
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 

 

 

Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 

İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki 

yeri ve sınıflandırılması, İşletmelerde büyüme olgusu, İşletmenin kuruluşu, İşletmenin çevresi, İşletme kuruluş yeri 

seçimini etkileyene faktörler, İşletmenin maliyetleri, gelirleri, verimliliği, İşletmenin fonksiyonları. 

 

Kod : UTL103 Ders : İKTİSADA GİRİŞ 1 Kredi : 3 AKTS : 5 

Temel iktisadi kavramlar, arz, talep, arz talep uygulamaları, esneklik ve eğim kavramlarının analizi,  tüketici teorisi, 

üretici teorisi, maliyet teorisi, Tam Rekabet piyasası, Monopol piyasası. 

 

Kod : UTL105 Ders : GENEL MUHASEBE 1 Kredi : 3 AKTS : 5 

Derste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, Genel kabul 

Görmüş Muhasebe İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, 

ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır. 

 

Kod : UTL107 Ders : HUKUKA GİRİŞ Kredi : 3 AKTS : 4 

Hukuk sistematiğine uygun olarak temel ve evrensel nitelikteki kavramlar verildikten sonra hukukun nitelik, yer ve 

zaman bakımından uygulanması anlatılmaktadır. Ardından hukukun dallara (kamu, özel ve karma hukuk dalları) 

ayrılmasının sebepleri, ayrımın ana özellikleri ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular 

işlenmektedir. 

 

Kod : UTL109 Ders : LOJİSTİK İLKELERİ Kredi : 3 AKTS : 5 

Lojistik yönetimine giriş, lojistikle ilgili temel kavramlar, İşletmelerde lojistik yönetiminin önemi ve tedarik zinciri 

yönetimi, Ulaştırma yönetimi, stok yönetimi, depo yönetimi, Lojistik kapasite planlaması, Perakende lojistiği, Fuar ve 

etkinlik lojistiği, proje ve inşaat lojistiği, Petrol ve türevleri lojistiği, Tehlikeli madde lojistiği, İlaç ve hastane lojistiği, 

tıbbi atık lojistiği. 

 

Kod : TDE101 Ders : TÜRK DİLİ 1 Kredi : 2 AKTS : 1 

Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; 

Kaynakları bakımından Dil Aileleri, Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it 

Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, 

Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , Karatay 

Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses 

olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM 

BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri 

bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden 

türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi. 

 

Kod : AİT101 Ders : ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI 1 Kredi : 2 AKTS : 1 

İnkılap ve İnkılap Alakalı Kavramlar, Osmanlı Devleti'nin Yıkılışı, XIX. Yüzyıl'da Osmanlı Devleti'nde Yenilik 

Hareketleri, Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları, XX.Yüzyıl Başlarında 

Osmanlı Devleti'nin Durumu, Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu, Milli Mücadeleye Hazırlık 

Dönemi, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması ve Çalışmaları, Büyük Millet Meclisi'nin Açılışından Sonraki Siyasi ve 

Askeri Gelişmeler, Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları 

 

Kod : YDL101 Ders : İNGİLİZCE 1 Kredi : 2 AKTS : 2 

Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve 

bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine 

yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları (verb to be, simple 

present tense, can, can’t, a/an, some, any, objectpronouns, there is/are, have got, past of to be, simple past, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kod : UTL102 Ders : ULUSLARARASI TİCARETE GİRİŞ Kredi : 3 AKTS : 5 

Uluslararası ticaretin doğası,tarihsel gelişimi ve ticaretin taraflarına sağladığı yararların/zararların anlaşılmaya 

çalışıldığı bu derste dünya ticaret sisteminin ekonomik- siyasal yönleri üzerinde durulacaktır. 19 ve 20 yüzyılda 

uluslararası ticaret sisteminin geçirdiği dönüşüm,uluslararası para ve kredi sistemi, ekonomik entegrasyon çabaları 

üzerinde durulacaktır.Son olarak, bilişim ve iletişim teknolojilerinin bugün ulaştığı düzeyle bağlatılı olarak elektronik 

ticaret üzerine eğilinilecektir.  19 ve 20. yüzyılda uluslararası ticaret sisteminin geçirdiği dönüşüm,uluslararası para ve 

kredi sistemi, ekonomik entegrasyon çabaları üzerinde durulacaktır. 

 

Kod : UTL104 Ders : İKTİSADA GİRİŞ 2 Kredi : 3 AKTS : 5 

Monopol piyasası analizleri, monopollü rekabet piyasası, oligopol piyasa yapısı, genel denge ve refah iktisadı, iktisadi 

matematik uygulamaları, genel mikroiktisadi piyasa analizlerinin makroiktisada etkileri. 

 

Kod : UTL106 Ders : GENEL MUHASEBE 2 Kredi : 3 AKTS : 5 

Derste, muhasebeleştirmeyi ilgilendiren değişiklikler (kesinleşen Türkiye Finansal Raporlama Standartları-TFRS veya 

vergi mevzuatındaki değişiklikler gibi) doğrultusunda, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre, depozito işlemleri, ücret 

bordrosunun hazırlanması, duran varlıklara amortisman ayrılması, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı 

kaynaklar, özkaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır. Bu kapsamda, teori-uygulama bütünlüğü 

içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak sözkonusu hesap sınıflarının dönem içi işleyişleri üzerinde durulacak, 

aynı zamanda amortisman gibi bazı dönemsonu işlemlerine yer verilecektir. Ayrıca, bu bilgiler ışığında bir yıl boyunca 

bir işletmede ortaya çıkabilecek mali olaylar sonucu mizan, gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun nasıl 

hazırlanacağı hakkında bilgi verilecektir. 

 

Kod : UTL108 Ders : ANAYASA HUKUKU Kredi : 3 AKTS : 4 

Temel Kavramlar: Maddi ve Şekli Anlamda   Anayasa, Anayasaların Üstünlüğü, Bağlayıcılığı, Sert ve Yumuşak 

Anayasa, Anayasaların Yapılması, Değiştirilmesi, Asli ve Türev Kurucu İktidar, Yazılı ve Geleneksel Anayasa ve 

Anayasa Geleneği.  Devlet ve Siyasal İktidar: Devletin Tanımı ve Unsurları, Egemenlik ve Siyasal İktidar Ayırımı, 

Egemenliğin Yapısı, Kaynağı ve Kullanılışına Göre Devlet Türleri, Demokrasi Kavramı ve Demokratik Siyasal 

Sistemler: Türk Anayasa Hukuku, Osmanlı Anayasa Düzeni, 1876 ve 1909 Anayasaları, 1921 / 1924 / 1961 / 1982 

Anayasaları, Bugünkü Anayasa Düzenimiz, Demokrasi Anlayışı, Cumhuriyetin Temel Nitelikleri, Yasama-Yürütme 

ve Yargı Organının Temel Yapısı ve Özellikleri, Temel Hak ve Özgürlükler ve Anayasa Yargısı. 

 

Kod : UTL110 Ders : İŞLETME MATEMATİĞİ Kredi : 3 AKTS : 5 

Ticaret aritmetiği, basit faiz, iç iskonto ve dış iskonto, dönem başı ve dönem sonu plasman, amortisman, cari hesaplar, 

faiz hesapları, mali Matematik, bileşik faiz, rant, borçlanma taksitleri, kar hesapları, maliyet ve satış üzerinden kar 

hesapları, taksitleme sermaye teşkili (plasman), bir borcun taksitle ödenmesi (amortisman), istikraz, borsa ve kambiyo 

işlemleri. Paranın Zaman Değeri,Para ve sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin Uygulamalar,TahvilDeğerlemesi,Hisse 

Senedi Değerlemesi. 

 

Kod : TDE102 Ders : TÜRK DİLİ 2 Kredi : 2 AKTS : 1 

Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin 

cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, 

rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri. 

 

Kod : AİT102 Ders : ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI 2 Kredi : 2 AKTS : 1 

Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), 

Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü 

Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri 

Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye. 

 

Kod : YDL102 Ders : İNGİLİZCE 2 Kredi : 2 AKTS : 2 

Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın 

çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını 

yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik 

durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (PresentContinuous, adverbs 

of manner, comparison of adjectives, superlativeadjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, haveto/ 

don’thaveto, wh- questions, be goingtoforintentionsandplans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) 

içermektedir. 

 

 

 

 



 

Kod : UTL201 Ders : YÖNETİM VE ORGANİZASYON Kredi : AKTS : 5 

Yönetim ve yönetici kavramları, organizasyonun tanımı, organizasyonu departmanlara ayırma, örgütün yapısı ile ilgili 

temel sorunlar, klasik, neo-klasik ve modern yaklaşımlar, insan ilişkileri, modern yönetim teorileri, sistem ve 

durumsallık yaklaşımı, çatışma yönetimi, liderlik, haberleşme, motivasyon. 

 

Kod : UTL203 Ders : MİKROİKTİSAT Kredi : 3 AKTS :5 

Mikroekonomi kapsam ve metodu, arz, talep ve piyasa fiyatı; tüketici davranış teorisi; talep esnekliği; üretim ve 

masraflar teorisi; tam rekabet, monopol ve oligopol pazarlarda fiyat oluşumu; kaynakların istihdamı; genel denge ve 

refah Ekonomisi. Eksik rekabet piyasalarında denge; monopol, monopson, monopollü rekabet, oligopol tipi 

davranışları, refah analizi ve faktör piyasası analizleri. 

 

Kod : UTL205 Ders : İSTATİSTİK Kredi : 3 AKTS :4 

Temel kavramlar; küme teorisi; temel olasılık aksiyon ve teorileri, sonlu örnekler ve sayım teknikleri; bağımlı ve 

bağımsız olaylar; şartlı olasılık, tesadüf değişkenler ve dağılımlar; beklenen değer, varyans ve korelasyon; bazı özel 

dağılımlar. 

 

Kod : UTL207 Ders : BORÇLER HUKUKU Kredi : 3 AKTS :4 

Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. Borçların 

doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler, sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, 

sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü 

şahıslara etkisi, müteselsil borçlar, şarta bağlı borçlar, alacağın temliki, borcun nakli, borçların sona ermesi, özel borç 

ilişkileri 

 

Kod : UTL209 Ders : ENVANTER-BİLANÇO Kredi : 3 AKTS :4 

Envanter kavramı, envanter çeşitleri, envanter değerleme yöntemleri, dönen varlıklarla ilgili envanter işlemleri, duran 

varlıklarla ilgili envanter işlemleri, pasif hesaplarla ilgili envanter ve değerleme işlemleri, gelir ve gider hesaplarıyla 

ilgili dönem sonu işlemleri, mali tabloların hazırlanması. 

 

Kod : UTL211 Ders : MESLEKİ YABANCIDİL 1 Kredi : 2 AKTS :4 

Okuma anlamaya yönelik örnek metin çalışmaları, çeviriye yönelik Türkçe açıklamalı dilbilgisi kuralları, cümle çeviri 

ve analiz örnekleri, İngilizce-Türkçe ve Türkçe İngilizce cümle alıştırmaları,çeşitli metin çevirileri. 

 

Kod : UTL213 Ders : SOSYOLOJİ Kredi : 2 AKTS :4 

u derste, sosyolojik düşünmenin kavramsal çerçevesi üzerinde durularak sosyolojideki temel kavramları açıklamaktır. 

Sosyolojinin gerçekleştirmeye çalıştığı amaçlar üzerinde durulacaktır. Konular, bireyin toplum içindeki yeri, toplumsal 

sınıflar, sosyal olaylar, toplumsal kurumlar, birlikler, yerleşim yerleri ve biçimleri, nüfus, kültür v.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kod : UTL202 Ders : ULUSLAR ARASI PAZARLAMA İLKELERİ Kredi : 3 AKTS :4 

Uluslararası pazarlama dersinde öğrenciler sahip oldukları pazarlama bilgi birikimlerini uluslararası boyuta nasıl 

taşıyabileceklerini öğreneceklerdir. Ayrıca uluslararası pazarlamada özellikle de ihracatta yerine getirilmesi gereken 

bürokratik işlemler, fiyatlandırma şekilleri, banka ve sigorta işlemleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. 

 

Kod : UTL204 Ders : MAKROİKTİSAT Kredi : 3 AKTS :5 

Makroekonomiye giriş, milli gelir hesapları, makroekonomik büyüklükler, tüketim ve harcamalar, Keynesyen 

yaklaşım, çarpan, dışa kapalı ve açık modellerde IS-LM, toplam arz ve toplam talep, dış ticaret, ödemeler bilançosu. 

 

Kod : UTL206 Ders : DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Kredi : 3 AKTS :4 

Bu derste, dış ticaretle ilgili temel kavramlar, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri, dış ticarete konu 

olan belgeler anlatılmaktadır. Ayrıca Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri, Türk Dış Ticaret Rejimi, İhracat Rejim Kararı, 

İhracat Yönetmelikleri anlatılmaktadır. 

 

Kod : UTL208 Ders : TİCARET HUKUKU Kredi : 3 AKTS :4 

Lisans öğrencilerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ticaret hayatının gerektirdiği ticari konular 

için altyapı oluşturmadır. Ayrıca bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme becerilerini kazanmalarının 

sağlanması hedeflenmektedir. Ticari iş, ticari hüküm, tacir, ticaret sicili, TTK ve ticari defterler, marka ve rekabet, 

şirket türleri ve yükümlülükleri, kıymetli evrak. 

 

Kod : UTL210 Ders : FİNANSAL YÖNETİM Kredi : 3 AKTS :5 

Firmanın yatırım politikası, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, duran varlıkların yönetimi, sermaye maliyeti, 

sermaye yapısı ve oluşumdaki kararlar, kısa, orta ve uzun vadeli finansman kaynakları, borç yönetimi, öz sermaye ile 

finansman, şirketlerde büyüme, füzyon ve holdingler, finansal yapıyı güçlendirici önlemler. Örnek uygulamalar. 

 

Kod : UTL212 Ders : MESLEKİ YABANCI DİL 2 Kredi : 2 AKTS :4 

Lojistik ve Uluslararası Ticaret  konularında ingilizce okuma, anlama ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi, okuma 

parçalarının ve temel bazı metinlerin türkçe  çevirilerinin işlenmesi. 

 

Kod : UTL214 Ders : İTHALAT-İHRACAT YÖNETİMİ Kredi : 3 AKTS :4 

Uluslararası ticaret teorisinin kısa bir tanımından sonra ithalat ve ihracatın uygulamalarını incelemek, yorumlamak, 

sistemin her safhada nasıl çalıştığını ve karşılaşılan problemlerin çözüm yolları hakkında bilgi vermektir. Ders 

kapsamında yönetici ve yönetici adaylarının işletmelerinde ithalat ve ihracat konularında, dış ticaret mevzuatı, dış 

ticaret işlemleri ve dış ticaret finansmanı hususlarında bilgilendirmektir. Uzman konuklar, vaka çalışmaları, banka, 

seçilmiş işletmeler ve Gümrük Alanı gibi yerlere yapılacak ziyaretlerle uygulama odaklı olarak gerçek sorunlara 

gerçek çözümler getirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kod : UTL301 Ders : YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI Kredi : 3 AKTS : 5 

öneylem Araştırması (YA)nın Tanımı Tarihçesi Metodolojisi, YA Tekniklerine Genel Bakış, YAnın Diğer Bilim 

Dalları ile İlişkisi, YAnın Uygulama Alanları ve Uygulama Örnekleri, Deterministik YA Teknikleri: Doğrusal 

Programlama (DP) ve Özellikleri, DPnın Grafik Çözümü, Çeşitli DP Model Örnekleri, DP Modelinin Simpleks 

Çözümü: Standart Form, Temel Çözümler, Primal Simpleks Algoritma, Yapay Başlangıç Çözümü-M Yöntemi, İki 

Aşamalı Yöntem, Dual Simpleks Yöntem, Simpleks Yöntemde Özel Durumlar, Dualite Kavramı-Dual/Primal 

Çözümler Arasındaki İlişki, Dual Çözümlerin Ekonomik Yorumları-Gölge Fiatlar-İndirgenmiş Maliyetler, Duyarlılık 

Analizi, Optimalliği Etkileyen Değişimler, Olurluluğu Etkileyen Değişimler, Ulaştırma Modelleri, Tam sayılı 

Algoritmalar. 

 

Kod : UTL303 Ders : ULUSLAR ARASI İKTİSAT Kredi : 3 AKTS : 5 

Klasik, Neoklasik ve Hecksher-Ohlin-Samuelson modellerinde yer alan uluslararası ticaret teorilerindeki meseleleri 

konu alır ; ticaretin üretim yapısına etkisini ve mal ve faktör fiyatlarının ticaret öncesi oluşumunu inceler. 

 

Kod : UTL305 Ders : TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ Kredi : 3 AKTS : 5 

Ulusal ve uluslar arası pazarlardaki tedarik zinciri ve lojistik yönetimi konusnda planlama, uygulama ve kontrola 

yönelik süreç / süreçleri tanımlama, temel bilgileri verme. 

Süreçler Bütünleşik Lojistik Yönetimi, Müşteri ve Müşteri İlişkileri Talep Yönetimi ,Talep Tahmini, Depo Kaynakları 

Planlaması ve Depo Yönetim Sistemleri Paketleme-Etiketleme ve Malzeme Yönetimi, letişim-İlişki-İşbirliği-Eşgüdüm, 

tedarik Zincirinde Lojistik Ağ Tasarımı. 

 

Kod : UTL307 Ders : ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TAŞIMACILIK 

HUKUKU 

Kredi : 3 AKTS : 4 

Günümüz taşımacılık problemlerinin anlaşılması, günümüzdeki yasal çerçeve ve taşımacılığın organizasyonu ve bunun 

teknoloji tarihi ilişkisi ve bu endüstrinin nasıl bir sosyo-politik iklimde geliştiği, taşımacılıkla ilgili düzenlemeler.  

Taşımacılık maliyet özellikleri, taşımacılık ve hizmetlerin oran profilleri, ulusal ve uluslararası belgeleme, 

taşımacılığın ihracat ve ithalat yönleri, AB'de taşımacılıkla ilgili konular, ve diğer önemli uluslararası anlaşmalar. 

 

Kod : UTL309 Ders : ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK Kredi : 3 AKTS : 4 

Farklı perakendecilik imkanlarının değerlendirilmesi, "Franchise" uygulamasının perakende ticarete ve ekonomiye 

etkisi, Franchise anlaşmaları, uluslararası perakendecilikte fırsat ve engellerin tanımlanması, fiyatlandırma, yer seçimi, 

iletişim, ürün politikaları. Uluslararası Lojistik Operasyonları Sırasında Karşılaşılan Mevzuatlar, Taşıtların Türkiye 

Gümrük Bölgesine Giriş Ve Çıkışına İlişkin İşlemler, Taşıyıcı Beyanı Olan “Özet Beyan”, Gümrük Beyanı, Gümrükçe 

Onaylanmış İşlem Ve Kullanım Halleri, Gümrük Rejimleri, Deniz İş Kanunu, Gemi adamlarına İlişkin kanun ve 

Yönetmelikler, Ticari Hava Taşıma İşletmeciliğine İlişkin Kanun ve yönetmelikler 

 

 

Kod : UTL311 Ders : TEHLİKELİ VE ÖZEL MADDELER 

LOJİSTİĞİ 

Kredi : 3 AKTS : 4 

Bu derste, tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması, patlayıcı maddeler, gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı 

maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli ve iğrendirici maddeler, radyoaktif maddeler ve dağlayıcı maddeler, tehlikeli 

maddelerin taşınması ve depolanması, tehlikeli madde risk analizi, acil ilk yardım, tehlikeli ve özel maddelerin 

taşınmasında uygun taşımacılık modlarının seçimi ve tehlikeli ve özel maddeler işaretlerinin kullanımı, paketleme 

talimatları, paketleme özellikleri ve etiketlenmesi, tehlikeli ve özel maddeler için göndericinin ve taşıyıcının 

sorumluluklarının dâhil olduğu konular işlenmektedir. 

 

Kod : UTL313 Ders : GİRİŞİMCİLİK Kredi : 4 AKTS : 6 

Girişimcilik kavram ve yaklaşımları; girişimcilik süreci: fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon 

tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması; yeni iş planlarının uygulamaya konması; 

organizasyonlarda inovasyon ve değişim; yeni pazarlar yaratma; operasyonel zorluklar ve fırsatlar; aile işletmelerinin 

gelişimi ve yönetimi; aile işletmelerinde yaşam döngüsü; yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş; 

girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri. 

 

Kod : UTL315 Ders : GÜMRÜK VE MEVZUAT İŞLEMLERİ Kredi : 2 AKTS : 4 

Gümrük Mevzuatı, Gümrüklerde Temsil Yöntemleri, Gümrük müşavirliği ve müşavir yardımcılığı Mevzuatı, Gümrük 

Tarifeleri ve Türkiye Gümrük Tarife Giriş Cetveli, Gümrük vergileri ve eş etkili vergiler ve vergilerinin hesaplanması, 

Eşyanın Menşei, Eşyanın Gümrük Kıymeti, Gümrüklerde usulsüzlük ve vergi kaybına neden olan işlemler, gümrük 

vergilerinde cezalar, gümrük vergilerine itiraz. 

 

Kod : UTL317 Ders : DEVLETLER HUKUKU Kredi : 2 AKTS : 4 

luslararası hukuka giriş, günümüz devletler hukuku, hukuk okulları, farklı ülke devletler hukuklarının karşılaştırılması, 



uluslararası hukukunun kaynakları, anlaşmalar, konvansiyonlar, örf ve adet, teamül, genel hukuk prensipleri, ikincil 

kaynaklar, devletlerin ve hükümetlerin tanınması, de facto ve de jure tanıma, uluslar arası örgütler, Birleşmiş Milletler 

ve işlevi, diğer örgütler, Uluslararası Hukuk I dersinin konusunu oluşturmaktadır. 

 

Kod : UTL319 Ders : RUSÇA 1 Kredi : 3 AKTS : 4 

Rus dili ile ilgili genel bilgi, Rusça Alfabe, Alfabedeki bazı harflerin yazılış özellikleri, Rusça sözcükler, basit cümle 

şekli, soru cümlesi ve olumsuz cümle, Rusçada basit cümle kalıpları, bağlaçlar ve kelime çalışması, Rusçada ismin 

cinsleri ve çoğulları, Haftanın günleri, aylar ve zamirler, Renkler ve sıfatlar, İsmin halleri: -de hali, -i hali, -e hali, -in 

hali, -ile hali, Sayılar, Rusçada zaman kipleri. 

 

 

Kod : UTL321 Ders : MESLEKİ YABANCI DİL 3 Kredi : 2 AKTS : 4 

İngilizce olarak yürütülen söz konusu dersin amacı, öğrencilerin diğer İngilizce derslerde öğrendikleri alana ilişkin 

teknik  jargonunu kullanabilmesini sağlamaktır. Bu çerçevede öğrencilere İngilizceyi nasıl kullanacakları ve özellikle 

güncel sorunlar hakkında İngilizce yazım tekniklerini geliştirmeyi hedefleyen kompozisyonları nasıl yazacakları 

anlatılmaktadır.  

 

Kod : UTL323 Ders : BİLGİSAYARLI MUHASEBE 1 Kredi : 3 AKTS : 4 

Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları, Temel Kavramları, Türleri, Muhasebe Mesleği; Hesap Kavramı, İşleyiş Kuralları, 

Hesap Planı, Bilanço, İlkeleri, Biçimsel Yapısı, Temel Denkliği, Düzenlenmesi, Yevmiye Defteri, Büyük Defter, 

Mizan, Varlık Hesapları, Kaynak Hesapları, Özkaynak Hesapları, Nazım Hesapları, Büyük Defter Düzenleme 

Kuralları, Yevmiye Defteri İle İlişkisi. 

 

 

Kod : UTL325 Ders : OYUN TEORİSİ Kredi : 2 AKTS : 4 

Bu ders stratejik ilişkilerin çıktıları etkilediği durumlarda; hangi sonuçların oluşabileceğini ve bu sonuçların oluşma 

sebeplerinin arkasındaki düşünce sistemini incelemektedir. Bu amaçla stratejik durumlar, statik ve dinamik olarak 

sınıflandırıldıktan sonra, oyuncuların ulaşabildikleri bilgi yapısına göre tekrar kategorize edilerek incelenmektedir. 

Ders,günlük yaşamda her gün alınan stratejik kararların analizini kapsamaktadır.Çoğu zaman,insanlar ve firmalar yarış 

içindedir ve çıkarlarını korumak için stratejik hareket etmek durumundadırlar.Stratejik hareket etmek, başkalarının 

varlığını kabul etmek ve karar verme sürecinde onların kararlarını da göz önünde bulundurmak demektir.Bizim için en 

iyi olan,birlikte yaşadığımız bir başkasına zarar verebilir.Olması gereken,mevcut koşullar altında faydayı maksimize 

eden en iyi çözümü bulmaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kod : UTL302 Ders : LOJİSTİK PLANLAMA VE MODELLEME Kredi : 3 AKTS : 5 

Doğrusal programlama, Taşıma modelleri, Network modelleri, PERT ve CPM, regresyon analizleri ve tahminler, karar 

ağaçları. Bu ders  grafik teorisi ve onun taşımacılık ağlarına uygulanmasını, satış elemanı seyahati problemi,  kapasite 

kısıtlılıkları çerçevesinde ileri ağ uygulamaları, araç günlük çalışma ve güzergah planı, stok kontrol sistemleri, kuyruk 

teorisi ve simülasyon konularını kapsamaktadır.  Teçhizatlar planlaması, karar  verme, stratejik taşımacılık planlaması 

ve diğer ilgili konuların farklı yönleri de tartışılmaktadır. Bilgisayar uygulamaları. 

 

Kod : UTL304 Ders : ULUSLARARASI FİNANS Kredi :  AKTS :  

Finansal piyasalarını menkul kıymetlerin fiyatlandırılmasını ve ticareti, uluslararası ticaret ve finansı yönlendiren 

uluslararası finans kurumlarının analizleri, uluslararası finans piyasaları ve enstrümanları. 

 

Kod : UTL306 Ders : ÜRETİM YÖNETİMİ Kredi :  AKTS :  

Üretim kavramı, üretim yönetiminin işletme organizasyonundaki yeri. Üretimde sistem yaklaşımı, üretim sistemi türleri. Fabrika yeri seçimi ve 

etkileyen faktörler, fabrika yeri seçiminden kullanılan değerleme metotları, fabrika düzenlemesi. Üretim hattı düzenlemesi, üretim hattı modelleri. 

Kapasite planlaması, kapasite planlamasında kullanılan teknikler. İş analizleri ve iş analizlerinde kullanılan teknikler, iş analizleri ve iş 

değerlendirme yöntemleri. Üretim sistemlerinde stok kavramı ve önemi, stok kontrol yöntemleri. Malzeme ihtiyaç 

planlaması. Üretim sistemlerinde kalite kontrolünün yeri. Ücret yönetimi, işletmelerde uygulanan ücret sistemleri. 

Tamir bakım planlaması, üretime etkisi. Koruyucu bakım politikaları. 

 

Kod : UTL308 Ders :TÜRKİYE-KAFKASYA ve ORTA ASYA EK.İLŞ Kredi :  AKTS :  

Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya ile ilgili güncel politikaları. Bölgedeki anlaşmazlıklar ve sorunlar 

irdelenmektedir. Ülke bazında analizler, ekonomik yapı, ticarete olan etkiler ve uluslararası düzlemde bölgenin önemi, 

Türkiye’nin bölge için ve bölgenin Türkiye için siyasi ve ekonomik önemi. 

 

Kod : UTL310 Ders : DEPO VE ANTREPO YÖNETİMİ Kredi :  AKTS :  

Depolama kavramı, depolama süreçleri, dağıtım kavramı, dağıtım merkezi ve süreçleri, malzeme elleçleme ve 

paketleme, malzeme taşıma teknolojileri, raf sistemleri, bilgi teknolojileri ve depo yönetim yazılımları, depo yeri 

seçimi, depo tasarımı, depo performans yönetimi konuları bu derste ele alınacaktır. 

 

Kod : UTL312 Ders : MALİYET MUHASEBESİ Kredi : 3 AKTS : 4 

Maliyet Muhasebesinin Amacı ve Yararları, Maliyet Kavramları, Maliyet Türleri, Madde, İşçilik, Genel İmal Giderleri, 

Sipariş Maliyeti Sistemi, Safha Maliyeti Sistemi, Birim Maliyetlerinin Hesaplanması, Yan ve Ortak Mamuller, 

Tahmini Maliyet Yöntemi. 

 

Kod : UTL314 Ders : TÜRK BANKACILIK VE FİNANS SİSTEMİ Kredi : 3 AKTS : 4 

Uluslararası finansal sistem, dış ticaret tarihi ve dış ticarette ödeme yöntemleri, ulusal ve uluslararası bankacılık 

tanımları, uluslararası düzeyde fon kabulü ve uluslararası krediler, menkulkıymetleştirme, ülke riski kavramı ve 

derecelendirme kuruluşları, finansal ve bankacılık krizleri, kıyı bankacılığı. Merkez Bankası ve Eximbank ile ticari 

bankaların dış ticaretin finansmanındaki işlevler, finansman teknikleri ile dış ticaretin teşvikinde kullanılan devlet 

yardımları gibi mali araçlar dersin ana konularıdır. 

 

Kod : UTL316 Ders : İDARE HUKUKU Kredi : 2 AKTS : 4 

Türkiye’nin İdari Yapısı, İdare Kavramı, İdare Hukuku ve İdare Hukuku’nun Özellikleri, İdare Hukuku’nu Etkileyen 

Anayasal İlkeler, İdare Hukuku’nun Kaynakları, İdarenin İşlem, Eylem ve Sözleşmeleri, Kamu Görevlileri, Kamu 

Malları, Kamu Hizmeti ve Kamu Hizmetinin Görülüş Yöntemleri, İdari Kolluk, İdarenin Sorumluluğu. 

 

Kod : UTL318 Ders : STRATEJİK YÖNETİM Kredi : 2 AKTS : 4 

Bu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve 

çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri 

üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya 

getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır. 

 

 

Kod : UTL320 Ders : RUSÇA 2 Kredi : 2 AKTS : 4 

Sesler ve temel özellikleri. Konuşma organları. Vurgu. Çok heceli kelimelerde vurgu. Sabit ve değişken vurgu. 

Cümlelerde tonlama tipleri. Seslerin boğuklaşması ve çınlanması. Tamlamaların telâffuzu. Cümleler ve kısa metinlerin 

okunması ve anlatımı. Doğru tonlamalarla ve vurgularla okuma alışkanlığının edinmesi. Okuma ve dikte yazma 

becerisinin geliştirmesi, edebi metinlerin ve şiirlerin sesli okunması.  Fonetik nedir? Fonetik neyi öğretir? Rus 

Alfabesinde sesli ve sessiz harfler. Kelimelerdeki Sesler ve ritim. Kelimeler üzerinde çalışmalar. Telaffuz. Vurgu. 

Tekil ve çoğul kelimeler. Kelime sonundaki sessiz harfler. Soru kelimelerinin vurgulu okunuşu. Kelimelerin cinsleri 



 

 

Kod : UTL322 Ders : MESLEKİ YABANCI DİL 4 Kredi :  AKTS :  

Öğrenciye firmalardan veya kurumlardan bilgi taleplerinin nasıl yapılacağının aktarılması, Dış ticaret kapsamında 

yazışma türlerinin öğrenciye aktarılması, Yabancı ülke üniversitelerine master programlarına başvuru yazışmalarının 

verilmesi, Öğrencinin iş hayatında dış ticaret fiyat tekliflerini resmi olarak sunabilmesi konuları anlatılmaktadır. 

 

 

Kod : UTL324 Ders : BİLGİSAYARLI MUHASEBE 2 Kredi : 3 AKTS : 4 

Tahsil İşlemlerini Aktarmak, tediye İşlemlerini Aktarmak, Mahsup İşlemlerini Aktarmak, Gelir ve Gider Kavramları, 

Gelir Tablosu, İlkeleri, Türleri, Düzenlenmesi, Programın Kurulma, Firma Tanımlanma, Hesap Planı Oluşturma, Fiş 

İşlemleri; Açılış, Tahsil, Tediye Mahsup, Kapanış Fişlerini Düzenleme, raporların Çıkarılması, Filtreleme İşlemleri. 

 

 

Kod : UTL326 Ders : STRATEJİK PAZARLAMA Kredi : 3 AKTS : 5 

Bu derste pazarlama stratejisinin tüm bellibaşlı öğelerinin kapsamlı bir incelemesi ve entegrasyonu yapılır. Pazar 

odaklı kültür, müşteri ve rakip analizi, değer dağıtımı, dağıtım kanalları tasarımı, fiyatlandırma, ilişki yönetimi, marka 

yönetimi ve pazarlama iletişimi konuları ele alnırken, rekabet dinamikleri üzerine derinlemesine bilgi ve pazarlama 

stratejisinin genel iş stratejisi içinde bütünleşmesi üzerine detaylı incelemeler yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kod : UTL401 Ders : ULUSLARARASI İLİŞKİLER Kredi : 3 AKTS : 5 

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine uluslararası ilişkiler ve uluslararası politika ile ilgili temel bilgiler verilmesi 

ve bu bağlamda öğrencilerin diğer dönemlerde aldıkları bölüm derslerine yönelik olarak formasyonlarının ve 

altyapılarının hazırlanması amaçlanmaktadır. Uluslararası ilişkiler ve uluslararası politika ile ilgili temel kavramlar 

hakkında bilgi sahibi olunabilmesi, Türkiye’de ve dünyada meydana gelen politik gelişmelerin teorik ve analitik bir 

şekilde algılanabilmesi, Ülkelerin dış politika seçenekleri ve dış politik kararların oluşturulma süreçleri konusunda 

bilgi sahibi olunabilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Kod : UTL403 Ders : TÜRKİYE EKONOMİSİ Kredi : 3 AKTS : 5 

Dersin amacı öğrenciye Türkiye ekonomisinin geçmişi ve bugünkü durumu ile ilgili bilgi vermektir. Cumhuriyet 

döneminde yaşanmış ve ileride karşılaşılması olası iktisadi olayları anlama, yorumlama ve sorunlara çözüm üretebilme 

yeteneğini kazandırmaktır. 1923-38 Dönemi Türkiye Ekonomisi, 1939-50 Dönemi Türkiye Ekonomisi; İkinci Dünya 

Savaşı yıllarında ve sonrasında Türkiye’de ve Dünya’da gelişmeler, 1950-1960 Döneminde Liberal Kalkınma 

politikası; uygulamalar ve sonuçları, 960-1978 Dönemi; İlk Üç Kalkınma Planları döneminde ekonomide gelişmeler, 

kazanımlar ve geleceğe aktarılan sorunlar. İthal ikameci sanayileşme modelinin uygulanması ve sonuçları, 970’li 

yıllarda Petrol şokları sonucu dünyada ve Türkiye’de yaşanan sorunlar. Türkiye’nin iç sorunları ve 1970’li yıllarda 

yaşanan ekonomik bunalım. 24 Ocak İstikrar Programı, 1980’ li yıllarda Ekonomik Serbestleşme Uygulamaları ve 

günümüz Türkiye Ekonomisi. 

 

Kod : UTL405 Ders : VERGİ HUKUKU Kredi : 3 AKTS : 5 

Bu ders kapsamında vergi ödevine ilişkin anayasal prensipler başlıca beş bölümde incelenmektedir. Bu bölümler vergi 

usul hukuku, vergi ceza hukuku, vergi uyuşmazlıkları, vergi icra hukuku ve Türk vergi sisteminin ana çizgileridir. 

Ayrıca Türk vergi sistemindeki vergi türleri ve vergi dışında alınan harçlar ve belediye gelirleri de ele alınmaktadır. 

 

Kod : UTL407 Ders : KARA TAŞIMACILIĞI Kredi : 3 AKTS : 4 

Bu derste, karayolu taşımacılığının önemi, bileşenleri, karayolu ağı ve sıklığı, kullanım sıklığı, karayolu eşya 

taşımacılığında karşılaşılan sorunlar ve ülkelerle olan ikili ilişkilerin karayolu taşımacılığına etkisi gibi konular 

anlatılmaktadır. 

 

Kod : UTL409 Ders : DÜNYA EKONOMİSİ VE ENTEGRASYON Kredi : 2 AKTS : 4 

Dünya ekonomik yapılanması hızlı değişimler geçirmekte ve karşımıza yeni meseleler çıkararak küreselleşmenin 

dinamiklerini sürekli yeni fırsatlar ile şekillendirmektedir. Bu ders İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde dünya 

ekonomisinin dönüşümü ve ekonomik dinamikleri genel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi ve ekonomik büyüme, 

uluslararası ticaret ve yatırım yapısı, küresel finans piyasaları ve globalleşmenin ekonomik etkileri hakkında bir fikir 

vermeyi hedeflemektedir. Entegrasyon teorileri, Avrupa entegrasyon sürecine ivme kazandıran AB politikalarının 

analizi; politikaların sınıflandırılması: AB'nin özel yetkilere sahip olduğu politika alanları, AB'nin paylaşılan yetkilere 

sahip olduğu politika alanları, eşgüdümlü politikalar ve tamamlayıcı politikalar; topluluk politikalarının dış boyutları; 

politikaların finansmanı ve AB bütçesi. 

 

Kod : UTL411 Ders : LOJİSTİKTE GÜVENLİK ve RİSK YÖNETİMİ Kredi : 2 AKTS : 4 

Mala İlişkin Riskler. İhracatçı Riskleri / İthalatçı Riskleri. Ödemeye İlişkin Riskler. Ticari Risk. Reklamasyon Riski. 

Politik Risk. Transfer Riski. Mali Risk. Dokümantasyon Riski. Fiyata İlişkin Riskler ( Fiyat / Kur / Faiz Riskleri ). 

Hedging. Döviz Swapları / Opsiyonlu İşlemler. 

 

Kod : UTL413 Ders : RUSÇA 3 Kredi : 3 AKTS : 4 

Rus dili metin okumaları ve detaylı metin analizleri dersin ana temasını oluşturmaktadır. Ders, orta düzeyde konuşma, 

anlama ve yazma uygulamalarını da içermektedir. 

 

Kod : UTL415 Ders : MESLEKİ YABANCI DİL 5 Kredi : 2 AKTS : 4 

İngilizce metin okuma ve analizleri ile orta-üst düzeyde okuma, yazma ve konuşma uygulamalarını içermektedir. 

 

Kod : UTL417 Ders : DIŞ TİC. İŞLEMLERİNDE ÖDE ŞEKİLLERİ Kredi : 2 AKTS : 4 

İthalatla ve ihracat ile ilgili gümrük ve kambiyo işlemlerinin, ihraç sonrası yapılacak işlemlerin nasıl 

yapılacağı, dış ticaret ve kambiyo işlemlerinde kullanılan belgelerin nasıl düzenlendiği, ithalat ve ihracat işlemlerinin 

muhasebeleştirilmesinin, Gümrük ile ilgili mevzuat hükümlerinin neler olduğu ve gümrük vergilerinin 

hesaplanmasının, gümrük kıymetinin belirlenmesi ve kontrolünün nasıl olduğu, dış ticaretle ilgili ticari, resmi 

belgelerin, taşıma, finansman ve sigorta ödeme şekilleri ile ilgili belgelerin nasıl düzenleneceği, ihracat ve ithalat 

işlemlerinde başvurulan kurum ve kuruluşlar ile ilgili ilişkilerin nasıl olacağı ile ilgili gözlem ve raporlama. 

 



 

 

Kod : UTL419 Ders : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Kredi : 2 AKTS : 4 

Bilim ve Araştırmayla İlgili Temel Kavramlar, Bilim ve Bilimsel Araştırma, Araştırma Sorununun 

Tanımlanması ve Denence Kurma, Nedensellik, Betimleme Yöntemi, İçerik Analizi, Alan Araştırması, Örneklem 

Seçme Mantığı, Değerlendirme Araştırmaları, Açıklama Modeli, Tarihi/Karşılaştırmalı Yöntem, Araştırma Önerisi, 

Rapor Yazma ve Sunuş, Etik İhlaller ve İntihal,  Kaynakça Hazırlama. 

 

Kod : UTL421 Ders : YATIRIM-PROJE ANALİZİ Kredi : 2 AKTS : 4 

Yatırım ve proje kavramı. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından önemi. Yatırım kararını etkileyen 

faktörler. Yatırım projesini hazırlama sürecinin temel aşamaları. Sabit sermaye yatırım tutarının ve işletme sermayesi 

ihtiyacının belirlenmesi. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından değerlendirilmesinde kullanılan statik ve 

dinamik yöntemler. 

 

Kod : UTL423 Ders : KRİZ YÖNETİMİ Kredi : 2 AKTS : 4 

Ders kapsamında kriz kavramına ve kriz kavramının özelliklerinin yanı sıra krizin şiddeti ve evrelerine değinilerek 

devamında kriz türleri ve kriz yönetimi ile ilişkili alanlar anlatılacaktır. Kriz yönetimi stratejileri ve modelleri, kriz 

öncesi dönemde, kriz esnasında ve kriz sonrası dönemde kriz yönetimi anlatılarak kriz yönetimi ve halkla ilişkiler 

ilişkisi ele alınacak ve dersin etkinliğini arttırmak amacıyla kriz yönetimine dair örnek olaylar verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kod : UTL402 Ders : RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK Kredi : 3 AKTS : 5 

 

Risk, riskin belirlenmesi, risk yönetim süreci, sigortacılıkta risk yönetimi, Risk Yönetimi ihtiyacı ve Finansal 

skandallar, Risk Yönetiminde Temel İstatistik ve Ekonometri Teknikleri, SolvencyI-Solvency II, Riske Maruz Değer, 

Backtesting, Stres Testi ve Senaryo Analizleri, Kredi Riski ve Kredi Risk Ölçüm Teknikleri, Operasyonel Risk ve 

Operasyonel Risk Ölçüm Teknikleri, Forward-Futures Kontratlar ile Risk Yönetimi, Opsiyonlar ile Risk Yönetimi, 

Entegre Risk Yönetimi. Hasar uygulamaları, hasarın önemi ve özellikleri, hasarla ilgili prensipler, hasar ve tazminat, 

hasarın tespiti, tazminatın hesaplanması ve ödenmesi, hasar ve tazminatın sonuçları, eksik-aşkın-takseli sigorta, birden 

çok sigorta durumu, hasara iştirak ve rucü prensibi, örnek olaylarla hasar analizi ve hasarın çözümlenmesi konularını, 

ayrıca reasürans bölümünde ise, reasüransın temel işlevleri, türleri, gelişimi, reasürans anlaşmaları, reasürans 

anlaşmalarının temel prensipleri, ihtiyari reasürans, kotpar anlaşmaları, eksedan anlaşmaları, hasar fazlası reasüransı 

konularını ve örnek hesaplamaları, uygulamaları içermektedir. 

 

Kod : UTL404 Ders : DENİZ VE HAVA TAŞIMACILIĞI Kredi : 3 AKTS : 5 

Bu dersin kapsamında öğrenciler, lojistik sektörünün hızla gelişen taşımacılık modlarından olan denizyolu 

taşımacılığını, bu taşımacılık modunun bileşenlerini, limanlarda ve serbest bölgelerde kullanılan araçlar; teorik 

bilgilerin yanı sıra uygulamalar ile sektörün bu modla ilgili problem ve gerekliliklerini öğreneceklerdir. 

Hava taşımacılığında taşıtların ve yer ekipmanlarının tanıtılması, yük hesabı, maliyet hesaplama, elleçleme 

ekipmanları, AWB düzenlenmesi, rota planlaması, soğuk taşıma, ağır yük taşıması, aktarma merkezleri. 

 

Kod : UTL406 Ders : TÜRK VERGİ SİSTEMİ Kredi : 3 AKTS : 4 

Vergilemenin Ana Prensipleri ve Vergi Tekniği, Türk Vergi Sistemine Giriş. Gelir, Servet ve Harcamalar Üzerinden 

Alınan Vergiler. Rasyonel Bir Vergi Sisteminin Temel Unsurları. 

 

Kod : UTL408 Ders : ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU Kredi : 3 AKTS : 5 

icari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret unvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, 

haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, 

kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler. 

 

Kod : UTL410 Ders : İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Kredi : 2 AKTS : 4 

Bireysel iş hukuku kapsamında tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkileri hizmet sözleşmesi çerçevesinde ele alınmakta, 

özellikle hizmet sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve sona ermesi üzerinde durulmaktadır. Toplu iş hukukunda ise 

işçiler ve işverenler arasındaki ilişkiler toplu düzeyde sendika kavramı çerçevesinde incelenmektedir. Sendikaların 

kurulması ve işleyişi, toplu iş sözleşmeleri ve bunların bağıtlanması prosedürü, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı 

yollardan çözümlenmesi ve iş mücadelesi türlerinden grev ve lokavt bu kapsamda ele alınmaktadır. 

 

Kod : UTL412 Ders : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Kredi : 3 AKTS : 4 

İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili temel kavramlar. İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimi. İşletme içinde 

insan kaynakları bölümünün yeri, insan kaynakları bölümünün kendi içinde örgütlenmesi, insan kaynakları 

politikasının tanımı ve ilkeleri, insan kaynakları planlaması. İş analizi, iş tanımları, iş şartnameleri. Personel tedariki ve 

seçimi, işe alıştırma, personel eğitimi, personel değerlemesi ve yöntemleri, iş değerlemesi ve yöntemleri, ücret 

yönetimi. 

 

Kod : UTL414 Ders : REKLAM-MEDYA ve İLETİŞİM TEKNİKLERİ Kredi : 2 AKTS : 4 

Öğrencilerin bu alanı kavramaları, bütünleşik pazarlama iletişimi konusundaki temel bilgileri edinmeleri, reklamcılık 

alanının ana unsurlarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Etkin bir medya okur-yazarlığı veya eleştirel bir izleme pratiği 

kazandırma genel amacı çerçevesinde, medya analizi yapılmaktadır. Reklamla ilgili temel kavramlar, yeni medyanın 

gelişimiyle birlikte reklamın dönüşümü, internet reklamcılığı, MPR kavramı, internet reklam kampanyasının hazırlık, 

oluşturma ve değerlendirme aşamaları, başarılı ve özgün reklam kampanyalarının incelenmesini içerir.. 

 

Kod : UTL416 Ders : MESLEKİ YABANCI DİL 6 Kredi : 2 AKTS : 4 

İngilizce metin okuma ve analizleri ile orta-üst düzeyde okuma, yazma ve konuşma uygulamalarını içermektedir. 

 

Kod : UTL418 Ders : SOSYAL SORUMLULUK VE İŞ AHLAKI Kredi : 2 AKTS : 4 

Sosyal sorumluluk kavramı ve ekonomik hayatta sosyal sorumluluk, iş ahlakı ve önemi, işletmelerde ahlaki karar alma 

süreci, etik liderlik, örgütlerde etik, işletme içinde ahlaki davranış analizi, iş ahlakı açısından etik kodların önemi. 

 

Kod : UTL420 Ders : RUSÇA 4 Kredi : 3 AKTS : 4 

Rus dili metin okumaları ve detaylı metin analizleri dersin ana temasını oluşturmaktadır. Ders, orta düzeyde konuşma, 

anlama ve yazma uygulamalarını da içermektedir. 



 

Kod : UTL422 Ders : PARA POLİTİKASI Kredi : 2 AKTS : 4 

Para değişkenlerinin makroekonomik sisteme etkilerini, Merkez Bankası’nın rolünü ve para politikasının uygulanışını 

incelemektedir. Dersin içeriği paranın fonksiyonu, klasik para teorisi, para nötr olması, para talebi teorileri, para 

politikasının geçiş mekanizması gibi konuları içermektedir. 

 

Kod : UTL424 Ders : ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Kredi : 3 AKTS : 4 

Dersin amacı çalışanların örgüt içindeki davranışları hakkında temel bilgileri aktarmak, çalışanların yönetiminin 

örgütsel başarı ve verimliliği nasıl etkilediğini incelemektir. Ders, örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin 

yönetimdeki yeri ve önemi, iş tatmini; motivasyon yükseltici önlemler; örgütsel davranışlar; grup, lider oluşumu; 

örgütlerde psikolojik şikayetler; iş ortamının fiziksel sorunları; bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, liderlik gibi 

konuları içermektedir. 

 

 


