama. 

 

 

ÜÇÜNCÜ SINIFVI.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ 

(T, U, K, AKTS) (S) 

 

 

UTL 312 LOJİSTİK SÖZLEŞME YÖNETİMİ (3,0,3,4) (S) 

Uluslararası ticarete ve lojistiğe giriş, uluslararası ticaret ve lojistik altyapısı, yabancı 

pazarlara giriş metodları, uluslararası sözleşmeler ve sözleşme yönetimi, sözleşme 

yönetiminin temelleri ve başlıca özellikleri, satınalma sözleşmeleri ve satış sözleşmeleri, bir 

sözleşmenin hazırlanma aşamaları, sözleşme maddelerinin yorumları, sözleşmelerde kritik 

maddeler, başarılı sözleşme yönetimi araçları, sözleşmelerde risk yönetimi, sözleşme 

performans yönetimi, sözleşmelerin şirket içinde etkin yönetilmesi, sözleşme yönetimini 

destekleyen sistemler, elektronik sözleşme yönetimi, sözleşme hazırlama ve yorumlama 

uygulamaları, dış ticaret terimleri, dış ticaret ödeme terimleri, dış ticaret para birimi 

değişimleri, uluslararası ticaret dokümanları, uluslararası sigorta, dış marketlerde satış rolleri 

ve gelişmeleri, satış stratejileri, satış düzenlemeleri, uluslararası satış işlemleri, satış 

yönetiminde bilgi teknolojileri uygulamaları. 

 

UTL 314 TÜRK VERGİ SİSTEMİ (3,0,3,4) (S) 

Vergi tarifesi, tarh işlemleri, geçici vergi, verginin ödenmesi, kurumlar vergisi, harcamalar 

üzerine alınan vergiler, katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, servet 

üzerinden alınan vergiler, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, 

yerel yönetim vergileri. 

 

UTL 316 YABANCI DİL IV (3,0,3,4) (S) 

Allowed to, supposed to, should; the future in the past; -ing clauses; passives; wish clause; 

third conditional, mixed conditional; should have; reported speech, reporting verbs; defining 

relative clauses 
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UTL 318 ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMA VE DENETİMİ (3,0,3,4) (S) 

Üretim planlaması, sıralama kuralları, orta dönem planlama, toplam planlamada kullanılan 

matematiksel modeller, kısa dönem planlama, üretim planlama ve kontrol sistemlerinin 

çeşitleri, bakım yönetimi, bakım organizasyonu, kalite yönetimi, toplam kalite yönetimi, ISO 

9000 belgelendirmesi 

 

UTL 320 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (3,0,3,4) (S) 

Kalite kavramı, kalitenin tarihsel gelişimi, yönetimde kalite anlayışı, toplam kalite yönetimine 

geçiş, müşteri ilişkilerinin düzenlenmesi, tedarikçilerle ilişkilerin düzenlenmesi, toplam kalite 

yönetiminde organizasyon yapısı, örgüt kültürünün oluşturulması, toplam kalite yönetiminde 

eğitim, motivasyon, iletişim, yaratıcılık, toplam kalite yönetimi ve katılımcılık, kalite 

iyileştirme grupları, toplam kalite yönetiminde sürekli iyileştirme, sektörel uygulamalar. 

 

UTL 322 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (3,0,3,4) (S) 

İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynakları departmanı, insan kaynakları yönetimi ve 

çevresel etkiler, iş analizi ve iş tasarımı, insan kaynakları planlaması, işgören tedariği, seçim 

ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi ve planlaması, performans 

değerlendirme, ücretlendirme yönetimi, ücret sistemleri ve performansa dayalı ücret, sendika-

yönetim ilişkisi, toplu pazarlık, örgüt içi ilişkiler ve hareketler, işgören sağlık ve güvenliği, 

insan kaynakları bilgi sistemleri ve değerlendirmesi. 

 

UTL 324 ÇEVRE HUKUKU (3,0,3,4) (S) 

Çevre hukukuna giriş ve çevre politikası, çevre hukukunun amacı, sürdürülebilir kalkınma ve 

çevre hakkı, çevre hukukunda temel ilkeler, katılım ilkesi, ihtiyat ilkesi, çevresel etki 

değerlendirmesi, çevre tahribatının önlenmesi için alınacak tedbirler, çevre hukukunda cezai 

sorumluluk boyutu, cezai sorumluluğun çevrenin korunmasındaki rolü, mevzuatımızın 

uyumunun değerlendirilmesi, çevre hukuku hakkındaki tartışmalar, çevre hukukunun gelişimi 

için öneriler. 

 

UTL 326 DÜNYA EKONOMİSİ (3,0,3,4) (S) 

Uluslararası ticaret sistemi, küreselleşme ve uluslararası ticaret sistemi, para ve finans 

piyasalarında küreselleşme, yeni endüstriyel yarışmacılar, uluslararası örgütler, GATT, IMF, 

Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkeler ve ticaret sistemi, kuzey güney ticareti, küresel 

ekonomik sorunlar, II.Dünya Savaşı sonrası dünya ekonomisinde yaşanılan sorunlar, 
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1960’lardaki talep yönetimi, dünya enflasyonunun patlaması, ödemeler dengesizlikleri, 

küresel çevre sorunları. 

 

UTL 328 SİGORTA HUKUKU (3,0,3,4) (S) 

Sigorta kavramı, sigorta sözleşmesinin özellikleri, sigorta şirketlerinin denetimi, sigorta 

sözleşmesinin sona ermesi, tazminat ve sigortacının halefiyeti, sigorta ettirenin hak ve 

borçları. 

 

UTL 330 LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE EKOLOJİK DENGE (3,0,3,4) (S) 

Lojistiğin tanımı, tarihsel gelişimi, kapsamı, amaçları, ilkeleri, unsurları, diğer disiplinlerle 

ilişkisi, lojistikle ilgili temel kavramlar, askeri ve sivil lojistik, lojistiğin sınıflandırılması, 

lojistik faaliyetler, küresel lojistik, lojistik ve taşıma sistemleri ilişkisi, taşıma sistemlerinde 

kullanılan araçlar ve özellikleri, ekolojiye giriş, çevre faktörleri ve ekoloji, ekosistem kavrami 

ve bileşenleri, ekosistemde gözlem ve deney metodu, ekosistemde türler ve dağılımları, 

ekosistemde enerji ve besin zincirleri, ekolojik döngüler, populasyon biyolojisi ve büyüme 

faktörleri, ekolojik silsile ve ekosistemde değişim, ekosistem ve biyolojik kontrol, termel 

kirlenme, insan nüfusunun dinamiği, insan ve çevrenin ekosistem üzerindeki tesirleri, küresel 

çevre problemleri, çevre kirlenmesinin boyutları, lojistik ve taşımacılık sektörünün çevre 

üzerindeki olumsuz etkileri, bu etkilerin giderilmesi için yapılması gerekenler. 

 

UTL 332 ULUSLARARASI İKTİSADİ İLİŞKİLER (3,0,3,4) (S) 

Dış ticaret teorisi, fırsat maliyeti ve karşılaştırmalı üstünlükler teorisi, faktör donanımı teorisi, 

dinamik yaklaşım, döviz piyasası, ödemeler dengesi, kur rejimleri, dış ticaret politikaları, dış 

ticaret politikasının amaçları, araçları ve tarihsel gelişimi, dış ticarette, koruma, gümrük 

vergileri, tarife dışı engeller, tr-ab gümrük birliği ve ab’nin dış ticaret politikalarına uyum, 

iktisadi bütünleşmelere genel bakış, dünyada iktisadi bütünleşme hareketleri, küreselleşme 

sürecinde uluslararası iktisadi ilişkileri, dünya para sistemi, uluslararası yeni ekonomik düzen. 

 

UTL 334 ULUSLARARASI İKTİSAT II (3,0,3,4) (S) 

Dış ticaret politikasının ekonomi politiği, dış ticaret politikasının kısa geçmişi, ekonomik 

entegrasyon ve bölgesel ticaret, bölgelerarası ticaret, ekonomik büyüme ve çok uluslu 

şirketler, kalkınma ve dış ticaret, para piyasaları ve döviz kuru, döviz piyasaları, faiz paritesi, 

esnek döviz kurunun belirlenmesi, sabit döviz kurunun belirlenmesi, efektif döviz kuru, 

ödemeler dengesi hesapları, açık ekonomi ve makro iktisat, açık ekonomide mal ve hizmet 
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piyasları, para ve bankacılık sistemi ve döviz, sabit ve esnek döviz kuru sistemlerinde kısa 

dönemli makro ekonomik politikalar, alternatif uluslararası para sistemleri.  

 

UTL 336 LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR 

(3,0,3,4) (S) 

Tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri entegrasyonu, tedarik zinciri ve küreselleşme, tedarik 

zinciri ve lojistik yönetiminde teknoloji kullanımı, sürdürülebilirlik ve tedarik zincirleri, 

tedarik zinciri yönetiminde risk ve güvenlik, kurumların sosyal sorunlulukları ve tedarik 

zinciri yönetiminde etik konular, tedarik zinciri ilişkileri, kategori yönetimi, tedarik zinciri ağ 

tasarımı, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde kalite, toplam kalite yönetimi ve altı sigma, 

kombine taşımacılık, stratejik işbirlikleri, sanal teşebbüsler, e-ticaret ve e-lojistik, yeşil tedarik 

zinciri, birleşmeler ve satın almalar, tersine lojistik, birlikte planlama tahmin ve güncelleme, 

radyo frekanslı tanımlama sistemleri, 3 PL, 4PL, LLP uygulamaları, yalın lojistik, küresel 

lojistik.  

 

UTL 338 HİZMET PAZARLAMASI (3,0,3,4) (S) 

Pazarlama ve hizmetlerin gelişimi, hizmet kavramının tanımlanması, hizmetlerin ortak 

özellikleri, hizmetlerin sınıflandırılması, hizmet sektörünün günümüzdeki önemi, hizmetlerde 

pazarlama karması, geleneksek pazarlama karması, genişletilmiş pazarlama karması; 

hizmetlerin sınıflandırılması, hizmetlerde ürün kavramı, hizmetlerin dağıtımı, hizmetlerin 

fiyatlandırılması, tutundurma; hizmet pazarlamasında insan, personel, müşteri, fiziksel 

kanıtlar, çevre, hizmet tesisinin boyutları; hizmet işletmelerinde talep ve kapasite yönetimi, 

hizmet kapasitesi, model, boyutlar, kalitenin arttırılması, hizmet karşılaşması, ilişkisel 

pazarlama, turizm ve bankacılık sektörlerinde pazarlama uygulamaları, lojistik hizmetlerin 

özellikleri, lojistik sektöründe pazarlama karması elemanları ve bunlara ilişkin kararlar, satış, 

pazarlama ve lojistik ilişkisi, lojistik pazarlamacısında olması gerekenler, lojistikte pazarlama 

için yapılması gerekenler, uluslararası lojistik, lojistik sektöründe pazarlama uygulamaları. 

 

UTL 340 BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK UYGULAMALARI (3,0,3,4) (S) 

Temel istatistiki konulara yönelik genel tekrar, tanımlayıcı istatistikler, merkezi eğilim 

ölçüleri, yayılma ölçüleri, program yardımıyla tanımlayıcı istatistik, dağılımlar, program 

yardımıyla dağılım testleri, sıklık tabloları ve tanımlayıcı grafiklerin hazırlanması, örneklem 

seçimi, anket hazırlama ve değerlendirme, bağımlı-bağımsız grup ortalamalarının 

karşılaştırılması, tek-iki yönlü varyans analizi, nonparametrik testler, güven sınırları, z-testi, 
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Chi-kare testi, çapraz tablolar, regrasyon analizi, çok değişkenli istatistik analiz yöntemleri, 

istatistiksel testler, istatistikte bilgisayar kullanımı, bilgisayar ortamında istatistiki analiz 

örnekleri. 

UTL 342 FİNANS UYGULAMALARI (3,0,3,4) (S)  

Nakit akışı analizi, rasyo analizi, Du-Pont analizi, finansal tahmin, finansal analiz ve 

planlama, paranın zaman değeri, hisse senedi değerleme. 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ SINIF VII.YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ 

(T, U, K, AKTS) (Z) 

 

 

UTL 401 MENKUL KIYMET VE PORTFÖY ANALİZİ (3,0,3,5) (Z) 

Sermaye piyasaları, araçlar, kurumlar, işlemler, menkul kıymet borsaları, BIST, endeksler, 

tahvil analizi, hisse senedi analizi, temel analiz, teknik analiz, piyasa etkinliği analizi, portföy 

analizi, portföy performans ölçümü. 

 

UTL 403 STOK YÖNETİMİ (3,0,3,5) (Z) 

Genel kavramlar, stokların bilimsel tekniklerle yönetilmesi zorunluluğunun gereği ve önemi, 

ekonomik sipariş miktarı (EOQ) modeli, sabit talepli ürünler, değişken talepli ürünler, 

stokastik talepli ürünler, ürünlerin stok yönetimi bağlamında sınıflandırılması, değişik 

sınıflardan ürünlerin stoklarının yönetiminde kullanılan yaklaşımlar. 

 

UTL 405 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE UYGULAMALARI (3,0,3,4) (Z) 

Uluslararası işletmeciliğe giriş, uluslararası işletmeciliğin temel kavramları, uluslararası 

işletmeciliğin önemi, kapsamı, tanımlanması ve terminolojisi, uluslararası ticaretin tarihsel 

gelişimi, uluslararası işletmecilikte kültürel boyutlar ve sorunlar, uluslararası ticaret teorileri, 

uluslararası işletmeciliğin çevresi, uluslararası işletmeciliğe hazırlık ve yabancı pazarlara 

giriş, uluslararasılaşma ve uluslararasılaşma süreci, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, 

uluslararası çevre, uluslararası işletmeciliğin organizasyonu, uluslararası organizasyonlar, 

ödemeler dengesi, yabancı çevresel güçler, kültürlerarası faklılıklar ve uluslararası işletme 

yönetimi, kültürlerarası müzakere stratejileri, uluslararası firmalarda, ortaklıklarda ve stratejik 

ittifaklarda değişim yönetimi, farklılıkların yönetimi, uluslararası işletme fonksiyonlarında 
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stratejik yönetim, Türkiye’de ve dünyada uluslararası işletmecilik faaliyetlerine yönelik 

uygulamalar.  

 

UTL 407 E-TİCARET VE E-LOJİSTİK (3,0,3,4) (Z) 

E-ticaret kavramı, geleneksel ticaretten e-ticarete geçiş, e-ticaretin etkileri, e-ticaretin 

sınıflandırılması, e-ticaretin türleri, e-ticaretin geleceği ve yapılması gerekenler, e-lojistiğin 

tanımı, e-ticaretin e-lojistiğe etkileri, geleneksel lojistik ve e-lojistiğin karşılaştırılması, e-

lojistikte faaliyetler, e-lojistikte müşteri hizmetleri yönetimi, satınalma, bilgi paylaşımı ve 

teknoloji yönetimi, stok ve dağıtım yönetimi, sanal depolama, geri dönüş lojistiği, e-lojistik 

uygulamaları, e-lojistik yazılımları, BARKOD, radyo frekanslı tanımlama, elektronik veri 

değişimi, kurumsal kaynak planlama, sipariş yönetim sistemleri, depo yönetim sistemleri, 

taşıma yönetim sistemleri, ileri planlama sistemleri, araç takip sistemleri, e-lojistiğin avantyaj 

ve dezavantajları, önündeki engeller, Türkiye’de e-ticaretin ve e-lojistiğin kullanımı. 

 

 

DÖRDÜNCÜ SINIF 

VII.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ 

(T, U, K, AKTS) (S) 

 

 

UTL 409 MESLEKİ İNGİLİZCE I (3,0,3,4) (S) 

Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili ve iş hayatında kullanılan kavramlara yönelik kelime 

hazinesini genişletmeye yardımcı yabancı dilde yazılmış makalelerin, raporların, ticari 

dokümanların incelenmesi, her hafta seçilen özel konularla ilgili yazılı ve sözlü metinler 

yardımıyla okuma ve dinleme becerilerinin geliştirmesi, hedef kitleye hitabet gücünün 

geliştirilmesi.  

 

UTL 411 İLERİ FİNANSAL MUHASEBE I (3,0,3,4) (S) 

İşletmeler uluslararası standartlara uygun finansal tablolarını hazırlarken bu standartların 

işletmeler tarafından nasıl kullanıldığı,her bir IFRS ve UMS standardını tanımlama, ölçüm, 

sunum ve açıklama. 
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UTL 413 TAŞIMACILIK EKONOMİSİ (3,0,3,4) (S) 

Dünyada ve Türkiye’de taşımacılığın yeri ve önemi, taşımacılık sektörünün yarattığı katma 

değer, taşımacılığın dünya ve Türkiye ekonomisindeki yeri ve etkileri, taşımacılık arz ve 

talebi, taşımacılıkta fiyatlandırma, maliyet ve kar hesapları, taşımacılık altyapısı, lojistik ve 

taşımacılık sektöründe uygulanan sistem ve yönetim biçimleri ve bunlardaki teknolojik 

gelişmeler. 

 

UTL 415 SUYOLU TAŞIMACILIĞI YÖNETİMİ (3,0,3,4) (S) 

Taşıma ve ulaştırma sistemlerine genel bakış, su ve/veya denizyolu taşımacılığı, denizyolu 

taşımacılığının genel durumu, denizyolu taşımacılığının temel özellikleri,  deniz taşımacılığı 

şekilleri, layner ve tramp taşımacılık, ticaret gemileri ve özellikleri, ticari gemi tonajı, gemi 

alım satımı, temel liman hizmetleri, armatörlük hizmetleri, su ve denizyolu taşımacılığında 

kullanılan araç ve gereçler, denizyolu taşımacılığında planlama, finansal konular, çeşitli veri 

toplama ve tahmin teknikleri, ağ tasarımı ve modelleme teknikleri, strateji planlarının ulusal, 

bölgesel ve lokal düzeyde gelişimi, denizde can güvenliği ve deniz çevresinin korunmasıyla 

ilgili IMO sözleşmelerine ilişkin temel bilgiler, SOLAS, STCW, ITU, STP, SPACE STP, 

PAL, MARPOL, LDC, INTERVENTION, CLC sözleşmeleri, denizcilik işlemleri ve 

operasyonları, gemi acenteleri ve ilgili dokümantasyon.  

 

UTL 417 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI YÖNETİMİ (3,0,3,4) (S) 

Havayolu taşımacılığında belirleyici olan yasal düzenlemeler ve sektördeki düzenleyici 

kurumların belirtilmesiyle başlayan bu derste ticari havayolu taşımacılığı yönetiminde göz 

önünde bulundurulması gereken faktörler ele alınacaktır. Operasyonel uygulamalara ilişkin 

açıklamalar yapılacaktır. Sektörde görülmekte olan yönetsel uygulamalara değinilerek, ticari 

havayolu taşımacılığı sektörü Türk sivil havacılık sektörü ağırlıklı olmak üzere 

değerlendirilecektir. 

 

UTL 419 İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ (3,0,3,4) (S) 

Dış ticaret tanımları, dış ticaretin amaçları, dış ticaretin gelişim süreci, dış ticaret türleri, dış 

ticarette pazara giriş yöntemleri, dış ticaretin yararları, dış ticaret teorileri, ihracat kavramı, 

ihracat türleri, ihracat rejim kararları, tahsil şekilleri, tahsil süreleri, ihracat bedelinin tahsili, 

ihracat denetimleri, başlıca finansman yöntemleri, ithalat kavramı, ithalat rejimi kararı, ithalat 

yönetmeliği ve ithalata ilişkin tebliğler, ithal malların sınıflandırılması, ithalatta dikkat 

edilecek hususlar, ithalatta işlem süreci, ithalatçıların başlıca finansman yöntemleri, 



ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İİBF, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ 
 

23 
 

kambiyo’nun tanımı ve kapsamı, dış ticarette kambiyo yükümlülükleri, kambiyo işleminde 

kullanılan belgeler, peşin ödeme, mal mukabili ödeme, belge karşılığı ödeme/poliçeli satış, 

kabul kredili ödeme, karşı ticaret, konsinye ihracat, mahsuben ödeme, akreditif, dış ticaret 

işlemlerinde sözleşmenin önemi, uluslararası teslim şekilleri, gümrük rejimleri, devlet 

yardımlarını uygulayan kamu kuruluşları ve destek türleri, devlet yardımları kararının amacı, 

devlet yardımları kapsamında yer alan başlıca, başlıca devlet yardımları, ihracatçı birliklerine 

üyelik işlemleri, ihracatçı birliklerinde onay, gümrük vergileri, dış ticarette KDV 

yükümlülüğü, anti damping vergisi ve telafi edici vergi, dâhilde işleme izin belgesi, yolcu 

işlemleri, dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, dış ticaretin başlıca finansman 

yöntemleri, dış ticaret işlemlerinde döviz türev ürünleri. 

 

UTL 421 FİLO YÖNETİMİ (3,0,3,4) (S) 

Lojistik, uluslararası taşımacılık ve filo yönetimi ile ilgili temel tanım ve kavramlar, filo 

yönetiminin gerekleri, filo yönetiminde sefer öncesi ve sonrasında uygulanması gereken 

prosedürler, filodaki sürücülerde işletmeye karşı sorumluluk duygusu geliştirme, lojistik 

işletmelerinde performans yönetimi çalışmaları, performans ölçümü, verimlilik ve maliyet 

analizleri, lojistik ile ilgili bölümler ve işletmenin diğer bölümleri arasındaki ilişkiler, örnek 

işletme uygulamaları. 

 

UTL 423 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (3,0,3,4) (S) 

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemlerine giriş, ERP’nin tanımı, gelişimi, modülleri, 

faydaları, yeniden yapılanma ve ERP sistemleri, iş sürecinde yeniden yapılanma, modelleme 

süreci, bilişim teknolojileri ve ERP, ERP sistemlerinde planlama, tasarım ve uygulama, ERP 

sistemlerinde satış ve pazarlama, ERP sistemlerinde muhasebe ve finans, ERP sistemlerinde 

üretim ve stok yönetimi, ERP sistemlerinde insan kaynakları, ERP sistemlerinde dış ticaret 

işlemleri, ERP proje yönetimi, ERP ve tedarik zinciri yönetimi, Dünya’dan ve Türkiye’den 

ERP sistem örnekleri.  

 

UTL 425 MİLLETLERARASI HUKUK (3,0,3,4) (S) 

Milletlerarası hukukun kişileri, devletler, milletlerarası teşkilâtlar, gerçek kişiler, devletin 

unsurları, tanıma, devletin tanınması, hükümetin tanınması, de jure, de facto tanıma, 

tanımanın ve tanımamanın mili hukuk açısından sonuçları, milletlerarası teşkilâtlar, birleşmiş 

milletler, avrupa birliği, avrupa konseyi, gerçek kişilerin milletlerarası hukuk kişiliği, insan 

haklarının korunması sürecinde gerçek kişilerin insan hakları mahkemesine başvuru koşulları, 
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savaş suçlularının yargılanması ve cezalandırılması, kuvvet kullanma yasağı ve meşru 

müdafaa hakkı, milletlerarası hukukta uyuşmazlıkların barışçıl yoldan çözümü usulleri, 

milletlerarası hukukta devletin yer ve kişiler üzerindeki yetkisi, devletin ülkesi: kara ülkesi, 

ülkesel egemenlik ülke kazanma ve kaybetme yolları, hava ülkesi, deniz ülkesi, milletlerarası 

yetkiye tabi deniz alanları, devletin yargı bağışıklığı, diplomatik imtiyaz ve muafiyetler. 

 

UTL 427 MUHASEBE DENETİMİ (3,0,3,4) (S) 

Muhasebe denetim ilkeleri, denetim mesleği, finansal mali tabloların denetimi, alacakların 

denetimi, stokların denetimi, maddi duran varlıkların denetimi, yatırım ve diğer varlıkların 

denetimi, borçların denetimi, öz sermayenin denetimi, gelir tablosunun denetimi; iç kontrol 

sistemi ve raporlama. 

 

UTL 429 SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ (3,0,3,4) (S) 

Türkiye’deki sigorta kurumları tarafından yürütülen sigorta kollarına ait işlemler, genel olarak 

aktüeryal hesaplamalar. Avrupa ülkelerinde sigorta sistemleri, işleyişleri, yapıları; 

Türkiye’deki sigortacılıkla Avrupa ülkeleri sigortacılığının karşılaştırılması,  sigorta kavramı, 

sigorta branşlarını ve branşlar itibariyle hasar uygulamaları ile Türk sigorta sektörünün 

sorunları ve çözüm önerileri, Matematiksel ve istatistiksel temel tanımlar; sigorta ve risk 

kavramları; sigortacılıkta teknik işlemler; risk primi ve riske maruz olma; sigortacılıkta 

karşılıklar; muallak hasar karşılığı hesabı; hasar büyüklüğü ve frekansı; tazminat hesabı; 

kredibilite (itibar) teorisi; Bayes teoremi; hasarsızlık indirimi, Risk kavramı, risk yönetiminin 

ilkeleri ve sigorta aracının yapısı; yaşam ve sağlık sigortalarının yapısı, mal ve sorumluluk 

sigortaları, Türkiye’de sigorta endüstrisi, Risk tanımı; risk analizi; risk ölçümleri; bireysel ve 

toplu risk kuramı; sigorta mekanizması ve risk yönetimi. Şirketler riskinin  tanımlanması, 

ölçülmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesine ilişkin kalitatif ve kantitatif yaklaşımlar. 

 

UTL 431 PROJE PLANLAMASI VE YÖNETİMİ (3,0,3,4) (S) 

Proje yönetimine giriş, yatırım projelerinin kavramsal temelleri, yatırım projelerinin önemi ve 

özellikleri, işletme amaçlarının yatırım projelerine kriter olarak kullanılması, projelerin 

seçimi, projenin planlanması, bütçelenmesi, risk ve kalite yönetimi, proje çizelgeleme, 

projeye kaynak tahsisi, yatırım projelerinin hazırlanması, pazar analizi, teknik analiz, finansal 

analiz, ticari analiz, risk analizi, enflasyonist ortamlarda proje değerlendirme, ekonomik 

analiz yatırım projelerinin yönetimi, uygulanması, izlenmesi ve kontrolü. 

 



ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İİBF, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ 
 

25 
 

UTL 433 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (3,0,3,4) (S) 

Finansal tablolar; bilanço, gelir tablosu, kar-zarar tablosu, nakit akım ve fon akım tabloları, 

finansal tablolar analizinde kullanılan teknikler, dikey yüzdeler analizi, karşılaştırmalı 

finansal tablolar analizi, trend analizi. 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ SINIFVIII.YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ 

(T, U, K, AKTS) (Z) 

 

 

UTL 402 ULUSLARARASI FİNANS (3,0,3,5) (Z) 

Ödemeler bilançosu, döviz piyasası, vadeli piyasalar, gelecek piyasalar, türev piyasalar, parite 

ilişkileri, kur risklerinin yönetimi, uluslararası para piyasaları, uluslararası sermaye piyasaları. 

 

UTL 404 LİMAN VE TERMİNAL YÖNETİMİ (3,0,3,4) (Z)  

Liman, liman tipleri, deniz limanları ile ilgili hukuki genel tanımlar, liman alt yapıları, liman 

üst yapıları, terminaller, limanların fonksiyonları, liman hizmetleri, liman yönetimi, deniz 

limanlarının fonksiyonları ve liman idaresi, limanların fonksiyonel organizasyon yapısı, bir 

limanda günlük olarak alınması gereken kararlar ve operasyonlar, limanlara yük gelmesi 

durumunda evrakların izlediği yol, liman ekonomisi, konteyner terminalinin fonksiyonları, 

terminal lojistiği ve optimizasyon metotları, gemi planlama süreci, yükleme ve boşaltmanın 

planlanması, Türkiye ve dünya limanlarının değerlendirilmesi, Türkiye’deki limanların güçlü 

ve zayıf yönleri, Türkiye’deki limanların dünya limanlarıyla rekabet edebilmesi için 

yapılması gerekenler. 

 

UTL 406 TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ ANALİZİ (3,0,3,4) (Z) 

Lojistiğin tanımı, tarihsel gelişimi, kapsamı, amaçları, ilkeleri, unsurları, diğer disiplinlerle 

ilişkisi, lojistikle ilgili temel kavramlar, askeri ve sivil lojistik, lojistiğin sınıflandırılması, 

lojistik faaliyetler, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ilişkisi, lojistikte dış kaynak kullanımı, 

lojistikte bilgi teknolojileri kullanımı, küresel lojistik, Türkiye’de lojistik sektörünün 

ekonomik katkısı, Türkiye’de lojistik sektörü ve istihdam ilişkisi, Türkiye’de kullanılan 

lojistik hizmetler, Türkiye lojistik sektörünün taşıma sistemleri temelinde değerlendirilmesi, 

Türkiye lojistik sektörünün rekabet gücü, Türkiye lojistik sektörünün önündeki fırsatlar, 
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tehditler, Türkiye’deki lojistik hizmet sağlayıcıların değerlendirilmesi, Türkiye lojistik 

sektörünün gelişmesi için yapılması gerekenler.   

 

UTL 408 LOJİSTİK AĞ TASARIMI (3,0,3,5) (Z) 

Stok yönetiminde eşgüdümlülük, tedarik zinciri modelleri, çok aşamalı sistemlere giriş, çok 

aşamalı sistemlerde deterministik talep, çok aşamalı sistemlerde stokastik talep  

 

 

DÖRDÜNCÜ SINIF VIII.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ 

(T, U, K, AKTS) (S) 

 

 

UTL 410 MESLEKİ İNGİLİZCE II (3,0,3,4) (S) 

Bu ders öğrencilerin katılımını engelleyen olumsuz faktörleri en aza indirgemek ve 

öğrencilerin uluslararası iş alanlarında ve gerçek yaşamlarında kendilerini özgürce ifade 

etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ders güncel ve gerekli iş İngilizcesi kelimelerini, 

yapılarını ve öğrencilerinin dinleme ve okuma becerilerini geliştirmeleri için özgün 

makaleleri ve önemli liderlerle yapılmış görüşmeleri içerir. 

 

UTL 412 İLERİ FİNANSAL MUHASEBE II (3,0,3,4) (S) 

İşletmeler uluslararası standartlara uygun finansal tablolarını hazırlarken bu standartların 

işletmeler tarafından nasıl kullanıldığı,her bir IFRS ve UMS standardını tanımlama, ölçüm, 

sunum ve açıklama. 

 

UTL 414 KARAR VERME YÖNTEMLERİ (3,0,3,4) (S) 

Giriş, karar süreci, karar ortamları, belirlilik altında karar verme, belirsizlik altında karar 

verme yöntemleri, risk altında karar verme yöntemleri, karar ağaçları, bayesyen yaklaşımlar, 

fayda teorisi, oyunlar teorisine giriş: iki oyunculu sıfır toplamlı ve sabit toplamlı oyunlar, eyer 

noktası, karma stratejiler, dominasyon, grafik çözüm, sıfır toplamlı oyunlar ve doğrusal 

programlama, iki oyunculu sabit toplamlı olmayan oyunlar.     

 

UTL 416 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI YÖNETİMİ (3,0,3,4) (S) 

Taşımacılık kavramı, taşımacılığın kapsamı, unsurları, genel olarak taşıma modları, taşıma 

modlarının özellikleri, demiryolu eşya taşımacılık şekilleri, demiryolu eşya taşımacılığında 
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taraflar, demiryolu eşya taşımacılığında freight forwarder, demiryolu eşya ve yolcu 

taşımacılığının yasal çerçevesi, ulusal ve uluslararası örgütler, demiryolu eşya ve yolcu 

taşımacılığında fiyatlandırma, tutundurma faaliyetleri, demiryolu eşya taşıma sözleşmesi ve 

kapsamı, demiryolu taşımacılığında kullanılan taşıma üniteleri, özellikleri, standartları, 

kombine taşımacılık açısından demiryolu taşımacılığı, Türkiye’de demiryolu taşımacılığının 

değerlendirilmesi, Türkiye’de demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi için yapılması 

gerekenler.   

 

UTL 418 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI YÖNETİMİ (3,0,3,4) (S) 

Kara yolu tehlikeli madde taşımacılığı, tehlikeli maddelerin genel özellikleri, türkiye‘de 

mevcut yasal düzenlemeler ve standartlar, tehlikeli madde sınıfları ve özellikleri, tehlike 

sembolleri, tehlikenin anlamı ve korunma, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, tehlikeli 

maddelerin ambalajlanması ve depolanması, ambalajlama zorunluluğu, ambalajsız taşıma ve 

depolama, ambalajlama şartları, tehlike etiketleri, işaretlendirme, ikaz levhası, depolama, 

tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve taşınması, tehlikeli maddelerin yükleme ve boşaltma 

kuralları, taşımada bulundurulması gereken belgeler, araç ve taşıma çeşitleri, hava yolu 

tehlikeli madde taşımacılığı, tehlikeli maddelerin tanımlanması, havayolu taşımacılığında 

kabul görmeyen gizli tehlikeli maddeler, tehlikeli maddelerin ambalajlanması ve 

depolanması, ambalajlama zorunluluğu, ambalaj kaplarının genel görünümü, ambalajlama 

şartları, diğer taşımacılık modllarıyla tehlikeli madde taşımacılığı, tehlikeli madde 

taşımacılığında yetkiler ve sorumluluklar, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan belgeler, 

boya ve türevleri lojistiği, toplam iş güvenliği ve risk yönetimi. 

 

UTL 420 TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİNDE BİLGİ 

TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI (3,0,3,4) (S) 

Lojistiğin tanımı, kapsamı, amaçları, ilkeleri, unsurları, lojistikle ilgili temel kavramlar, 

lojistik faaliyetler, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ilişkisi, satın alma ve tedarik, tedarikçi 

ilişkileri, tedarik zincirinin tanımı, kapsamı ve süreçleri, küresel tedarik zinciri yönetimi, veri, 

enformasyon, bilgi, üst bilgi kavramları, teknoloji, enformasyon toplumu, veri ambarı, veri 

tabanı, veri madenciliği, sistem, bilişim, bilişim teknolojileri, bilişim ve bilişim teknolojileri, 

bilişim kavramı, işletmelerde kullanılan bilişim teknolojileri, bilişim teknolojilerinin yol 

açtığı değişiklikler, bilişim teknolojilerinin örgütsel yapıya etkileri, bilişim sistemleri, karar 

destek sistemleri, yapay zeka, veri işleme sistemleri, yönetim bilgi sistemleri ve üst düzey 

yönetici bilgi sistemleri, bilişim teknolojilerinin lojistik sektöründeki yansımaları, e-lojistiğin 
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tanımı, geleneksel lojistik ve e-lojistiğin karşılaştırılması, e-lojistikte faaliyetler, e-lojistikte 

müşteri hizmetleri yönetimi, satınalma, bilgi paylaşımı ve teknoloji yönetimi, stok ve dağıtım 

yönetimi, sanal depolama, geri dönüş lojistiği, e-lojistik uygulamaları, e-lojistik yazılımları, 

BARKOD, radyo frekanslı tanımlama, elektronik veri değişimi, kurumsal kaynak planlama, 

sipariş yönetim sistemleri, depo yönetim sistemleri, taşıma yönetim sistemleri, ileri planlama 

sistemleri, araç takip sistemleri, e-lojistiğin avantyaj ve dezavantajları, önündeki engeller, 

Türkiye’de e-lojistiğin kullanımı. 

 

UTL 422 LOJİSTİKTE DIŞ KAYNAK KULLANIMI (3,0,3,4) (S) 

Dış kaynak kullanımının tarihsel gelişimi, dış kaynak kullanımına yönelten nedenler, 

endişeler, üretimde, ticarette ve hizmetler sektöründe dış kaynak kullanımı, hizmet 

sağlayıcılarla karşılıklı ilişkiler ve yönetimi, karar alma süreci elemanları, dış kaynak 

kullanımı stratejilerinin oluşturulması, dış kaynak kullanılacak uygun firmanın belirlenmesi 

ve anlaşma süreci, dış kaynak kullanımını uygulamaya koyma, sonuçları takip etme ve gerekli 

önlemleri alma, tedarik zinciri ve lojistik işleyiş süreçleri ve bu süreçlerde “yap ya da satın al” 

kararları, lojistik sektöründe dış kaynak kullanımı yoluyla yararlanılan hizmetler, dış 

kaynaklardan faydalanmayı bir verimlilik ve dönüşüm aracı olarak kullanabilmenin yolları, 

dış kaynak kullanımının avantaj ve dezavantajları, dış kaynak kullanımı önündeki engeller, 

üçüncü parti lojistik ve hizmet sağlayıcılar, gelişim süreçleri, sundukları hizmetler, 

Dünya’dan ve Türkiye’den lojistik sektöründe dış kaynak kullanımına yönelik örnekler, 

Türkiye’de lojistik sektöründe dış kaynak kullanımıyla en sık yararlanılan hizmetler. 

 

UTL 424 TERSİNE LOJİSTİK (3,0,3,4) (S) 

Kaynakların ve kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin yeniden kullanımı ve bunun dünyada 

artan önemi, tersine lojistik ile ilgili kavramların tanımlanması, kullanım ömrünü tamamlamış 

ürünlerin toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi süreçlerinden oluşan ters lojistik 

faaliyetleri, ileri lojistik ile ters lojistiğin kıyaslanması ve farklılıkları, ürün yaşam dönümü 

yönetimi, atık ve hurda yönetimi, tersine lojistikte servis hizmetleri, tersine lojistikte 

kullanılan bilgi teknolojileri ve bütünleştirme yaklaşımları. 

 

UTL 426 SİSTEM ANALİZİ (3,0,3,4) (S) 

Temel kavramlar, veri, enformasyon, bilgi, sistem nedir?, sistem yaklaşımı, sistem geliştirme 

süreci, veritabanları (VT) ve veritabanı yönetim sistemleri (VTYS) yazılımları,  VT 

geliştirmede gereksinimlerin belirlenmesi, UML'ye giriş, kullanım durumları analizi (use case 
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analysis), veri modelleri, veri modelinin geliştirilmesi, genelleştirme ve özelleştirme, ilişkisel 

veritabanları: şema, ilişkiler, anahtar alanlar, normalizasyon, kısıtlar, sorgular, basit sorgular, 

birleştirme, endeksleme, görünümler, kullanıcı arayüzleri, formlar, VTYS uygulamaları. 

 

UTL 428 TÜRKİYE EKONOMİSİ (3,0,3,4) (S) 

Türkiye Ekonomisi: 1923-1960 Dönemi Türk Ekonomisi: Ekonomik Gelişme Ve Üretim 

Yapısı, Tasarruflar, İç Ticaret Hadleri ve Vergileme, İstihdamda Gelişmeler, Dış Ticarette 

Gelişmeler, 1960-1994 Dönemi Türk Ekonomisi: Ekonomik Gelişme, Üretim, Verimlilik, 

Sektörler Arası Bağlantılar, Finansman, İstihdam, Dış Ticaret, 1995 Sonrası Gelişmeler. 

Temel Ekonomik Sorunlar Ve Çözüm Yolları. 

 

UTL 430 AB HUKUKU (3,0,3,4) (S) 

AB Maastricht Antlaşması, AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, Amsterdam Antlaşması, AB 

Vatandaşlığı, Schengen Müktesebatı, Ortak Pazar, Malların Serbest Dolaşımı, İthalat ve 

İhracatta Miktar Kısıtlaması, AB-Türkiye İlişkileri, Ankara Antlaşması. 

 

UTL 432 YATIRIM PROJELERİNİN ANALİZİ (3,0,3,4) (S) 

Sabit varlıklara yatırım için karar verebilmede yardımcı olacak konu ve örnekler, yatırım 

projelerinin kabul veya red mi edileceğinin belirlenmesi, sermaye yatırım projelerinin 

değerlendirilmesinde gelecekte çeşitli yıllarda oluşacak nakit girişleri ile bugün veya yakın 

zamanda oluşan nakit çıkışlarını riski dikkate alarak veya almayarak nasıl karşılaştırılacağı, 

bu karşılaştırmalarda kullanılması gerekli teknikler. 

 

UTL 434 YÖNETİM MUHASEBESİ (3,0,3,4) (S) 

Muhasebe analizi ve yönetimin karar alma işlevi, planlama amacıyla bilgi, maliyet-hacim kâr 

analizleri, başabaş noktası analizi, bütçelerin planlama aracı olarak kullanılması, satışların 

tahmini, üretim bütçesi, direkt ilk madde/malzeme bütçesi, direkt işçilik bütçesi, genel üretim 

giderleri bütçesi, bütçelenmiş gelir tablosu ve proforma bilanço, kontrol amacıyla bilgi, 

değişik seçenekleri zorunlu kılan kararlar. 

 

UTL 436 İŞ HAYATINDA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK UYGULAMALAR (3,0,3,4) 

(S) 

Derslerde verilen teorik bilgilerin, üniversite dışından davet edilecek iş adamı, uzman ve sanat 

erbabı kişilerin katılacağı sohbetler, seminerler, konferanslar vb. etkinliklerle pekiştirilmesi, 
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bu yolla sektörlerin avantaj ve dezavantajlarının tanıtılması,  endüstrilerin özelliklerinin ve 

işlerin inceliklerinin öğretilmesi, olası staj türü uygulamalarla başta lojistik sektörü olmak 

üzere diğer sektörlerdeki uygulamaların tanıtılması ve bu yolla kariyer planlamasına yardımcı 

olunması. 

 

UTL 438 ÇOKULUSLU ŞİRKETLER (3,0,3,4) (S)  

Yurtdışına açılma kararlarında etkili olan ekonomik ve finansal faktörler, çok uluslu 

şirketlerin yapıları ve yabancı ülkeye giriş stratejileri, ticaret ve ödemeler dengesine 

etkilerinin analizi, çok uluslu şirketlerin gelişmekte olan ülke ekonomilerine maliyet ve 

faydaları. 

 


