C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
Birinci Yarıyıl
UTL-101 İktisada Giriş –I (3-0-3)
Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici
davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları arasında; Kıtlık kavramı,
Talep, Arz ve Piyasa, Esneklik, Tüketici Tercihi teorisi, Farklı Piyasa Yapıları ve bu
Piyasalarda Fiyatın Belirlenmesi yer almaktadır.
UTL-103 Matematik –I (3-0-3)
Bu ders, işletme ve ekonomi öğrencilerine matematiksel temel sağlar. Ekonomi bilimi için en
önemli matematiksel araçlar ve metotlar öğretilmektedir. İşletme yönetimi ve ekonomiden
birçok uygulamalı örnek verilmektedir. İlk bölümde temel matematik bilgisi gözden geçirilir.
İkinci bölümde matrisler ve vektörler anlatılarak üretimden uygulamalar gösterilir. Üçüncü
bölümde bir ve birden çok değişkenli gerçek fonksiyonlar gösterilerek, bunların ekonomideki
uygulamalarından örnekler verilir. Son bölümde ise lineer programlama öğretilir.
ENF-1011 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (2-0-2)
Temel Bilgiler; DOS; WINDOWS; kelime işlemi; veri tabanı kullanımı; sunu hazırlama;
grafik uygulamaları (CAD); bilgi ağları kullanma.
UTL-105 Hukukun Temel Kavramları (3-0-3)
Hukukun temel kavramlarını tanıtan bu derste, toplumsal yaşamda hukukun yerini ve
önemini tespit ederek, hukuk kurallarının din, ahlâk ve görgü kurallarından hangi alanlarda
farklılıklar taşıdığını ve bu kurallar arasındaki etkileşimleri hakkında bilgiler verilmektedir.
Hukukun uygulanması alanında ve hukuk veya kanun boşlukları konu olduğunda, hâkime
tanınan

yetkiler,

dürüstlük

kuralının

uygulanması

ve

etkileri,

işlevleri,

hukukun

uygulanmasında konu olan kıyas yolu gibi yöntemler, hukukun dalları, Türk yargı sistemi,
hukukta yorum sistemleri incelenerek, hukuk alanında en temel bilgiler verilmektedir.
UTL-107 Muhasebe –I (3-0-3)
İşletme ve muhasebe, bilanço kavramı ve bilanço denkliği, gelir tablosu, muhasebede hesap
kavramı, muhasebede belgeler, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş
muhasebe ilkeleri, yevmiye ve büyük defter kayıtları, muhasebe dönemi başındaki işlemler,
mal hesabının muhasebeleştirilmesinde "aralıklı envanter yöntemi", "Sürekli envanter
yöntemi"ne göre işlemler.
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YDİ-1001 İngilizce –I (2-0-2)
To be fiili; selamlaşmada kullanılan yapılar; emir, rica ve dilek belirten yapılar; kipler; adıllar;
sayılar; yardım teklif etme ve isteme kalıpları; yol/yön sorma ve tarif etmede kullanılan
yapılar; soru kelimesi ile sorulan sorular; olumlu/olumsuz beğeni ifade etme kalıpları;
zamanlar; sıklık zarfları; karşılaştırma sıfatları; edatlar; İngilizce alfabe; telaffuz çalışmaları;
nesneler; sorular; isimler; kipler; yazılı anlatım; okuma becerisi.
TÜR-1001 Türk Dili –I (2-0-2)
Dilin tanımı; dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil kültür
münasebeti; Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin gelişmesi ve tarihi
devreleri; Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları; Türkçede sesler ve
sınıflandırılması; Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar; hece bilgisi; imla
kuralları ve uygulaması; noktalama işaretleri ve uygulaması.
UTL-109 Üniversite Kültürü (1-0-0)
Üniversitelilik bilincinin yerleştirilmesi ve öğrencinin öğrenim hayatı boyunca kendisini
ilgilendiren mevzuatlardan haberdar edilmesi.
İkinci Yarıyıl
UTL-102 İktisada Giriş –II (3-0-3)
Bu derste, ulusal düzeyde cereyan eden ekonomik olayları inceleyen makro ekonominin temel
konuları incelenecektir. Makro ekonominin amacı; ulusal düzeyde meydana gelen ekonomik
değişmelerin bireyleri, firmaları ve piyasaları nasıl etkilediğini tartışmaktır. Bu derste: Milli
Gelir, Enflasyon, Üretim ve Büyüme, Finans Piyasaları, Tasarruflar, Yatırımlar ve Faiz oranı,
İşsizlik, Açık ekonomi, Toplam Talep ve Toplam Arz konuları incelenecektir.
UTL-104 Matematik –II (3-0-3)
İntegral: Belirli integral, Belirli integralin özellikleri, Diferansiyel ve integral hesabın temel
teoremi, Düzlemsel bölgelerin alanları; İntegral Teknikleri: Değişken değiştirme, Kısmi
integrasyon, Rasyonel fonksiyonların integrali; İntegral Uygulamaları: İntegralin ekonomik ve
diğer uygulamaları; Katlı İntegraller: İki ve üç katlı integraller ve uygulamaları; Matrisler;
Determinantlar; Lineer Denklem Sistemleri.
ENF-1012 Temel Bilgisayar Bilimleri (2-1-3)
Kelime İşlemeci programı olarak Word, Dosya işlemleri, yazım sitilleri, dipnot, üst bilgi ve
alt bilgi, içindekiler tablosu oluşturma, Word art, biçimsel işlemler, matematiksel formüllerin
yazımı, tablo oluşturma, tablolama programı olarak Excel, hücre işlemleri ve aktif hücre,
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temel matematiksel ve trigonometrik işlevler, istatistiksel işlevler, metinsel işlevler, mantıksal
işlevler, çözücü.
UTL-106 İşletme Bilimine Giriş (3-0-3)
Temel kavramlar; işletmelerin amaçları ve türleri; işletme sistemleri; çevreyle ilişkileri;
işletmenin sorumlulukları; işletmenin kuruluş çalışmaları; fizibilite raporu; işletme büyüklüğü
ve kapasitesi; işletmelerin kuruluş yerinin seçimi; işletmelerin hukuki yapıları; işletmenin
temel fonksiyonları; yönetim; üretim; pazarlama; finansman; personel yönetimi; araştırma ve
geliştirme.
UTL-108 Muhasebe –II (3-0-3)
Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının incelenmesi, hatalarının düzeltilmesi, aktif ve pasif
hesaplara ilişkin genel envanter işlemleri, dönem sonu kayıtları ve dönem sonucu işlemlerine
göre karın hesaplanması, hesapların kapatılması ve dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi.
Örnek uygulamalarla muhasebe süreci
YDİ-1002 İngilizce –II (2-0-2)
Zamanlar; future continuous tense; geleceğe yönelik tahminlerde bulunma; sorular; edatlar;
karşılaştırma yapıları; olumlu/olumsuz beğeni ifade etme kalıpları; günlük konuşma; edilgen
çatı; okuma becerisi; özne-yüklem uyumluluğu; yazılı anlatım; koşullu ve sonuç tümceleri;
bağlaçlar; isim tümcecikleri; karşılaştırma yapıları; phrasal verbs; sözlük çalışması; ettirgen
yapı.
TÜR-1002 Türk Dili –II (2-0-2)
Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması; kompozisyonla ilgili genel bilgiler; kelime türleri;
cümlenin unsurları; cümle tahlili uygulaması; anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların
düzeltilmesi; dilekçe; tutanak; mektup ve çeşitleri; bilimsel yazıların hazırlanmasında
uyulacak esaslar.
Üçüncü Yarıyıl
UTL- 201 Uluslararası Ticarete Giriş (3-0-3)
Uluslararası Ticaret dersinde, uluslararası ticaret politikaları, ülkemizin izlediği dış ticaret
politikası ve başlıca uygulamalar başta olmak üzere, özellikle ihracat, ithalat ve serbest
bölgeler mevzuatı, hizmetler dış ticareti, uluslararası ticari kurallar, dahilde işleme rejimi,
ticaret politikası savunma araçları, taşımacılık ve pazarlama konuları günlük yaşamdaki
durumları dikkate alınarak işlenmektedir.
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UTL-203 Lojistiğe Giriş I (3-0-3)
Bu dersin amacı, lojistik, planlama ve kontrol süreçlerini tanımlamak ve anlamlandırmaktır.
Ders süresince lojistiğin temelleri ve operasyonel entegrasyon alanları incelenirken, tedarik
zinciri yönetimi bağlamında bitmiş ürünlerin hareketi ve stoklanması üzerinde durulacaktır.
Enformasyon fonksiyonelliği ve tahmini ile müşteri hizmeti yeterliği de bu dersin konuları
arasındadır.
UTL-205 Mikro İktisat (3-0-3)
İktisat biliminin kapsamı ve yöntemi; insan ihtiyaçları ve kaynak sorunu; ekonomi yapma
problemi; iktisadi sistemler; talep arz ve piyasa dengesi; tüketici davranışları teorisi; üretim
teorisi; maliyet teorisi; firma teorisi ve piyasa yapıları; farklı piyasa koşullarında fiyat ve
üretim miktarlarının belirlenmesi.
UTL-207 İstatistik –I (3-0-3)
Verilerin toplanması ve düzenlenmesi; ortalamalar; değişkenler ve asimetri ölçüleri;
endeksler; zaman serilerinin analizi; olasılık; örnekleme.
UTL-209 Borçlar Hukuku (3-0-3)
Bu derste genel hükümler çerçevesinde hakların ve borçların meydana gelişi, borç ilişkisi ve
sorumluluk kavramı, hukukî yükümlülük, külfet ve talep hakkı kavramları, hukukî işlemler ve
borç kaynakları kapsamında sözleşmelerin kurulması, sözleşmeden doğan sorumluluk, haksız
fillerden doğan sorumluluk, sebepsiz zenginleşme ve taraf ehliyeti, sözleşme serbestisi ve
sınırlandırılması, irade bozuklukları ve iradenin sakatlanması, kusursuz sorumluluk, borçların
hükümleri ve sona ermeleri gibi konular incelenmektedir. Dersin sonunda öğrenci, hukukî
işlemlerin etkilerini analiz edebilme, problem çözme ve hukuki yorum yapabilme yeteneğini
kazanmaktadır.
UTL-211 Taşımacılık Tipleri ve Filo Yönetimi (3-0-3)
Lojistik ve ulaştırma sistemlerinde gelişmeler ve çoklu taşımacılık (intermodal transport)
ulaştırma politikalarında çoklu taşımacılığın yeri ve önemi, taşıma modlarının entegrasyonu,
taşımacılıkta üniteleştirme ve konteyner taşımacılığı, çoklu taşımacılık kavramı, çoklu
ulaştırma sistemleri ve türleri, çoklu ulaştırma sistemlerinin gerekleri, altyapı, teknolojik,
çevresel, hukuksal, lojistik ve operasyonel boyutlar, örgütsel yapılar, çoklu ulaştırma
işletmeleri ve hizmetleri, çoklu ulaştırmada stratejik boyutlar, çoklu ulaştırma sistemlerinin
planlanması, işletilmesi ve yönetimi, dünya, AB ve Türkiye’de çoklu taşımacılık.
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ATA-1001 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi –I (2-0-2)
İnkılap tarihinin anlamı-Türk inkılabının önemi; Türk inkılabına yol açan nedenlere toplu
bakış; I. Dünya Savaşı; Osmanlı Devletinin parçalanmaya başlaması; işgaller karşısında
memleketin durumu-Mustafa Kemal Paşa’nın tutumu; kurtuluş için ilk adım-kongreler
yoluyla teşkilatlanma; cemiyetler; Kuvayı Milliye-Misak-ı Milli; TBMM’nin açılışı; ulusal
ordunun kurulması; Serv ve Gümrü barışı; Sakarya Savaşına kadar kurtuluş mücadelesi;
Sakarya Savaşı-büyük taarruz; Mudanya’dan Lozan’a; siyasal alanda iki büyük inkılap; takriri sükun dönemine geçiş.
Dördüncü Yarıyıl
UTL-202 Pazarlamaya Giriş (3-0-3)
Dersin amacı öğrenciye pazarlama hakkında genel bir bakış verilmesidir. Pazarlama için
gerekli ve önemli kavramlar ve terimler bu ders içinde öğretilecektir. Ayrıca, pazarlama
yöneticilerinin karşılaşabilecekleri karar alanları tartışılacaktır. Bu dersin amacı öğrenciye
anlaşılır, yeni, yönetimsel ve pratik bilgiler verilerek terim ve kavramların örneklerle
pekiştirilmeye çalışılmasıdır. Pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlamanın gelişim
aşamaları, pazarlama stratejisi-hedef pazarın belirlenmesi ve pazarlama karmasının
oluşturulması (4P), pazarlama çevresi, tüketici pazarları, örgütsel pazarlar, global pazarlar,
farklı pazar türlerinde satın alma davranışı, pazar bölümlendirme ve hedef pazarlama,
pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması ele alınacak konular arasındadır.
UTL-204 Lojistiğe Giriş –II (3-0-3)
Bu ders UTL 203 dersinin devamı niteliğinde olup tedarik zinciri ilişkileri, nakliye altyapısı,
antrepo yönetimi, elleçleme ve paketleme gibi konuları içerir. Dersin amacı, lojistiğin işletme
stratejilerinin oluşturulmasına ve lojistik işlemlerin başarıyla gerçekleştirilmesine katkısının
kavranmasını sağlamaktır.
UTL- 206 Makro İktisat (3-0-3)
Milli hasıla; milli gelir ve fiyat düzeyinin ölçümü; makro iktisadi istikrarsızlık; işsizlik;
enflasyon; stagflasyon; toplam talep ve toplam arz; klasik ve Keynezyen istihdam teorileri;
Keynezyen modelde denge milli hasıla; maliye politikası; para; bankacılık; merkez bankaları
ve para politikası; makro iktisatta problemler ve tartışmalar; monetarizm ve rasyonel
beklentiler; enflasyon-işsizlik ilişkisi; Keynezyen, yeni- klasik ve arz yönlü iktisat görüşleri;
iktisadi büyüme; büyüme politikaları; büyüme ve az gelişmiş ülkeler; dış ticaret ve döviz
kurları.
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UTL-208 İstatistik –II (3-0-3)
Sürekli ve kesikli dağılım; nokta tahmini; hipotez testi; basit regrasyon ve korelasyon; çoklu
regresyon ve korelasyon; varyans analizi; ki-kare testi.
UTL-210 Ticaret Hukuku (3-0-3)
Türk Ticaret Kanunu, ticarî işletme unsuru üzerinde geliştirilmiştir. Bu kapsamda tacir, ticarî
işletme, ticarî hükümler, ticarî işletme rehni, tacir yardımcıları, esnaf, haksız rekabet, ticarî
defterler, marka ve markaların korunması ve marka tecavüzleri ve tasarım korunması ve
tecavüzleri, ticaret ünvanı, ticaret sicili gibi temel konular, bu ders kapsamında
incelenmektedir. Dersin sonunda öğrenci, hukukî işlemlerin etkilerini analiz edebilme,
problem çözme ve hukuki yorum yapabilme yeteneğini kazanmaktadır.
UTL- 212 Depo Yönetimi (3-0-3)
Depo kavramı ve tanımları, depo ve dağıtım merkezi yerleşimleri, depolama süreçleri,
depolama fonksiyonları, depolama ekipmanları, depolama teknikleri, depolama raflama
sistemleri ve seçimi.
ATA-1002 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi –II (2-0-2)
Türk inkılabının yürütülmesindeki özellikler; hukuk sisteminin kurulması; eğitim sisteminin
kurulması; ekonomi ve maliye alanında harcanan çabalar; toplumsal yaşayışı düzenleyen
diğer yenilikler; Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç-dış siyaseti; Atatürk’ün
ölümü; genel olarak Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik,
Laiklik,

İnkılapçılık);

genel

değerlendirme;

Atatürk

döneminden

sonra

Türkiye

Cumhuriyeti’nin iç ve dış siyaseti (1938-1983 arası).
Beşinci Yarıyıl
UTL- 301 Yöneylem Araştırması I (3-0-3)
Model Kurma, Yöneylem Araştırması Modelleri, Ulaştırma ve Atama Problemleri, Macar
Yaklaşımı, Modi Testi, Vogel Yaklaşımı, Atama Problemleri, Ağ Modelleri: Kavramlar, En
Kısa Yol Problemleri, En Küçük Yayılmalı Ağaç Problemleri, En Yüksek Akış Problemleri,
Minimum Maliyetli Akış Problemleri, Ağ Modellerinin Simpleks Yöntemi İle Çözümü,
Proje Yönetimi: CPM, PERT.
UTL -303 Uluslararası İktisat-I (3-0-3)
Uluslararası ticaret teorisi: mutlak üstünlükler teorisi, karşılaştırmalı üstünlükler teorisi, arz
ve talep modelleri, faktör donanımı teorisi: genel kavramlar, çıkarılan teoremler ve Leontief
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paradoksu, diğer teoriler, dış ticaret teorisi ve iktisadi kalkınma, dış ticaret politikaları,
gümrük tarifeleri, Tarife dışı ticaret politikası araçları.
UTL -305 Uluslararası Satım Hukuku (3-0-3)
Uluslararası satış sözleşmesine uygulanacak hukuk, sözleşmenin kurulması, sözleşmeye
aykırılık, uygulama alanı dışında kalan sözleşmeler.
UTL -307 Mesleki İngilizce (2-0-2)
Öğrencinin İngilizce bilgisini kendi mesleğinde nasıl kullanabileceği öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu
nedenle, ticaret, finans, ekonomi ve pazarlama literatüründeki kelime bilgisinin kazanılması ve güncel
ticari yazışma tekniklerinin öğrenciye kazandırılması hedeflenmektedir. Konular İngilizce bilgisi
yanında teorik ve pratik iş İngilizcesinin gelişmesini de sağlayabilecektir.

UTL-309 Dış Ticaretin Finansmanı (2-0-2)
Uluslararası para ve kredi sistemlerinin dış ticaretteki önemi; çok uluslu işletmeler; stratejik
işbirlikleri; kısa ve uzun dönemli krediler; kredi riskleri; kredi düzenlemeleri; akreditifler;
döviz piyasası; uluslararası ticaret ve kur riskleri; uluslararası ödeme şekilleri konuları
incelenecektir.
UTL-311 Yönetim Ve Organizasyon (3-0-3)
Bu derste öğrencilere 'geleneksel' olduğu kadar en yeni yönetim paradigmalarını anlamaya
yarayacak kavramsal araçlar öğretilecektir. Geleneksel yaklaşım, yönetimin amacını insanları
denetlemek olarak görürken, yeni yaklaşımlar insanların yaratıcılığını ortaya çıkarmaya,
paylaşılabilir vizyon ve değerlere ulaşmaya odaklaşmaktadır. Dersin kurgusu temel yönetim
fonksiyonlarını (planlama, örgütleme, yönlendirme, denetleme) esas almaktadır. Bunlar
arasında özellikle örgütlemeye ağırlık verilecektir: Yapısal tasarımın boyutları, yöneticilerin
stratejik amaçlara ulaşmada kullanabilecekleri tasarım alternatifleri, yenilik ve değişimi
özendirecek yapısal tasarımlar, insan kaynakları fonksiyonunun tasarım ve kullanımı gibi.
UTL-313 Elektronik Ticaret (3-0-3)
Elektronik ticarete disiplinler arası bakış, eleştirel analiz ve takim projeleri. Elektronik
ticaretin teknoloji alt yapısı, web tabanlı isletme örnekleri; Internet ekonomisi ve is modelleri.
İnternette güvenlik, elektronik ticaretin sosyal, hukuki, is ahlaki ve kamu politikaları boyutu.
Web tabanlı isletme için is planı oluşturulması. Proje gruplarının sanal is ortamında web
tabanlı isletme projesi oluşturması, geliştirmesi ve uygulaması amaçlanmaktadır.

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
Altıncı Yarıyıl
UTL-302 Yöneylem Araştırması-II (3-0-3)
Tamsayılı Programlama, Dinamik Programlama: Deterministik Dinamik Programlama,
Stokastik Dinamik Programlama, Karar Kuramı, Oyun Kuramı: İki Kişilik Oyunun
Formülasyonu, Sıfır Toplamlı Oyunlar, Karma Stratejili Oyunlar, Grafik Çözümü, DP
Çözümü, Hedef Programlama, Kuyruk Kuramı, Stok Kontrol Modelleri
UTL -304 Uluslararası İktisat-II (3-0-3)
Ödemeler dengesi kavramı ve analizi. Dış ticaret ve milli gelir. Döviz piyasası. Ödemeler
bilançosunda dengesizlik sorunları. Altın standardı: otomatik uyum mekanizması, Harcama
azaltıcı ve harcama değiştirici politikalar. Devalüasyon ve revalüasyon. Uluslararası para
sistemi: Bretton Woods Sistemi, günümüzdeki uluslararası para sistemi.
UTL-306 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler (3-0-3)
Dış ticaret işlemlerinde kullanılan Ticari belgeler, Sevk (taşıma) belgeleri, Sigorta belgeleri,
Resmi belgeler ve Finansman belgeleri örneklerle tanıtılacak ve nasıl düzenlenecekleri
gösterilecektir.
UTL- 308 Uluslararası Bankacılık ve Finans (3-0-3)
Finansal varlıklar; finansal riskler; finansal piyasaların sınıflandırması; küreselleşmenin
etkileri; türev piyasalar; merkez bankalarının parasal politikaları yönlendirirken kullandığı
araçlar; para arz ve faiz oranı ilişkileri; birincil ve ikincil piyasaların yapısı ve işleyişi; döviz
kurları ve kur riski; kur riskinden korunmak için gerekli finansal enstrümanlar; opsiyon ve
swap piyasaları konuları işlenecektir.
UTL- 310 Taşıma Hukuku (3-0-3)
Bu derste taşıyıcı, alt taşıyıcı, müteakip taşıyıcı, multi-modal taşımalar, eşyanın ziya-ı, hasarı
ve gecikmesinden doğan sorumluluk, ziya ve hasardan kaynaklanan tazminat davaları ve
zaman aşımı ile ilgili konular işlenmektedir.
UTL-312 Dış Ticaret Muhasebesi (2-0-2)
Bu dersin amacı öğrencilere, genel olarak muhasebe mevzuatına uygun olarak tutulması
gereken defterlerde ithalat ve ihracattan doğan işlemlerin nasıl kaydedileceği, kambiyo
bilgilerine bağlı olarak dövizli kayıtların işlemlerinin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak
göstermektir. Derste ayrıca kambiyo işlemleri ve muhasebesi, ithalat ve ihracat işlemleri ve
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muhasebesi ile bunlara ilişkin uygulamalar ele alınır. Türk dış ticaret rejimi ve kambiyo
mevzuatı, dış ticaret işlemlerinde hesap plânı, döviz, menkul kıymet ve avans işlemlerinin
muhasebeleştirilmesi, ithalât ve ihracat işlemleri ve muhasebeleştirilmesinin öğretimi
hedeflenmektedir.
UTL-314 Türk Vergi Sistemi (3-0-3)
Türk vergi sisteminin tarihsel gelişimi, diğer ülkelerde uygulanan vergi sistemleri, Türk vergi
sistemi içinde yer alan vergilerin sınıflandırılması, gelir vergisi içinde ticari kazançlar, zirai
kazançlar, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı, ücretler, diğer kazanç ve iratlar
ve serbest meslek kazançları, vergi matrahlarının hesaplanmasında kanunen kabul edilen ve
edilmeyen giderler, indirimler, muafiyetler, istisnalar ve tevkifatlar, gelir vergisi
kanununun yorumlanması, gelir vergisi sisteminin aksaklıkları ve çözüm önerileri.
Yedinci Yarıyıl
UTL-401 Türkiye Ekonomisi (3-0-3)
Türkiye ekonomisi; Cumhuriyetten 1960'lara: ithal ikameci politikalar; 1960-1980: ihracata
yönelik sanayileşme ve dış ticaret serbestliği; 1980-1989: sermaye hareketlerinin
serbestleşmesi; kamu sektörü; finansal sektör; reel sektör ve sermaye birikimi; 1994 ve 2001
krizleri; IMF'ye sunulan niyet mektupları; alan çalışması: farklı gelişmekte olan ülkelerde
ekonomik kriz nedenleri; nominal çapa ve esnek kur sistemleri ile ilgili iktisat politikaları
incelenecektir.
UTL-403- Dış Ticaret Yazışmaları I (2-0-2)
Ticari yazışmalar yapabilme ve uluslararası kullanılan ticari belgeleri hazırlayabilme, iletişim
teknikleri, uluslararası ticarette yazışma ve haberleşme İngilizcesi, örnek uygulamalar
yapılacaktır. Bu dersin temel amacı, uluslararası ticarette yapılan yazışmaların öğrenciler
tarafından uygulanmaya dönük olarak öğrenebilmesini sağlamaktır.
UTL-405- Uluslararası Pazarlama (3-0-3)
Pazarlama anlayışının gelişimi; stratejik pazarlama planlaması; hedef pazar; global pazarlama
yönetimi; dünya pazarlarında sosyal ve kültürel etmenler; bölgesel pazarlar; global üretim
stratejileri; rekabet analizi; uluslararası pazarlarda mamul doyma düzeyleri; yabancı ülkelere
karşı tutumlar; fiyatlandırma kararları; global reklamcılık ve dünya markaları; global
pazarlama yönetimi ve denetimi.
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UTL-407- Tedarik Zinciri Yönetimi (3-0-3)
Bu ders; lojistik fonksiyonlarının ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi
konularını içermektedir. Ders süresince; fiziki dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri,
ürün ve lojistik, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri,
koruyucu ambalajlama ve taşıma sistemleri, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri
ve antrepolar, lojistik maliyetleri, bilişim teknolojileri ve elektronik lojistik, üçüncü parti
lojistik hizmetleri, tedarikçi seçimi ve geliştirilmesi, talep yönetimi, hızlı tepki, stratejik
ittifaklar,

performans

ölçümleri

üzerinde

durulmaktadır.

Ayrıca,

satın

almanın

bütünleştirilmesi, materyal yönetimi ve çok firmalı lojistik planlama gibi konular
tartışılmakta, güncel tedarik zinciri konuları incelenmektedir.
UTL-409-İhracat-İthalat Yönetimi (3-0-3)
İthalat ve ihracata yönelik firma politikaları, ihracat pazarlarının değerlendirmesi ve seçimi;
ihracatta fiyatlandırma, tanıtım, dağıtım, finansman konuları işlenecektir.
UTL-411- Girişimcilik I (2-0-2)
Bireysel Olarak Girişimci Davranış Düzeyinin Belirlenmesi ve Bu Sayede Bireylerin Sahip
Oldukları Fakat Oraya Çıkaramadıkları Girişimci Davranışların Farkında Olmalarının
sağlanması Öncelikli Amaçtır. Diğer Taraftan Yatırım süreçlerini Bilimsel Kriterlere Göre
Oluşturulmasının sonucu Olarak Zaten Çok Az Olan Yatırım Kaynaklarının Boş Yere
Tüketilmemesi ve Doğru Yatırımların Yapılması

İçin Gerekli Bilgi ve Beceri İle

Donatılmasının Sağlanması İse Diğer amaçtır. Bu Çerçevede Girişimcilikle İlgili Temel
Bilgiler Verilirken Aynı Zamanda Yatırım Gerçekleştirilmesi Sürecinde Rasyonel Süreçlerin
Oluşturularak, Kaynakların Doğru Kullanılmasıyla Gerçekçi Yatırımların Yapılmasına İlişkin
Süreçlerin Öğrenilmesi Temel Amaçtır.
Sekizinci Yarıyıl
UTL-402- İktisadi Entegrasyon ve AB (3-0-3).
Pazar büyüklüğünün önemi, tarihsel gelişimi. Ekonomik bütünleşme ve bütünleşmenin
aşamaları. Ekonomik bütünleşme şekilleri. Gümrük Birliği teorisi: dinamik ve statik
etkiler.

Mal,

hizmet

ve

faktör

piyasalarında entegrasyonun nedenleri ve sonuçları,

politikaların uyumlaştırılması. Dünyadaki ekonomik

bütünleşme

hareketleri.

Avrupa

Birliği: kuruluşu, üyeleri, kurumsal yapısı, ortak politikalar, genişleme ve derinleşme
süreçleri, gelecekteki beklentiler. Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri.
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UTL-404- Dış Ticaret Yazışmaları II (2-0-2)
UTL 403 Dersinin devamı niteliğinde, uluslararası ticarette yapılan yazışmaların öğrenciler
tarafından uygulanmaya dönük olarak öğrenebilmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda,
ticari yazışmalar yapabilme ve uluslararası kullanılan ticari belgeleri hazırlayabilme, iletişim
teknikleri, uluslararası ticarette yazışma ve haberleşme İngilizcesi, konularında örnek
uygulamalar yapılacaktır.
UTL-406 Gümrük Rejimleri ve Serbest Bölgeler (3-0-3)
Genel olarak gümrük mevzuatı uluslararası ticaret politikasının önemli araçlarındandır.
Hemen hemen her işletme ya da yöneticileri ana faaliyet konusu uluslararası ticaret olmasa
dahi çeşitli düzeylerde gümrüklerde veya gümrük mevzuatıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu
globalleşmenin de bir sonucudur. Bu derste öğrencilere gümrük mevzuatı içerisinde ithalat
ihracata ve genel olarak dış ticarete ilişkin konular öğretilecektir. Keza özel bir gümrük rejimi
uygulaması olan serbest bölge kavramı tanıtılacak ve serbest bölge uygulamasının dış ticarete
katkıları verilecektir.
UTL-408- Dünya Ekonomisi (3-0-3)
Bu derste dünya nüfusu ve doğal kaynaklar, global üretim ve istihdam, global gelir dağılımı,
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ayrımı ve bu ülkelerin temel özellikleri vb. konuların
incelenmesi amaçlanmaktadır.
UTL-410- Uluslararası Ticari ve Ekonomik Örgütler (3-0-3)
Uluslararası ticari ve ekonomik kurumların kurulma nedenleri, işlevleri ve dünya ticaretine
olan

ilişkileri,

Türkiye'nin

bağlı

olduğu

ekonomik

entegrasyonların

incelenmesi

amaçlanmaktadır.
UTL-412- Uluslararası İşletmecilik (2-0-2)
Uluslararası ortam, uluslararası firma ve işletme, dış ticaret teorileri, uluslararası ekonomi ve
ekonomik sistem, uluslararası riskler ve sorunlar, Çok uluslu firmalar ve küreselleşme,
uluslararası finans ve üretim, uluslararası politika ve ekonomik faaliyetler incelenecektir.
UTL-414- Girişimcilik II (2-0-2)
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
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ve yönetimi; aile işletmelerinde yaşam döngüsü; yönetim devri planı ve profesyonel
yönetime geçiş; girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri.
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