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KAFKAS ÜNİVERSİTESİ  

SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU 

LOJİSTİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM 

DERS İÇERİKLERİ 

 

I . YARIYIL DERSLERİ 

 

223719101 -GENEL İKTİSAT                                                        Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :2, 

İktisadın tanımı, konusu ve kapsamı, ekonomik istikrar (fiyat istikrarı ve tam istihdam), iktisat öğrenmenin 

gereklilik ve faydaları, iktisadın alt bölümleri (mikro iktisat, makro iktisat, iktisadi büyüme, iktisadi 

kalkınma, ekonometri, çalışma ekonomisi, finans, uluslararası iktisat, kamu ekonomisi, iktisat tarihi, 

iktisadi düşünceler tarihi), metodolojisi (pozitif, normatif), iktisat biliminin bazı özellikleri, iktisat 

bilimindeki temel kavramlar, ihtiyaç, ihtiyaçların özellikleri, ihtiyaçların çeşitleri, mal ve hizmet, fayda, 

değer, üretim, üretim faktörleri, tüketim, ekonomik etkinlik, iş bölümü, uzmanlaşma ve mübadele, 

verimlilik hesaplaması, ekonomik birimler (hane halkı, firmalar, devlet) bu ders kapsamında anlatılacak 

konulardır. 

223719103 -TÜRK DİLİ - I                                                             Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :2, 

Dil nedir? Sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür münasebeti, Türk dilinin 

dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarih devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve 

yayılma alanları, Türkçe’de seslerin sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili 

kurallar, imla kuralları ve uygulaması, Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, Türkçe’de isim ve fiil 

çekimleri, Türkçe kelimelerde ünlü ve ünsüz sesler, seslerin benzeşmesi ve uyum kanunları. 

223719105-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I  Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :2,   

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi 

verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan 

sebeplere toplu bir bakış (İç sebepler, Dış sebepler, Osmanlı Devleti'nin jeopolitik ve ekonomik 

durumu),XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri (Tanzimat öncesi ıslahatlar, Tanzimat, 

Islahat Fermanı ve I.II. Meşrutiyet dönemleri),Osmanlı Devleti'nin Dağılması sürecinde meydana gelen iç 

ve dış olaylar (Kırım Savaşı, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, Makedonya meselesi, 31 Mart olayı, Girit ve 

Bosna-Hersek'in elden çıkışı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki 

fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Sosyalizm) ve II. 

Meşrutiyetin sürecinde Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı (Savaşın çıkışı, Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil 

oluşu, cepheler ve savaşın sonu) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, İşgaller, Tepkiler (Kuva-yı 

Milliyenin ortaya çıkışı), Cemiyetler (Millî, Millî varlığa düşman ve azınlık cemiyetleri), Mondros 

Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi, Millî Mücadele için ilk 

adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma (Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas Kongresi ve Batı Anadolu 

Kongreleri), Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın toplanması, Misak-ı Millî'nin kabulü ve İstanbul'un işgali, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclisin açılışına 

iç ve dış tepkiler, San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr'de Ermeni meselesi, Sevr Anlaşması'nda 

bugüne yönelik tehditler, Doğu ve Güney cephelerindeki durum, Kuva-yı Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli 

ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı Cephesi'ndeki savaşlar, Mustafa Kemal Paşa'nın 

Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve sonrasındaki dış politika gelişmeleri (Türk-

Rus, Türk-Afgan münasebetleri, Londra Konferansı, Ankara İtilafnamesi) 

 

 



223719107 -İŞLETME                           Teorik : 3, Uygulama : 0,  Kredi :3, AKTS :4, 

İşletme kavramı ve işletmelerin doğası, üretim ve üretim faktörleri, insan ihtiyaçları (fizyolojik, güvenlik, 

sevgi ve bağlanma, saygı görme, kendini gerçekleştirme), ekonomi ve ekonomik sistemler, kapitalizm, 

komünizm, sosyalizm ve sosyal devlet anlayışı, karma ekonomik sistem, yönetici, maliyet ve gelir, 

verimlilik ve etkinlik, işletmelerin tarihsel gelişimi, işletme bilimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi bu ders 

kapsamında anlatılacak konulardır. 

223719109 - TEMEL HUKUK                                                        Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :3, 

Sosyal Düzen Kuralları ve Hukuk, Hukukun Kaynakları ve Uygulaması, Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk 

Tarihi, Yargı Örgütü, Hukuki İlişkiler ve Haklar, Hakkın Kazanılması Kaybedilmesi ve Korunması. 

223719111 -TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIM TEKNİKLERİ     Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :3, 

Bilgisayarın donanımı ve yazılımı ile ilgili temel kavramların tanıtımı, PC’lerde işletim sistemleri, 

internet kullanımı hakkında genel bilgiler. 

223719113 - YABANCI DİL (İNGİLİZCE)-I                               Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :2, 

Temel dilbilgisi, kıyaslama, gelecek zaman, yakın geçmiş zaman, dolaylı anlatım, edilgen ifadeler okuma, 

yazma, konuşma ve dinleme becerileri kelime bilgisi, ilgeçler, sıklık edatları, miktar bildiren edatlar, sürekli 

geçmiş zaman, geniş zaman, gelecek zaman, dolaylı anlatım.   

223719115 - LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ  - I                    Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :4, 

Lojistiğin tanımı, lojistiğin tarihsel gelişimi, lojistiğin gelişiminde etkili olan faktörler, işletmelerde 

lojistiğin rolü, lojistik faaliyetler, lojistiğin temel kavramları olan taşıma, stok yönetimi, depo yönetimi, 

depo, dağıtım merkezi, elektronik veri değişimi, konsolidasyon, barkod, radyo frekanslı tanımlama 

sistemleri, çapraz sevkiyat, müşteri hizmetleri, ambalajlama, bilgi yönetimi, satın alma, elleçleme, sipariş 

işleme, atık parça yönetimi, satış sonrası servis desteği, fabrika ve depo yer seçimi, talep tahmini/planlama, 

gümrükleme, lojistik maliyetler gibi kavramların açıklanması, lojistiğin önemi, elektronik ticaret lojistiği 

bu ders kapsamında anlatılacak konulardır. 

223719117- GENEL MUHASEBE                                                 Teorik : 3, Uygulama : 0,  Kredi :3, AKTS :4, 

Muhasebenin Tanımı, Muhasebe Uygulamasını Zorunlu Kılan Nedenler, Muhasebenin Temel Prensipleri, 

Bilanço, Ticari İşlemlerin Bilançolar Yardımıyla İzlenmesi, Hesap Kavramı, Defterler (Yevmiye Ve Büyük 

Defter), İşlemlerin Hesaplar Yardımıyla İzlenmesi, Tekdüzen Hesap Planı, Aktif Hesap Kavramı, Tanımı 

Ve Aktif Hesap Grupları, Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Duran 

Varlıklar, Pasif Hesaplara Giriş Ve Temel Mantıklar, Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, 

Hesapların Kapatılması, Dönem Sonu Mali Tabloların Düzenlenmesi. 

223719119-TİCARİ MATEMATİK                                               Teorik : 3, Uygulama : 0,  Kredi :3, AKTS :2, 

Öğrencinin alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşacağı hesaplamaları yapabilecek temel oluşturmak ve basit 

kar zarar, faiz hesaplarını yapabilir duruma getirmek. Oran Ve Orantı, Oranlı Bölme Ve Şirket Hesapları, 

Yüzde Hesapları, Yüzde Hesapları, Maliyet Kar Zarar Hesapları, Faiz Hesapları, Faiz Hesapları, Karışım 

Hesapları, Karışım Hesapları, Alaşım Hesapları, İskonto Hesapları,  Eşdeğer Senetler, Bilişim Hesapları. 

223719121 - KARİYER PLANLAMA                                           Teorik : 1, Uygulama : 0,  Kredi :1, AKTS :2, 

Kariyer Yolculuğun Başladı İlk Durak: Kariyer Merkezi, Bunları Biliyor Musunuz? - Zekâ ve Kişilik, 

Bunları Biliyor Musunuz? - Kişisel Özellikler, Kariyer Yolunda Fark Yaratmanın Anahtarı: Beceriler, 



Kariyer Nedir?, Kariyerime Nasıl Hazırlanırım?, Sektör Günleri- Sivil Toplum Kuruluşları Ulusal Sektör 

Günleri- Sivil Toplum Kuruluşları Uluslararası, Sektör Günleri-Kamu Sektörü, Sektör Günleri- Özel 

Sektör, Sektör Günleri - Akademi, Sektör Günleri-Girişimcilik, Yetenek Kapısı İlk Özgeçmişimi 

Yazıyorum, Ders Değerlemesi. 

II. YARIYIL DERSLERİ 

223719102-  LOJİSTİK İKTİSADİ                                                Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :4, 

Sınırsız istekler, kıt kaynaklar ve kıtlık kanunu, kıtlık ve tercih, tercih ve alternatif maliyet, tüketim 

kararlarında alternatif maliyet, üretim kararlarında alternatif maliyet ve üretim olanakları eğrisi ( sabit fırsat 

maliyeti durumunda üretim olanakları eğrisi, azalan fırsat maliyeti durumunda üretim olanakları eğrisi), 

devlet harcama kararlarında alternatif maliyet, ekonomilerdeki temel sorunlar (tam kullanım sorunu, etkin 

kullanım sorunu, iktisadi büyüme ve kalkınma sorunu), temel sorunlar ve iktisadi sistemler, kapitalist 

sistem ve temel sorunların çözümü, karma ekonomik sistem bu ders kapsamında anlatılacak konulardır. 

223719104- TÜRK DİLİ- II                                                             Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :2, 

Kelime bilgisi, cümle bilgisi ve cümle bozuklukları, kompozisyon ve kompozisyon bilgileri, anlatım ve 

anlatım türleri, Türkçe’de isim ve fiil çekimleri, zarfların ve edatların Türkçe’de kullanılış şekilleri, cümle, 

cümle unsurları, cümle çeşitleri ve cümle analizleri, cümle bozuklukları ve uygulaması, kompozisyon ve 

kompozisyon unsurları, kompozisyon’da plan ve paragraf, anlatım ve anlatım türleri, ilmi yazılarının 

hazırlanmasında uyulacak kurallar, Türk ve dünya edebiyatından seçme eserlerin tanıtılması ve okutulması, 

güzel konuşma, yazma ve retorik uygulamaları. 

223719106 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II    Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :2, 

Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler, 

Konferansı toplanması ve Barış anlaşmasının imzalanması. Siyasî alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın 

kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması)Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükun yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsü. 

Atatürk'ün yurt gezileri, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, 

Menemen ve Bursa olayları1924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler, Toplumsal 

hayatın düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme süreci, Eğitim ve Kültür 

alanında gerçekleştirilen inkılâplar (Tevhid-i Tedrisat kanunu, Latin harflerinin kabulü, Millet mektepleri, 

Türk Tarih ve Dil kurumlarının kurulması ve faaliyetleri, Türk tarih tezi, güneş-dil teorisi, 1933 Üniversite 

reformu, Halkevleri), Sağlık alanındaki gelişmeler, İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında 

ekonomi politikası, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın yansıması olarak Türkiye'de devletçi ekonomi 

politikalarının gündeme gelmesi ve I. Beş Yıllık Kalkınma Programı, ,Atatürk döneminde Türk dış 

politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri, 

Komşularla münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı),Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, 

Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık) ve bu ilkelere 

yönelik tehditler, Atatürk'ten sonraki Türkiye (İnönü'nün cumhurbaşkanlığı, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, 

Demokrat Parti'nin kuruluşu ve çok partili hayata geçiş),Demokrat Parti'nin iktidar yılları, Türkiye'nin 

Nato'ya girişi ve 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi,27 Mayıs 1960'tan 12 Eylül 1980'e Türkiye'de iç siyaset 

gelişmeleri (Demirel ve Ecevit hükümetleri, 12 Mart 1971 askeri muhtırası, siyasi ve ekonomik krizler, 

terör olayları),1960'dan günümüze Türkiye'nin dış politikası (Soğuk savaş sürecinde Türkiye, Avrupa 

birliği ile gelişmeler, Kıbrıs Barış Harekâtı, Sözde Ermeni soykırım iddiaları ve Türkiye, komşularla 

münasebetler),Türkiye'nin jeopolitik konumu, bundan kaynaklanan tehditler, XXI. Yüzyılda Türkiye'nin 

çağdaşlaşmasına yönelik beklentiler. 

 

 

 



223719108- PAZARLAMA İLKELERİ                                        Teorik : 3, Uygulama : 0,  Kredi :3, AKTS :4, 

Pazarlamanın tanımı, pazarlamanın amacı ve önemi, pazarlama anlayışındaki değişimler, pazarlama 

karması (fiyat, ürün, dağıtım, tutundurma), temel pazarlama kavramları (ihtiyaçlar, istekler ve talep, hedef 

pazarlar, pazar bölümleme ve konumlandırma, sunum ve marka, değer ve tatmin, pazarlama kanalları, 

tedarik zinciri), pazarlama yönetimi, stratejik planlama, stratejik planlamanın yararları, stratejik planlama 

süreci, işletme misyonunun belirlenmesi, işletme amaçlarının tanımlanması, stratejik işletme birimlerinin 

belirlenmesi, her bir stratejik işletme birimine kaynak ayrılması, Boston Danışma Grubu Matrisi, General 

Elektrik İşletme Portföyü ve Yönlendirici Politika Matrisi, Thomson’ın Kümeleme Analizi, Hofer Analizi, 

büyüme stratejilerinin geliştirilmesi bu ders kapsamında anlatılacak konulardır. 

223719110 – YABANCI DİL - II                                                    Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :2, 

Temel dilbilgisi, kıyaslama, gelecek zaman, yakın geçmiş zaman, dolaylı anlatım, edilgen ifadeler okuma, 

yazma, konuşma ve dinleme becerileri kelime bilgisi, ilgeçler, sıklık edatları, miktar bildiren edatlar, sürekli 

geçmiş zaman, geniş zaman, gelecek zaman, dolaylı anlatım.   

223719112 - İSTATİSTİK                                                               Teorik : 3, Uygulama : 0,  Kredi :3, AKTS :4, 

İstatistiğin tanımı, tasviri ve tahlili istatistik kavramları, istatistiğin konusu, istatistiğin önemi (bilimsel 

açıdan, devlet yönetimi açısından, iş hayatı açısından, bireyler açısından), istatistiğin kullanıldığı yerler, 

istatistiğin tarihsel gelişimi, temel kavramlar (veri ve bilgi, birim, değişken, anakütle, tam sayım, örnekleme 

ve örneklem, anakütle örneklem hacmi, parametre ve istatistik), veri türleri (değişken sayısına göre, ölçüm 

türüne göre, kayıt türüne göre), verinin taşıması gereken özellikler, veri kaynakları (canlı veri kaynakları, 

belgesel veri kaynakları, doğal veri kaynakları bu ders kapsamında anlatılacak konulardır. 

223719114 – DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ                                    Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :4, 

Dış ticaretin tanımı, dış ticaretin nedenleri, dış ticaret politikasının temel amaçları, dış ticaret politikasının 

araçları, dış ticarette çevresel kurumlar, Türkiye’nin dış ticaretindeki gelişmeler, Gümrük Birliği ve 

Türkiye, Türkiye’nin dış ticareti ve Avrupa Birliği, dış ticarette bazı temel kavramlar, ithalat nedir ve nasıl 

yapılır, dâhilde işleme rejimi, şartlı muafiyet sistemi, geri ödeme sistemi, ithalat işlemlerinde başlıca 

finansman yöntemleri, Türkiye’de ithalat bu ders kapsamında anlatılacak konulardır. 

223719116 – TİCARET HUKUKU                                                Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :2, 

Ticaret hukuku kavramı, ticari işletme ve tacir sıfatları, ticaret unvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, 

ticari defterler, ortaklık kavramı ve kollektif ortaklıklar, komandit ortaklıklar, anonim ortaklıklar, limited 

ortaklıklar, kıymetli evraka ilişkin genel esaslar. 

223719118 – LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ-II                      Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :4, 

Lojistik iş süreçleri (tedarik lojistiği, üretim lojistiği, dağıtım lojistiği, tersine lojistik), lojistik sisteminin 

işleyişi (sipariş alımı, provizyon, satın alma, üretim, sevkiyat, lojistik müşteri hizmetleri, taşımacılık, 

taşımacılık türlerinin kullanım biçimleri, taşımacılık türünün seçimi, stok yönetimi), lojistikte dış kaynak 

kullanımı, uluslararası lojistik ve taşıma işleri organizatörleri bu ders kapsamında anlatılacak konulardır. 

223719120-TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ                         Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :2, 

Ofis programlarının tanıtımı, Temel lojistik bilgi sistemleri ve uygulamaları, lojistikte elektronik veri 

değişimi, lojistik yönetiminde kullanılan paket programlarının tanıtımı, örnek uygulamalar. 

 



III. YARIYIL DERSLERİ 

223719201- ULUSLAR ARASI İKTİSAT                                    Teorik : 3, Uygulama : 0,  Kredi :3, AKTS :2, 

İhracat ve ithalat kavramı, küreselleşme, küreselleşmenin olumlu ve olumsuz etkileri, uluslararası iktisadın 

içeriği, dış ticaret, uluslararası işbölümü ve karşılıklı bağımlılık, uluslararası ticaret ve çekim modeli, 

ülkeler arası ticaret ile bölgesel ticaret arasında benzerlik ve farklar, uluslararası ekonomik işlemler ve 

ekonomik refah, cari işlemler dengesi açıkları, uluslararası ticaret teorisi ve uluslararası ticaret politikası, 

Dünya ve Türkiye ticaretine ilişkin temel bazı istatistiksel bilgiler, uluslararası ticaret teorisi analizleri, 

Merkantilizm, Klasik Liberalizm ve Adam Smith, Adam Smith’in Mutlak Üstünlük Teorisi, David 

Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlük Modeli, fırsat maliyetleri ile dış ticaret teorisi analizleri, dönüşüm 

eğrileri, sabit maliyetler ve dış ticaret, çoğalan maliyetler ve dış ticaret, azalan maliyetler ve dış ticaret bu 

ders kapsamında anlatılacak konulardır. 

223719203 – ULAŞTIRMA MEVZUATI                                     Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :3, 

Karayollarında yapılacak taşımalar için uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca 

taşıması yapılan yolcuların nitelik, hak ve sorumluluklarını belirlemek ve karayolu taşımacılığı ile diğer 

tüm taşımacılık türlerinin birbirlerini tamamlayacak biçimde koordineli olarak çalışmasını amaçlayan 

konuları da içerisinde barındırmaktadır.. Bütün bunlar ile birlikte de mevzuata dahil olan yetki belgesi 

almak konusu hakkında da derslerde bilgiler verilecektir. Karayolları Taşıma Kanunu, Kanunda Yer Alan 

Tanımlar, Uluslararası Taşımalar Uluslararası Taşımaların Kapsamı Ve Taşıma Yetkisi, İdarî Müeyyideler, 

Başlangıç Ve Temel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar, Temel Hükümler Yetki Belgesi 

Alma Zorunluluğu, Taşıtların Özmal Veya Sözleşmeli Olarak Kullanılması, Taşıma İşlerinde İstihdam 

Edilenler Taşıma İşlerinde Nitelikli Ve Yeterli Personel İstihdamı, Yetki Belgesi Sahiplerinin 

Yükümlülükleri. 
 

223719205 – ULUSLAR ARASI TİCARİ BELGELER              Teorik : 3, Uygulama : 0,  Kredi :3, AKTS :4, 

Dış ticaretin tanımı ve kapsamı, ülkelerin dış ticaret yapma nedenleri, dış ticaretin değer cinsinden ifade 

edilmesi (reel ve nominal), uluslararası hizmet ticaretinin modları, dış ticaret hadleri, dış ticaret açığı ve 

fazlası, dış ticaretin kolaylaştırılması, dış ticaretin aktörleri, dış ticaret riskleri, iç ve dış ticaret benzerlikleri, 

iç ve dış ticaret farklılıkları, dış ticaret yapma nedenleri, dış ticaretin avantajları, dış ticaretin dezavantajları, 

dış ticarette kullanılan temel belgeler (resmi belgeler, ticari belgeler, taşıma belgeleri, finansman belgeleri, 

sigorta belgeleri), ihracatla ilgili temel kavramlar, ithalatla ilgili temel kavramlar bu ders kapsamında 

anlatılacak konulardır. 

223719207- TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ                                 Teorik : 3, Uygulama : 0,  Kredi :3, AKTS :4, 

Taşımacılık sistemi ve toplum, taşıma sistemi ve ekonomi, taşıma fonksiyonu, taşımacılık altyapısı ve 

mülkiyet kavramı, taşıma sistemleri ve regülasyonlar, taşımacılık sistemlerinin geleceği, taşıma modları bu 

ders kapsamında anlatılacak konulardır. 

223719209- DEPO YÖNETİMİ                                                     Teorik : 3, Uygulama : 0,  Kredi :3, AKTS :4, 

Depo kavramı, depolama yönetimi, depo işlemleri, depo iş süreçleri, depo yükleme ve boşaltma 

süreçlerinde riskler, depolamada risk faktörleri (iklim riskleri, fiziksel riskler, kimyasal riskler, biyolojik 

riskler), antrepo, çapraz sevkiyat, depo, depolama, elleçleme, istifleme, konsolidasyon, kavramlarının 

açıklanması, depo türleri (klasik depolar, modern depolar), depo sınıflandırmaları bu ders kapsamında 

anlatılacak konulardır. 

 

 



223719211 – ULUSLAR ARASI PAZARLAMA TEKNİKLERİ     Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :3, 

Ulusal ve uluslar arası pazarlama kavramlarının, pazarlama yönetimi kavramının, pazarlama karmasının 

açıklanması ve uluslar arası pazarlama faaliyetinde bulunan işletmelerin dış ticarette kullandıkları ödeme 

ve teslim araçları ve yöntemleri ile ilgili bilgi verilmesi. Uluslararası pazarlamanın kavramı, çevresi, 

uluslararası pazar araştırmaları, uluslararası pazarlara giriş stratejileri ile uluslararası pazarlarda ürün, 

dağıtım, tutundurma ve fiyatlandırma bölümlerinden oluşmaktadır. 
 

223719213 – TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ                          Teorik : 3, Uygulama : 0,  Kredi :3, AKTS :3, 

Tedarik zinciri yönetimine genel bakış sağlanarak, tedarik zinciri yönetiminin açıklanması, lojistiğin 

aşamaları, tedarik zincirinin üyeleri (tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar, perakendeciler, müşteriler), tedarik 

zincirinden değer zincirine geçiş, değer zinciri (birincil ve ikincil faaliyetler), tedarik zinciri yönetiminin 

gelişim aşamaları, tedarik zinciri yönetiminin tarihsel gelişimi, tedarik zinciri yönetiminin amacı, tedarik 

zinciri yönetiminin önemi, tedarik zinciri yönetimi bileşenleri, tedarik zinciri yönetimi faaliyetleri ve örnek 

tedarik zincirlerinin kurulması bu derste anlatılacak konulardır. 

223719215 – LOJİSTİK YÖNETİMİ                                           Teorik : 3, Uygulama : 0,  Kredi :3, AKTS  :3, 

Lojistik ve lojistikle ilgili kavramlar, lojistiğin gelişimin tarihsel aşamaları, lojistiğin elemanları, 

Türkiye’de ve dünyada lojistik, talep ve tahmin kavramı, talep tahmini, talep tahminleme yöntemleri, 

işbirlikçi talep tahminleme bu ders kapsamında anlatılacak konulardır. 

223719217 – AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ                                   Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :2, 

Ekonomik gruplaşma kavramı, ekonomik gruplaşma türleri (tercihli ticaret anlaşmaları, serbest ticaret 

bölgesi, gümrük birliği, ortak pazar, iktisadi birlik), Avrupa Birliği’nin kurulmasına varan gelişmeler, 

AET’de Gümrük Birliği’nin kurulma süreci, AET’den Avrupa Ortak Pazarı’na geçiş, AB’nin ortak 

politikaları (ortak tarım politikası, ortak rekabet politikası, ortak ulaştırma politikası ve diğer ortak 

ekonomik politikalar, ortak sosyal politikalar), AB’nin organları, AB’nin mali kuruluşları ve fonları, 

AB’nin genişleme süreci, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin kurulması bu 

ders kapsamında anlatılacak konulardır. 

223719219- PROJE-I                                                                      Teorik : 0, Uygulama : 2,  Kredi :1, AKTS :2, 

Proje tanımı, projelerin sınıflandırılması, proje yönetimi, işletmelerde proje yönetimi, proje yönetiminin 

süreçleri ve işlevleri (proje yönetiminin parametreleri, proje yönetiminde kritik sorular, proje yönetimi 

sürecinin boyutları, proje yönetiminin temel işlevleri, projenin paydaşları), proje yönetimi bilgi alanları bu 

ders kapsamında anlatılacak konulardır. 

223719221 – İŞARET DİLİ                                                           Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :2, 

İşaret Diliyle İlgili Temel Kavramlar; İşaret Dili, Tarihi Ve Özellikleri; İşaret Dilinde Harfler; Ses Bilgisi; 

İşaretin İç Yapısı, Eşzamanlılık Ve Ardışıklık; Ses Bilgisi Açısından El Alfabesi; İşaret Dilinde Şekil 

Bilgisi, İşaretin Yapılanışı Ve Biçimlenişi; Sözcük Sınıfları Ve Zamirler; İşaret Dilinde Söz Dizimi; Sözcük 

Dizilişi, Cümle Türleri; Soru Cümleleri; İşaret Dilinde Anlambilim; Anlam Ve Gönderim, Anlam Türleri, 

Deyimler; İşaret Dili İle Karşılıklı Konuşma. 

223719223 – GİRİŞİMCİLİK                                                        Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :2, 

Girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü ve girişimcilik ahlakı ile 

ilgili konular. 

 



223719225 – TERSİNE LOJİSTİK                                               Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :2, 

Yeşil lojistik, yeşil satın alma, yeşil üretim, yeşil dağıtım, yeşil paketleme, yeşil pazarlama, tersine lojistik 

kavramları, tersine lojistiğin işleyişi, tersine lojistiğin önemi, tersine lojistik modelleri, Dünya’da tersine 

lojistik uygulamaları, tersine lojistik ve maliyet, geri dönüşüm, geri dönüşümün tersine lojistik içerisindeki 

yeri, geri dönüşüm ve atık yönetimi ilişkisi, geri dönüşüm ve atık yönetimi ilişkisi, geri dönüşümün 

Dünya’daki ve Türkiye’deki yeri ve önemi, geri dönüşümün işleyişi, geri dönüşümün sosyal psikolojisi, 

geri dönüşüm davranışı ve geri dönüşüm davranışının etkileyicileri bu ders kapsamında anlatılacak 

konulardır. 

IV. YARIYIL DERSLERİ 

 

223719202 – LOJİSTİK SİGORTACILIĞI                                  Teorik : 3, Uygulama : 0,  Kredi :3, AKTS :4, 

Sigortacılıkla ilgili temel kavramlar ve rizikonun tanıtımı, sigortanın yararları ve ilkeleri, sigorta 

sözleşmeleri ve sigorta tazminatı, sigorta tazminatının hesaplanması, sigorta çeşitleri, sigorta sektörünün 

ülke ekonomisine katkısı, lojistikte sigortanın önemi, lojistik sigortası işlemleri, lojistikte yapılan sigorta 

çeşitleri. 

223719204 – LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ                            Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :2, 

Veri ve bilgi kavramları, verinin bilgiye dönüşümü, veri ve bilgi ilişkisi, bilgi sistemleri ve unsurları, bilgi 

sisteminin boyutları, bilgi sisteminin amaçları, bilgi sisteminin avantaj ve dezavantajları, malzeme 

elleçleme ve depolama teknolojileri, barkod ve radyo frekanslı tanımlama, araç takip sistemleri, lojistikte 

eniyileme problemleri, elektronik veri değişimi, iletişim standartları, XML(Genişletilmiş İşaretleme Dili) 

bu ders kapsamında anlatılacak konulardır. 

 

223719206 – ULUSLAR ARASI YAZIŞMA TEKNİKLERİ      Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :2, 

Uluslar arası iletişim araçlarının tanıtımı, uluslar arası yazışmanın önemi, Uluslar arası yazışma teknikleri, 

Uluslar arası yazışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, uluslar arası görüşmelerde dikkat edilmesi 

gereken hususlar, örnek uygulamalar. 

 

223719208 – FİZİKSEL DAĞITIM SİSTEMLERİ                     Teorik : 3, Uygulama : 0,  Kredi :3, AKTS :3, 

Dağıtım kanalı kavramı, dağıtım kanallarının pazarlamadaki yeri ve önemi, dağıtım kanallarının çeşitleri, 

yönetim stratejilerine göre dağıtım kanalları, bütünleşmenin yönüne göre dağıtım kanalları, dağıtım 

kanallarında aracı kullanma nedenleri, dağıtım kanallarının sınıflandırılması, dağıtım kanallarının başlıca 

fonksiyonları, uluslararası pazarlamada dağıtım kanalları, uluslararası pazarlamada dağıtım kanalı 

seçiminde kullanılan ilkeler, tedarik zincirinde ve lojistik süreçlerde deponun rolü, depolama ve hizmetleri, 

depolar ve dağıtım merkezleri arasındaki farklar, depo yönetiminde önemli noktalar, depo iş süreçleri, 

depolamada kullanılan teknikler ve araçlar, raf sistemleri, depolamada kullanılan kriterler, coğrafi 

dağılımına göre depolar, depo yer seçimi, depo tasarımı ve depo yer seçimi, lojistik merkez kavramı, lojistik 

merkezlerin konumları, lojistik merkezlerin özellikleri, lojistik merkez kurulumunu etkileyen faktörler, 

lojistik merkez için yer seçimi, Türkiye’de ve dünyada lojistik merkezler, lojistik köy kavramı, lojistik 

köyler için yer seçimi, lojistik köylerin faydaları, lojistik köyün konumu bu ders kapsamında anlatılacak 

konulardır. 



223719210 – YÖNETİM VE ORGANİZASYON                         Teorik : 3, Uygulama : 0,  Kredi :3, AKTS :4, 

Yönetimin Temel Kavramları, Yönetim Biliminin Gelişimi, Planlama ve Karar Verme, Örgütsel Yapı ve 

Tasarım, İşletme Yönetiminde Yetki, Güç ve Liderlik, Güdüleme, Örgütsel İletişim, Kontrol, İşletme 

Yönetiminde Gruplar ve Takım Çalışması 

223719212 – VERGİ HUKUKU                                                     Teorik : 3, Uygulama : 0,  Kredi :3, AKTS :2, 

Vergi hukukunun kamu hukuku bütünü içinde ve iktisat, maliye bilimleriyle olan bağlantısı paralelinde, 

genel kavramları, vergilendirme yetkisi, vergilendirme işlemleri, vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları ve 

vergi kabahat ve suçları incelenmektedir. Vergi hukuku bağımsız ve kendine özgü nitelikleriyle 

uygulamada büyük bir önem kazanmış hukuk dalıdır. Bu derste Vergi hukukunun dersinin kaynağını 

oluşturan vergilendirmenin anayasal dayanakları, idari prensipleri ve teknikleri oluşturulmuş, ayrıntılı 

analiz yapılmaktadır. Bunun yanında vergi uyuşmazlıkları ve çözümleri de ele alınmakta vergi hukuku 

kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi hukuki özellikleri 

ve yapıları çerçevesinde öğrencilere aktarılmaktadır. 

223719214 – İŞ HUKUKU                                                               Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :2, 

İş hukukunun konusu, nitelikleri, İş hukukunun kaynakları, İş hukukunun temel kavramları, hizmet akdi 

kavramı, nitelikleri ve türleri, hizmet akdinin yapılması, işçi ve işverenin hak ve borçları, işin düzenlenmesi, 

ücretli tatiller, işçi ve işveren ilişkileri, toplu iş sözleşmelerinin özellikleri, toplu iş sözleşmelerinin 

yapılması, iş uyuşmazlıkları ve toplu iş uyuşmazlığı kavramı, bu uyuşmazlığın çözümü, grev ve lokavt 

kavramı. 

223719216 – GÜMRÜKLEME                                                       Teorik : 3, Uygulama : 0,  Kredi :3, AKTS :3, 

Gümrükle ilgili temel kavramlar (gümrük, gümrük birliği, TGB, Giriş Gümrük İdaresi, İthalat Gümrük 

İdaresi, İhracat Gümrük İdaresi, Çıkış Gümrük İdaresi, gümrük statüsü, serbest dolaşımda bulunan eşya, 

serbest dolaşımda bulunmayan eşya, GTİP, gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğü, gümrük gözetimi, 

gümrük kontrolü, gümrük beyanı, geçici depolanan eşya, eşyanın gümrüğe sunulması, gümrük hatları), 

gümrük tarifesi, gümrükte temsil ve yükümlülükle ilgili kavramlar, antrepo ile ilgili kavramlar, , 4458 sayılı 

Gümrük Kanunu’nun tanıtılması, , 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun anlatılması, örnek 

uygulamalar bu ders kapsamında anlatılacaktır. 

223719218 – E-TİCARET                                                               Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :4, 

E-ticaretin tarihsel gelişimi, e-ticaretle ilgili kavramlar, e-ticaret iş modelleri, yasal yükümlülükler, e-

pazarlama, web sitesi açma, pazaryerleri, e-ticaretle ilgili güncel konular gibi genel olarak e-ticaretin nasıl 

uygulanacağı ve e-ticareti etkileyen faktörler bu ders kapsamında anlatılacaktır. 

223719220 – PROJE-II                                                                    Teorik :0, Uygulama : 2,  Kredi :1, AKTS :4, 

Öğrencilerin derslerde aldıkları bilgilerin, endüstriyel uygulamalarını belirli bir proje tarzında hazırlamaları 

ve bunları sunmalarına yönelik yapılan çalışmaları kapsar. 

223719222 – GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI                           Teorik : 1, Uygulama : 2,  Kredi :2, AKTS :4, 

Başta Gönüllülük çalışmaları ve Sivil tolum çalışmaları olmak üzere, günümüz dünyasında sivil toplum 

örgütlerin çalışma usul ve esaslarını, faaliyetlerini, tanıtım ve halkla ilişkiler bağlamında kendilerini 

topluma anlatabilmeleri ile ilgili stratejileri ve bunların yanında çeşitli sivil toplum örgütlerinin kendi 

faaliyetlerini aktardıkları tecrübe paylaşımı.  

 



223719224 – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ                                 Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :4, 

İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişimi, işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği 

uzmanının görev yetki ve sorumlulukları, risk, tehlike , birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramları, fiziksel, 

kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinebilme 

ve işyerindeki uygulamalarla değerlendirebilmek. 

 

223719226 – TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI                                  Teorik : 2, Uygulama : 0,  Kredi :2, AKTS :4, 

Teknoloji Bağımlılığını Önleme, Bağımlılık Türleri, Teknoloji Bağımlılığındaki Risk Faktörleri, 

Bağımlılığın Tanısı Ve İlgili Kavramlar, Bağımlılığın Karakteristik Özellikleri, Teknolojinin Olumsuz 

Etkileri, Dijital Oyun Bağımlılığının Tanımı, Zararları, Kriterleri Ve Nedenleri, Bağımlılık Kavramının 

Tartışılması; Bağımlılık Türleri Ve İlgili Kuramlar; Akıllı Telefon Bağımlılığı-İnternet Bağımlılığı; 

Bağımlılığın Toplum Hayatına Ve Bireyin Hayatına Etkisi; Teknoloji Bağımlılığı Ve Gündelik Yaşam-

Yaşam Kalitesi İlişkisi; Teknoloji Bağımlılığı, Gençlik Ve Aile; Teknoloji-İnternet Bağımlılığının Etki Ve 

Sonuçları; Teknoloji Bağımlılığını Önleyici Mekanizmalar Ve Baş Etme Yollarının Neler Olduğu; Dijital 

Mahremiyet Ve Siber Güvenlik. 


