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   DIŞ TİCARET PROGRAMI  
  

1. DÖNEM DERS LİSTESİ (GÜZ DÖNEMİ)   

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü (T-U)K Kredi AKTS 

TURK101 Türk Dili-I OZ (2-0)2 2 2 

AIIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I OZ (2-0)2 2 2 

YDBI101 İngilizce-I OZ (2-0)2 2 2 

TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I OZ (1-0)1 1 1 

GME100 Genel ve Mesleki Etik OZ (2-0)2 2 2 

GOS*** Ortak Seçmeli OS (1-1)0 0 1 

NTDT101 Genel Muhasebe Z (4-0)4 4 5 

NTDT105 Genel İşletme Z (3-0)3 3 3 

NTDT107 Ticari Matematik Z (3-0)3 3 3 

NTDT109 Genel Hukuk Z (3-0)3 3 3 

NTDT111 Ofis Otomasyonu Z (1-1)2 2 3 

NTDT113 Genel Lojistik Bilgisi Z (3-0)3 3 3 

DERS YÜKÜ TOPLAMI   18 20 

GENEL TOPLAM   27 30 

1. Dönem Seçmeli Ders Listesi (1 AKTS / 0 Kredi’lik 1 Ders Seçilecek) 

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü (T-U)K Kredi AKTS 

GOS112 Temel Spor Uygulamaları OS (1-1)0 0 1 

GOS118 Sağlıklı Yaşam ve Spor OS (1-1)0 0 1 

GOS122 Sanat Tarihi OS (1-1)0 0 1 

      

2. DÖNEM DERS LİSTESİ (BAHAR DÖNEMİ) 

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü (T-U)K Kredi AKTS 

KRY100 Kariyer Planlama OZ (0-2)1 1 1 

TURK102 Türk Dili-II OZ (2-0)2 2 2 

AIIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II OZ (2-0)2 2 2 

YDBI102 İngilizce-II OZ (2-0)2 2 2 

TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II OZ (1-2)2 2 2 

NTDT102 Uluslararası Ticaret Z (3-0)3 3 4 

NTDT104 Pazarlama Z (3-0)3 3 3 

NTDT106 Uluslararası Lojistik Z (3-0)3 3 3 

NTDT108 Taşımacılık Operasyonları Z (3-0)3 3 3 

NTDT110 Dış Ticarette Lojistik Araştırmaları Z (2-0)2 2 2 

NTDT112 Kambiyo İşlemleri ve Mevzuatı Z (3-0)3 3 3 

NTDT114 Genel Ekonomi Z (3-0)3 3 3 

DERS YÜKÜ TOPLAMI   21 22 

GENEL TOPLAM   29 30 
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3. DÖNEM DERS LİSTESİ (YAZ DÖNEMİ)   

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü (T-U)K Kredi AKTS 

NTDT161  Depolama Yönetimi   Z (3-0)3 3 3 

NTDT163 Uluslararası Pazarlama                    Z (3-0)3 3 3 

NTDT165 Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları           Z (3-0)3 3 3 

NTDT167 Gümrük Kanunu ve Uygulamaları  Z (3-0)3 3 3 

NTDT169 Mesleki İngilizce I                               Z (2-0)2 2 2 

NTDT*** Seçmeli Ders-I S  3 3 

NTDT*** Seçmeli Ders-II S  3 3 

TOPLAM    20 20 

  

                      

4. DÖNEM DERS LİSTESİ (GÜZ DÖNEMİ) 

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü (T-U)K Kredi AKTS 

NTDT204 Mesleki İngilizce II Z (2-0)2 2 2 

NTDT208 Ticaret Hukuku Z (3-0)3 3 3 

NTDT210 Finansal Yönetim Z (3-0)3 3 3 

NTDT222 Risk ve Sigorta İşlemleri Z (3-0)3 3 3 

NTDT226 Gümrük ve Serbest Bölgeler Mevzuatı Z (3-0)3 3 3 

NTDT*** Seçmeli Ders-III S  3 3 

NTDT*** Seçmeli Ders-IV S  3 3 

TOPLAM    20 20 

      

5. DÖNEM DERS LİSTESİ (BAHAR DÖNEMİ) 

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü (T-U)K Kredi AKTS 

NTED201 İşyeri Eğitimi-I Z (4-2)5 5 10 

TOPLAM     10 

      

6. DÖNEM DERS LİSTESİ (YAZ DÖNEMİ) 

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü (T-U)K Kredi AKTS 

NTED202 İşyeri Eğitimi-II Z (4-2)5 5 10 

TOPLAM    5 10 
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 SEÇMELİ DERSLER     

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü (T-

U)K 
Kredi AKTS 

NTDT001      Girişimcilik S (3-0)3 3 3 

NTDT002      İnsan Kaynakları Yönetimi S (3-0)3 3 3 

NTDT003 Gümrükte Sektörel Uygulamalar S (3-0)3 3 3 

NTDT004 Pazarlama Araştırmaları S (3-0)3 3 3 

NTDT005 Tehlikeli Madde Taşımacılığı S (3-0)3 3 3 

NTDT006 Dış Ticaret Muhasebesi  S (3-0)3 3 3 

NTDT007 Operasyon Yönetimi    S (3-0)3 3 3 

NTDT008 Ekonomik Entegrasyon ve Avrupa Birliği Politikaları S (3-0)3 3 3 

NTDT009 Uluslararası İlişkiler S (3-0)3 3 3 

NTDT010 E-Ticaret S (3-0)3 3 3 

NTDT011 Maliyet Muhasebesi  S (3-0)3 3 3 

NTDT012 Dış Ticarette Teşvik İşlemleri S (3-0)3 3 3 

NTDT013 Üretim Yönetimi  S (3-0)3 3 3 

NTDT014 Lojistikte Sağlık Emniyet ve Çevre              S (3-0)3 3 3 

NTDT015 Perakende Lojistiği                                     S (3-0)3 3 3 

NTDT016 Lojistik Bilgi Sistemleri S (3-0)3 3 3 

NTDT017 Proje Yönetimi S (3-0)3 3 3 

NTDT018 İthalat ve İhracat Uygulamaları S (3-0)3 3 3 

NTDT019 Kamu Yönetimi S (3-0)3 3 3 

NTDT020 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku S (3-0)4 3 3 

NTDT021 Araştırma Yöntemleri                                   S (3-0)3 3 3 

NTDT022 Konteynır Sistemleri ve İşletmeciliği S (3-0)3 3 3 

NTDT023 Tedarik Zinciri Yönetimi S (3-0)3 3 3 

NTDT024 Lojistik Coğrafyası S (3-0)3 3 3 

NTDT025 Müşteri İlişkileri Yönetimi S (3-0)3 3 3 

NTDT026 Satış Yönetimi S (3-0)3 3 3 

  

DERS İÇERİKLERİ  

  

TURK101 Türk Dili-I (2-0)2   

Yeryüzündeki Diller, Dil aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin yayılma alanları, 

Noktalama İşaretleri, Yazım Kuralları, Dilekçe, Türkçenin ses özellikleri, Türkçede ses olayları, Yazılı 

anlatım, Anı türü.  

  

AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2-0)2  

Kavramlar ve Osmanlı Yenileşmesi. Avrupa Gelişmeleri. Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali. Yeni 

Osmanlılar. Meşrutiyet ve İttihat ve Terraki. Meşrutiyet Dönemi Trablusgarp ve Balkan Savaşı. Birinci 

Dünya Savaşı. Osmanlı Devletinin Paylaşılması. Milli Mücadele Hazırlık Dönemi, Kongreler. Son 

Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli, TBMM Dönemi ve Cephelerin Oluşturulması. Lozan 

Antlaşması. Dış Politika.  
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YDBİ101 İngilizce-I (2-0)2  

Bu dersin temel amacı Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi ve (CEFR), Avrupa Dil Portfolyö’sünde 

belirtilen dil seviyeleri çerçevesinde A-1 seviyesinde, İngilizce eğitimi vermektir. Yükseköğrenimini 

tamamlamış her gencin yabancı dil olarak İngilizceyi temel yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince 

kavrayabilmesi, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak kullanabilme 

yeteneğini kazanması, ve yabancı dil bilincine sahip gençlerin yetiştirilmesi amacını taşımaktadır.  

  

TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I (1-0)1  

Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal 

sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve 

çözümü için dersler alıp projeler hazırlamak.   

  

GME100 Genel ve Mesleki Etik (2-0)2  

Öğrencilere; genel ve mesleki etik ile ahlak ve sosyal sorumluluk kavramlarını; bu kavramlar arasındaki 

benzerlik ve farklılıkları; etik ve ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri; meslek hayatında etik dışı 

davranışları tanımlamaktır.  GOS112 Temel Spor Uygulamaları (1-1)0   

Temel Spor Uygulamaları dersinin amacı, tarihçesi. sporun toplumdaki yeri ve önemi, spor türleri, spor 

sosyolojisi ve boş zaman eğitimi. Organizmanın spora hazırlanması, ısınma ve Sağlıklı Yaşam ve 

Sporun insan organizmasındaki etkileri. Antrenman prensipleri. Yaşam boyu spor. Uygulamalar.  

  

GOS118 Sağlıklı Yaşam ve Spor (1-1)0  

Beden eğitimi ve sporun kavramlarını; Fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma alanının spor bilimi 

ile ilişkileri; Fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki; Fiziksel uygunluk ile ilgili 

kavramlar; Fiziksel uygunluğun önemi; Fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisi; Fiziksel uygunluğun 

geliştirilmesinde kullanılan temel antreman metotlarını tanıyabilme; Uygulamalar.  

  

GOS122 Sanat Tarihi (1-1)0 Sanat ve Sanat Tarihi nedir? Prehistorik sanat. Kalkolitik ve Tunç Çağı 

Sanatı Demir Çağı Sanatı. Mezopotamya Sanatı ve Mısır Sanatı. Doğu Sanatı. Yunan Sanatı. Roma ve 

Bizans Sanatı. Selçuklu Sanatı. Osmanlı Sanatı. Avrupa Sanatı. Rönesans Dönemi Sanat. Rönesans 

Sonrası Avrupa Sanatı. Modern Sanat Akımları.  

  

NTDT101 Genel Muhasebe (4-0)4  

Muhasebe kavramları, muhasebenin amacı; bilanço, gelir tablosu, mizan, günlük ve büyük defter 

kayıtları; muhasebe sürecinin işleyişi, tek düzen hesap planı (hazır değerler, menkul kıymetler, ticari 

alacaklar, stoklar, gelir ve gider işlemleri, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, 

7/a ve 7/b maliyet hesapları) uygulamalarının incelenmesi.   

  

NTDT105 Genel İşletme (3-0)3  

İşletmecilik temel kavramları ve tarihsel gelişim süreci, işletmenin çevre ile ilişkisi ve sorumlulukları, 

işletmenin temel işlevleri, işletme türlerinin sınıflandırılması, işletmenin yapısal ve fonksiyonel analizi, 

işletmecilikte temel ilkeler; işletmenin kuruluş çalışmaları, işletme büyüklüğü ve kapasite türlerinin 

incelenmesi.  
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NTDT107 Ticari Matematik (3-0)3   

Temel ticari hesaplamalar (Oran ve orantı, yüzde hesapları, maliyet hesaplamaları bileşim, karışım, 

alaşım hesaplamaları), basit ve bileşik faiz hesaplamaları, basit ve bileşik ıskonto kavramı, 

Taksitlendirme kavramı. Tüm kavramlar ile ilgili örnek problem çözümleri   

  

NTDT109 Genel Hukuk  (3-0)3  

Sosyal hayat ve düzen. Sosyal düzen kuralları ve hukuk kuralları ilişkisi. Hukukun kaynakları. Yargı 

örgütlenmesi ve hukuk kurallarının uygulanması. Hukukta bölümlenme (Kamu Hukuku, Özel Hukuk). 

Pozitif hukukun kolları. Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku. Medeni Hukuk; Kişi Hukuku, Aile Hukuku, 

Miras Hukuku, Eşya Hukuku ve diğer hukuk dallarının incelenmesi.  

  

NTDT111 Ofis Otomasyonu  (1-1) 2  

Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayar teknolojisindeki yeniliklerin gelişimi, bilgisayarın çalışma 

sisteminin anlaşılması, yazılım ve donanım yapılarının analizi, donanım parçalarının işlevleri, işletim 

sistemlerinin çeşitleri ve sürümleri, kelime işlemci program kullanımı ve yazışma uygulamaları, farklı 

yazı düzenleri oluşturabilme konuları öğretilecektir. İnternet kullanımı ve araştırma yapabilme, e-posta 

işlemleri, paint ve klavye kullanımı konuları da dersin içeriğini oluşturmaktadır.  

  

NTDT113 Genel Lojistik Bilgisi (3-0)3  

Lojistik ile ilgili temel kavramlar, lojistik ile ilgili amaç ve doğrular, lojistikteki temel süreçler ve 

faaliyetler. Ayrıca, lojistik yönetimi tanımı ve lojistik yönetiminin önemi yanında lojistiğin 

organizasyondaki yeri gibi konular işlenir. Lojistik sektörünün kapsamı üzerinde durularak müşteri 

hizmet düzeyinin lojistik açıdan önemi, dış kaynak kullanımı ve üçüncü parti lojistik konuları. 

 

KRY100 Kariyer Planlama (0-2)1 

Kariyer merkezlerinin ve faaliyetlerinin tanınması, öz farkındalığın artırılması, kariyer seçeneklerinin 

keşfedilmesi, ince becerilerin geliştirilmesi, kariyer planlamasına katkı sağlamak için yapılabilecek 

faaliyetlerin keşfedilmesi, uluslararası değişim programlarının tanınması, yetenek kapısının tanınması. 

  

TURK102 Türk Dili-II (2-0)2  

Türkçe’de sözcük vurgusu. Türkçe’ de grup ve cümle vurgusu. Sözcükte kök, ek kavramlar. Çekim 

ekleri, gövde kavramı, yapım ekleri. Cümle öğeleri. Cümle çeşitleri. Doğru cümle. Anlatım biçim ve 

teknikleri. Anlatım bozuklukları: anlatıma dayalı anlatım bozuklukları, yapıya dayalı anlatım 

bozuklukları. Eleştiri ve Öz eleştiri. Söyleşi, Deneme ve diğer yazı türleri. Yazma Çalışması.  

  

AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (2-0)2  

Siyasi İnkılaplar; Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Atatürk 

Döneminde Kurulan ve TBMM’de Temsil Edilen Siyasi Fıkralar ve Siyasal Olaylar. Cumhuriyet 

Dönemi Hukuk İnkılabı ve Yeni Hukuk Düzeni Eğitim Alanındaki İnkılaplar. Kültür ve Toplumsal 

Alanda Gerçekleştirilen İnkılap Hareketleri. Ekonomik Alanda İnkılaplar. Atatürk Dönemi Türk Dış 

Politikası-I (1923-1930). Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-II (1930-1938). Atatürk İlkeleri; Temel 

Ve Bütünleyici İlkeler. Atatürk Sonrası Türkiye.  

  

YDBİ102 İngilizce-II (2-0)2  

Bu dersin temel amacı Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi ve (CEFR), Avrupa Dil Portfolyö’sünde 

belirtilen dil seviyeleri çerçevesinde A-1 seviyesinde, İngilizce eğitimi vermektir. Yükseköğrenimini 

tamamlamış her gencin yabancı dil olarak İngilizceyi temel yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince 
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kavrayabilmesi, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak kullanabilme 

yeteneğini kazanması ve yabancı dil bilincine sahip gençlerin yetiştirilmesi amacını taşımaktadır.  

  

TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II   (1-2)2  

Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal 

sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve 

çözümü için hazırlanan projelerde saha çalışmasını yapmak, derste edinilen bilgilerin deneyime ve 

pratiğe aktarılması ve proje ekiplerinde beceri geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.  

  

NTDT102 Uluslararası Ticaret (3-0)3  

Uluslararası ekonomiye makroekonomik yaklaşım: uluslararası ekonomi teorilerine ve politikalarına 

giriş. Türkiye’deki dış ticaret teşvikleri ve uygulamaları, teşvik ve kredilerle ilgili temel kavramlar, dış 

ticarete yönelik devlet yardımları, dış ticarete yardımcı olan kurum ve kuruluşlar, gerekli mevzuat 

bilgileri.  

  

NTDT104 Pazarlama (3-0)3   

Pazarlama kavramı ve Pazar türlerinin öğrenilmesi. Pazarlama stratejilerine yönelik bilgilerin 

kazandırılması. Pazarlama karması elemanları kapsamında ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma 

faaliyetlerinin açıklanması.  

  

NTDT106 Uluslararası Lojistik (3-0)3  

Uluslararası Lojistik ve kapsamı. Uluslararası ticaretin Lojistik üzerine etkisi. Uluslararası ticaret ve 

taşımacılık ilişkileri konusuyla ilgi temel bir anlayış. Lojistik piyasasının dünyada dağılımı. Uluslararası 

taşımacılıkta yönetim ve organizasyon yapısı. Uluslararası taşımacılıkta maliyet analizi ve 

fiyatlandırma, performans ölçümü konuları da dahil olmak üzere AB ve Türkiye ulaştırma politikalarının 

incelenmesi. Ayrıca uluslararası karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve boru taşımacılığı konuları.    

  

NTDT108 Taşımacılık Operasyonları (3-0)3  

Taşımacılık operasyonlarının temel yönleri, taşımacılık endüstrisindeki profesyonellere güvenli ve insan 

taşımacılığının prensiplerini öğrenmeleri için ulusal ve uluslararası bağlamda yöntem biçimleriyle bir 

altyapı hazırlanması, farklı taşımacılık biçimlerinin sosyo-ekonomik gelişimini ve özelliklerinin 

anlatılması, taşımacılığın kapsamını, arz talep özelliklerinin değerlendirilmesini ve çeşitliliği ile işlevsel 

özelliklerinin anlatılması, ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik liberalleşme ve mevzuatının 

incelenmesi, taşıma entegrasyonu ve ekolojik kaygılar, mevzuat ve kontrol, ve uluslararası ticareti 

kapsayan uluslararası sorunların önemli yönleri inceleme, verimli ve etkili kaynak kullanım uygulaması, 

yenileme yatırımı teknikleri, değer biçme, maliyetlendirme ve fiyatlandırma işlemleri, gelir yönetimi, 

fiyat kontrolü, dış kaynak kullanımının idare ve maliyet verimliliği   

  

NTDT110 Dış Ticarette Lojistik Araştırmaları (2-0)2    

Dış ticaret sürecinde gelişmeleri irdeleme, dış ticaret lojistik ilişkisi bağıntısını kurma, lojistiğin ticari 

hayattaki etkinliği kavrama, lojistik sektöründe mevcut kuralların ve operasyonların incelenmesi 

çerçevesinde öğrencinin araştırma becerisini geliştirilme ve sunum becerisi kazandırması çalışmaları.  

  

NTDT112 Kambiyo İşlemleri Mevzuatı (3-0)3  

Kambiyo bilgilerinin ve Türk kambiyo mevzuatının temel ilkeleri ve bankacılık uygulamalarını,  Temel 

kambiyo bilgileri, kambiyo düzenlemeleri, kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeler, İhracat ve ithalat 
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ile ilgili kambiyo işlemleri, sermaye hareketleri ve döviz kredileri, Türkiye'de kambiyo mevzuatı 

uygulamasının tarihsel gelişimi.  

  

NTDT114 Genel Ekonomi (3-0)3  

İktisat biliminin konusu, amacı, temel kavramları fiyat mekanizması, talep, arz, piyasa fiyatı, talep ve 

arz esneklikleri, tüketici davranışları, üretim ve firma teorisi, maliyet kavramları, en düşük maliyetle 

üretim ve firma dengesi gibi konuların incelenmesi.  

  

NTDT161 Depolama Yönetimi (3-0)3  

Depolamanın rolü ve depolama stratejileri, Depolamanın işlevsel fonksiyonu, teknolojisi ve kontrolü, 

hem ticari hem de ticari olmayan organizasyonlar için gerekli depolama yönetimi uygulamalarının ana 

unsurları.  

  

NTDT163 Uluslararası Pazarlama (3-0)3  

Temel Kavramlar, ihracat rejimi, Türk parasının korunması ve gümrük mevzuatı, ihracat teşvik 

politikaları, uluslararası pazarın incelenmesi, uluslararası mal stratejileri, uluslararası fiyat stratejileri, 

uluslararası dağılım stratejileri, uluslararası tutundurma stratejileri.  

  

NTDT165 Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları  (3-0)3  

Dış ticaret politikası. Dış ticaretin yapılma nedenleri. Dış ticaret türleri. Dış ticarette kullanılan belgeler, 

teslim ve ödeme şekilleri, dış ticaret mevzuatı ve prosedürleri.  

NTDT167 Gümrük Kanunu ve Uygulamaları  (3-0)3  

Türkiye’deki gümrük mevzuatı uygulamaları, gümrükle ilgili temel kavramlar, gümrük vergileri, 

gümrük kanunu, gümrük rejimleri ve çeşitleri, gümrük kıymetinin belirlenmesi ve kontrolü, gümrük 

dokümantasyonu.  

  

NTDT169 Mesleki İngilizce I (2-0)2  

Mesleki hayatta karşılaşılabilecek İngilizce temel terimlerine hâkim olma, okuma ve anlama 

kabiliyetinin geliştirilmesi, temel düzey İngilizce terimlerin dinleme – anlama ve telaffuz edebilme 

kabiliyetinin geliştirilmesi konularını içerir.  

  

NTDT204 Mesleki İngilizce II (2-0)2  

Mesleki hayatta karşılaşılabilecek İngilizce temel terimlerine hâkim olma, okuma ve anlama 

kabiliyetinin geliştirilmesi, temel düzey İngilizce terimlerin dinleme – anlama ve telaffuz edebilme 

kabiliyetinin geliştirilmesi konularını içerir.  

  

NTDT208 Ticaret Hukuku (3-0)3  

Ticari İşletme Hukuku; tacir, ticari iş, ticari yargı. Şirketler Hukuku; adi şirket, ticaret şirketleri ve 

çeşitleri, ticaret şirketlerinin çalışma prensipleri.  Kıymetli Evrak Hukuku; kıymetli evrak türleri, 

kıymetli evraklarda devir. Kambiyo senetleri. Marka, Rehin, Haksız Rekabet, Ticaret Sicili.  

  

NTDT210 Finansal Yönetim (3-0)3  

Finansmanla ilgili temel kavramlar ve finansal analiz araçları (Oranlar); İşletme sermayesi yönetimi; 

Yatırım (Sermaye) bütçelemesi ve yatırım kararları; Kaynak maliyeti hesaplama yöntemleri.  
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NTDT222 Risk ve Sigorta İşlemleri (3-0)3   

Deniz, hava ve kara taşımacılığında ortaya çıkabilecek riskler ve bu risklerden korunma amacı ile 

yapılması gereken sigorta işlemleri, taşıma sözleşmeleri, risk analizi, ambalajın önemi, sigorta teklif 

bilgileri, teminatlar ve teminat dışı durumlar, uluslararası uygulamalar ve tazminat talepleri.  

  

NTDT226 Gümrük ve Serbest Bölgeler Mevzuatı (3-0)3  

Bu derste gümrükle ilgili işlemler, gümrük dokümantasyonu, mali işlemler, dış ticaret işlemleri çok 

uluslu şirketlerin ticaret, taşıma ve lojistik faaliyetleri ve örnek uygulamadaki mevzuat. 

 

NTED201 İşyeri Eğitimi-I (4-2)5  

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde öğrencilerin danışman öğretim elemanları gözetim ve 

denetiminde alanında uzman yönetici ve çalışanlardan alınacak tamamlayıcı teorik ve pratik eğitim; 

alanlarıyla ilgili firmalarda, kurumlarda ve Yüksekokulumuz atölyelerinde pratik eğitim, bireysel 

yetenek gelişimi, iş yaşamını tanıma, iş ahlakı edinimi, işyeri iletişimi, iş görüşmesi.  

  

NTED202 İşyeri Eğitimi-II (4-2)5  

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde öğrencilerin danışman öğretim elemanları gözetim ve 

denetiminde alanında uzman yönetici ve çalışanlardan alınacak tamamlayıcı teorik ve pratik eğitim; 

alanlarıyla ilgili firmalarda, kurumlarda ve Yüksekokulumuz atölyelerinde pratik eğitim, sosyal gelişim, 

takım çalışması, iş ve işyeri motivasyonu, ilgili alandaki yeni gelişmeler, iş hayatına geçişe hazırlık.  

  

SEÇMELİ DERSLER  

  

NTDT001 Girişimcilik (3-0)3  

Girişimcilik kavramı. Girişimcilik özelliklerinin sınanması. İş fikri ve yaratıcılık egzersizleri. Tecrübe 

paylaşımı. İşletme kavramı. İşletme fonksiyonları: Kuruluş şekilleri. İşletme fonksiyonlar: türleri. 

İşletme fonksiyonları: mali ve hukuki sorumluluklar. İş planı kavramı ve öğeleri: pazarlama planı. İş 

planı kavramı ve öğeleri: üretim, yönetim, finansal planlar. İş modeli ve iş planına yönelik atölye 

çalışmaları. İş planı sunumları.  

  

NTDT002 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0)3  

İnsan kaynakları yönetiminin kavramları ve uygulamaları, İnsan kaynakları yönetiminin rolü ve işlevleri, 

evrensel bağlamda insan kaynakları yönetimi politikası ve uygulaması.  

  

NTDT003 Gümrükte Sektörel Uygulamalar  (3-0)3   

Gümrükle ilgili işlemler, gümrük dokümantasyonu, mali işlemler, dış ticaret işlemlerinde devletin rolü, 

çok uluslu şirketlerin ticaret, taşıma ve lojistik faaliyetleri.  

 

NTDT004 Pazarlama Araştırmaları (3-0)3  

Pazarlama araştırması kavramı, tanımı, önemi ve uygulama alanları, diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve 

sınırları, organizasyon içindeki yeri, araştırma sürecinin tanımlanması, problemin ortaya konması, veri 

kaynaklarının belirlenmesi, örnekleme, örnekleme yöntemleri ve hataları, veri toplamada kullanılacak 

yöntemin seçimi, anket, gözlem, deney, projeksiyon, ölçekleme yöntemi, verilerin toplanması, verilerin 

dökümü ve analizi, tek değişkenli ve çok değişkenli analizler, araştırma raporunun hazırlanması, 

pazarlama araştırmasının türleri.  
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NTDT005 Tehlikeli Madde Taşımacılığı  (3-0)3  

Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması, patlayıcı maddeler, gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı 

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

maddeler,  Maddelerin tehlikelilik özellikleri ve bu maddelerin taşınması ve depolanmasında alınması 

gerekli önlemler.  

  

NTDT006 Dış Ticaret Muhasebesi (3-0)3  

Kambiyo işlemleri ve muhasebesi, ithalat ve ihracat işlemleri ve muhasebesi ile bunlara ilişkin 

uygulamalar, genel olarak muhasebe mevzuatına uygun olarak tutulması gereken defterlerde ithalat ve 

ihracattan doğan işlemlerin nasıl kaydedilmesi, kambiyo bilgilerine bağlı olarak dövizli kayıtların 

işlemlerinin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak öğretilmesi.  

  

NTDT007 Operasyon Yönetimi (3-0)3  

Bir örgüt içerisindeki operasyonların işlevleri, üretim ve iş tasarımı, planlama ve kontrol ve gelişme 

yöntemleri, stratejik operasyon yönetimi ve operasyonel süreçlerin nasıl örgütleneceği.  

  

NTDT008 Ekonomik Entegrasyon ve Avrupa Birliği Politikaları (3-0)3  

Avrupa Birliği politikalarının oluşturulma süreci, Avrupa Birliği’nin politika oluşturma yapı ve 

süreçleri, ortak tarım politikası, dış politika ve güvenlik politikası gibi bazı önemli ortak politikalar.  

  

NTDT009 Uluslararası İlişkiler (3-0)3  

Uluslararası politika, dış politika, ulus–devlet, kimlik, globalleşme, dünya sistemi, evrensellik, 

uluslararası ilişkiler düşüncesinin doğuşu ve gelişimi, plüralizm, struktüralizm, realizm gibi teorik 

çerçevelerin uluslararası ilişkiler sistemine bakışı, güncel uluslararası sorunlar,  çeşitli teknik konseptler, 

stratejik bakış, soğuk savaş, uluslararası kuruluşlar.    

  

NTDT010 E-Ticaret  (3-0)3  

Elektronik ticarete giriş; Temel kavram ve tanımlar; elektronik Pazar yapısı; İşletmeden nihai tüketiciye 

(B2C); İşletmeler arası (B2B) e-ticaret; internette pazarlama; online tüketici davranışı; web üzerinde 

ürün geliştirme; İnternette marka yönetimi; sanal mağaza strateji ve uygulamaları; web üzerinde gümrük 

tarifelerinin amaçları ile tarife dışı ticaret politikası araçları; ödemeler dengesi kapsamında dış ticaret 

açığı ve dış ticaret fazlası; dış ticarette döviz işlemleri ve kur uygulamaları; dış ticaret işlemlerine 

yardımcı olan kurum ve kuruluşlar.  

NTDT011 Maliyet Muhasebesi (3-0)3  

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

maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemleri ve maliyet hesaplama sistemlerinin verilmesi.  

  

NTDT012 Dış Ticarette Teşvik İşlemleri (3-0)3  

Dış ticarettin geliştirilmesi için gerçekleştirilen finansal uygulamalar ve teşvik faaliyetleri. Teşviklerin 

uygulanma biçimleri. Teşvik sisteminde rol alan kurum ve kuruluşlar. Devlet tarafından sağlanan 

doğrudan ve olaylı teşvik uygulamaları. Teşviklerin ülke içi ve sektörel dağılımı.  Teşvik çeşitleri; 

Yatırım Teşviki, Vergi Teşviki, Navlun Teşviki, Fuar Teşviki, Turqualty ve diğer teşvik uygulamaları.  

  

NTDT013 Üretim Yönetimi (3-0)3  

Üretim süreci, üretim sistemleri, ürün tasarımı, süreç tasarımı, teknoloji seçimi, kapasite planlaması, 

üretim yönetimi modelleri, karar modeli, proje planlama modeli, GANTT yöntemi, CPM yöntemi, 
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PERT yöntemi; stok kontrol modeli, üretim planlama modeli, talep tahmini, üretim planlaması, bakım 

ve onarım modeli, karar ağacı modeli, doğrusal programlama modeli, kuyruk modeli, oyun modeli, 

verimlilik kontrolü modeli, verimlilik ölçütleri, verimlilik ölçümleri, kalite kontrol modeli, toplam kalite 

yönetimi, kalite politikası, ISO 9000 güvencesi sistem standartları, istatistik kalite kontrol modeli.  

  

NTDT014 Lojistikte Sağlık, Emniyet ve Çevre(3-0)3  

 Lojistik çevrede sağlık ve güvenlikle ilgili ilkeler,  sağlık ve güvenlik yönetiminin anahtar noktaları ve 

bunların politikalar ve prosedürler ile birlikte nasıl uygulanacağı, temel yasal düzenlemeleri ve lojistikle 

ilgili farklı mevzuatların incelenmesi.   

  

NTDT015 Perakende Lojistiği (3-0)3  

Tedarik zinciri üretiminden perakendeciliğin ilke ve uygulamalarını formüle edilmesi.  Bu ilke ve 

uygulamaları değerlendirmek için perakende lojistiğini ulusal ve global yönleriyle ele alınması. 

Perakende piyasasının, perakende lojistiği üzerindeki etkilerinin kavranması için perakende piyasasının 

tanımlanması.  

  

NTDT016 Lojistikte Bilgi ve İletişim Teknolojisi (3-0)3    

Lojistik sektöründe özellikle depolama ve teslim fonksiyonları ile ilgili olarak kullanılan bilgi ve iletişim 

teknolojileri, kullanılan sistem çeşitleri ve nasıl çalıştıklarını, bilgi ve iletişim teknolojileri, network 

ürünlerinin tanınması.  

  

NTDT220 İş Etiği (3-0)3  

Ticari hedefler doğrultusunda ahlakı bir boyut, sorumluluklar ve yönetim sürecine genel bir bakış açısı 

oluşturmak.  

  

NTDT017 Proje Yönetimi (3-0)3   

Avrupa Birliği gibi hibe Projeleri yönetiminin yapısı ve içeriği, proje seçimi ve organizasyonu, hibe 

projelerini planlama maliyet tahmini ve bütçeleme, hibe projelerinin zaman-maliyet ve risk analizleri ve 

proje ile ilgili örnek bir uygulama.  

  

NTDT018 İthalat ve İhracat Uygulamaları (3-0)3  

İhracatçı ve ithalatçı olma prosedürleri, dış ticarette riskler ve riskleri azaltıcı faaliyetler, dış ticarete 

sözleşmeler ve esasları, ihracat ve ithalatta kullanılan belgelerin incelenmesi, ihracat ve ithalata ilişkin 

uygulama örnekleri.  

  

NTDT019 Kamu Yönetimi  (3-0)3  

Kamu yönetiminin tanımı ve gelişimi. Kamu yönetiminin incelenmesinde başlıca yöntemler, kamu 

yönetimi ve yerel yönetim ilişkisi, kamu yönetiminin örgütlenmesi. Türkiye'nin idari yapısı. Merkezden 

yönetim ve bürokrasi, yerinden yönetimler ve demokrasi. Kamu görevlileri, kamu hizmetleri, kamu 

yönetiminin denetlenmesi.  

  

NTDT020 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3-0)3  

İş Hukukunun tanımı, bölümleri, özellikleri; iş hukukunun ortaya çıkışı ve gelişimi; iş hukukunun 

kaynakları; iş hukukunun temel kavramları; İş Kanunun çalışanlar ve yer açısından uygulama alanı; iş 

sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesinin türleri, iş sözleşmesinin tarafları; çalışma ve dinlenme 

süreleri; iş sözleşmesinin sona ermesi; iş güvencesi; iş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları; 
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sendikalar, toplu iş sözleşmesi; grev ve lokavt; Sosyal güvenliğin tarihi gelişimi, sosyal güvenlik 

kavramı, sosyal sigortaların finansmanı, sigortalı sayılanlar ve sigorta kolları.  

 

NTDT021 Araştırma Yöntemleri  (3-0)3  

Araştırma yönetimi ilkeleri, metodolojileri, araçları ve teknikleri. araştırmayı neyin meydana getirdiği 

ve araştırma yöneticisinin rolü ile ilgili bir anlayış, bir araştırmanın oluşturulması, planlanması ve 

yürütülmesi, proje incelemesi gibi konu ve örnek bir uygulama.  

  

NTDT022 Konteynır Sistemleri ve İşletmeciliği (3-0)3  

Konteynerin Tarihçesi ve Konteyner Gemilerinin Gelişimleri, Konteyner Türleri ve Yükleme, 

Konteyner Liman Operasyon Yönetimi, Limanlarda Konteyner Lojistiği ve Kapasite Hesapları, 

Konteyner Hat İşletmeciliğinde Hat Optimizasyonu, Konteyner Güzergah ve Maliyet Analizleri,  

Gemilerde Konteyner Operasyonları, Konteyner Güvenlik Girişimi (CSİ), Deniz Ekonomisi, Liman 

Proje ve Yatırım Analizi, Intermodal Taşımacılık ve Karayolu Demiryolu Entegrasyonu, Lojistik  

İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması, Forwarder ve Konteyner Hizmet Pazarlaması, Konteyner 

Liman/Terminal Pazarlaması, Liman Pazarlama İletişimi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Deniz  

Taşımacılığı Sektöründe İşbirlikleri ve İşbirliklerinin Finansal Etkileri, Deniz Politikaları ve Mevzuat,  

Avrupa Birliği Ulaştırma Politikalarındaki Güncel eğilimler Bağlamında Türkiye Konteyner 

Taşımacılığı, Kısa Mesafeli Deniz Taşımacılığı, Konteyner Taşımacılığına İlişkin Gümrük Mevzuatı, 

Konteyner Taşımacılığına İlişkin Vergi Mevzuatı.  

  

NTDT023 Tedarik Zinciri Yönetimi (3-0)3  

Tedarik zinciri kavramı, planlaması, önemi, yönetimi ve ilkeleri, tedarik zincirinin yapısı ve unsurları 

ile bunların lojistik ve ulaştırma organizasyonlarındaki yeri, rekabet ve maliyet avantajı sağlayabilmek 

için organizasyonların tedarik zincirini nasıl kontrol edilmesi, tedarik zincirindeki uygulamaları 

performans göstergeleri, pazarlama, tüketici isteklerine cevap verebilme ve kıyaslama konuları.   

  

NTDT024 Lojistik Coğrafyası (3-0)3  

Türkiye’de ve dünyada coğrafyanın lojistiğe etkisin analiz edilmesi, özellikle üç tarafı denizlerle çevrili 

olan ve Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir köprü görevi gören Türkiye’de lojistiğin tüm bu 

olumlu şartlardan nasıl etkilendiğinin stratejik ve sektörel bazda değerlendirilmesi, Türkiye ve Dünyada 

Örnek Lojistik Uygulamaları.   

  

NTDT025 Müşteri İlişkileri Yönetimi (3-0)3  

Müşteri İlişkileri Yönetiminde Kavramsal Çerçeve, Müşteri İlişkileri Yönetiminde Müşteri Tatmini, 

Müşteri Sadakati ve Müşteri Değeri, Müşteri İlişkileri Yönetiminde Bilgi Yönetimi Süreci, Müşteri  

İlişkileri Yönetiminde İletişim, Müşteri İlişkileri Yönetiminde Planlama ve Uygulama Süreci, Müşteri 

İlişkilerinin Ölçülmesi  

  

NTDT026 Satış Yönetimi (3-0)3  

Satış yönetimi, kavramı, önemi, fonksiyonları ve stratejileri. Satış sürecinin aşamaları, satış yönetimi 

planlaması çevresel faktörler, satış tahmini, satış gücü örgütü, satış belgelerinin ve kotalarının 

oluşturulması. Satışçıların seçimi, eğitimi, motive edilmesi ve ücretlerini belirleme yöntemleri, 

satışçıların denetimi ve değerlendirilmesi.  

  

   

  


