
DERSLER 

 

1. YARIYIL 

ATA 151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2,0) 2 AKTS 

Bu derste Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda nasıl kurulduğu çerçevesinde, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri  

anlatılır. Ders kapsamında işlenecek konular şunlardır: İnkılâp kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına ve Türk 

inkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu, milli mücadele, Büyük Millet 

Meclisi’nin kuruluşu. 

 

TRD 151 Türk Dili I (2,0) 2 AKTS 

Bu derste, öğrencilerin Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmeleri, dil-düşünce bağlantısı açısından 

yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel konuşma yeteneği kazanmaları amaçlanır. Ders kapsamında, 

dilin sosyal bir kurum olarak yeri ve önemi, dil- kültür ilişkisi, konuşma dili ve yazı dili gibi konular ele alınır ve Türk 

edebiyatından örnekler üzerinde tartışılır. 

 

ENG 151 İngilizce I (3,0) 3 AKTS 

Terimlerin ve kavramların İngilizcesi derinlemesine incelenir ve doğru kullanımlarının sağlanması için Türkçe- İngilizce iki 

yönlü tercümeler yapılır ve sunumlar gerçekleştirilir. Öğrencilere verilecek İngilizce eğitimi temelden başlayarak, ilerleyen 

zaman içinde gelişmesi amaçlanır. 

 

MYO103 Genel Ekonomi (3,0), 3 AKTS 

Ekonomilerin temel iktisadi sorunları ve genel görünüşünü nasıl değerlendirmek gerektiği ile ilgili yaklaşımlar anlatılacaktır. 

Ders, milli gelir, istihdam, işsizlik, enflasyon, tüketim fonksiyonu, tasarruf fonksiyonu, yatırım fonksiyonu gibi konuları 

kapsamaktadır. 

 

MYO100 Genel İşletme (2,0) 3 AKTS 

Günümüzde küresel dünyada yaşamanın ve ayakta kalmanın güçlüğü ve önemi her işletme tarafından anlaşılmıştır. Bu ders 

içeriğinde işletme kavramı, işletme biliminin gelişimi, kuruluş amaçları ve çevre ile ilişkileri, işletmelerin çeşitli kriterlere göre 

sınıflamaları anlatılacaktır. İşletme kuruluş çalışmaları, kuruluş yeri seçimi ve kapasite planlama konuları incelenecektir. Daha 

sonra işletme fonksiyonları ayrıca ayrıntılı olarak incelenecektir. Ayrıca toplam kalite yönetimiyle İşçi sağlığı ve güvenliği 

konusunda yürütülecek faaliyetler anlatılacaktır. 

 

MYL 181 Lojistiğe Giriş (3,0) 5 AKTS 

Dersin amacı öğrencilere lojistik yönetiminin temel kavramlarını öğretmektir. 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. Lojistik sektörünün Türkiye’de ve 

Dünya’da doğuşu ve gelişimi, amaçları, faaliyetleri, kara-deniz-hava-demiryolu taşımacılığı, gümrük ve sigortalama, sektörle 

ilişkin örnek vakalarla anlatılmaktadır. 

 

MYO 120 Temel Hukuk bilgisi  (3,0), 3 AKTS 

Sosyal kurallar ve hukuk, toplum hayatını düzenleyen kurallar, sosyal düzen kurallarının özellikleri; din kuralları, ahlak 

kuralları, görgü kuralları, örf ve adet kuralları, hukuk kurallarının özellikleri, hukuk ve ilgili kavramlara ilişkin tanımlar ve 

fonksiyonlar, hukuk kurallarının gelişimi, hukuk kurallarının ayırt edici unsurları, hukuk kurallarının yaptırımları ve çeşitleri, 

hukuk kurallarının diğer sosyal düzen kurallarından farkları, hukukun temeline ilişkin kuramlar, hukuk sistemleri ve Türk 

hukuk tarihi, hukukun kaynakları, hukukun uygulanması, uygulama yönünden hukuk kuralları, hukuk metodolojisi, hukukun 

yorumlanması, hakimin hukuk yaratması, hak kavramı, hak kavramına giriş, hak sahibi türleri, hakların sınıflandırılması, 

kamu hakları, özel haklar, özel haklar ve kamu haklarının farklılıkları, hakların kazanılması ve kullanılması, hakların 

kaybedilmesi ve korunması ele alınmaktadır. 

 

2.YARIYIL 

MYL116 Taşımacılık Yönetimi (3,0) 4 AKTS 

Lojistiğin temel faaliyeti olan deniz-kara-hava ve demiryolu taşımacılıkları, her bir taşımacılık türünün avantaj ve 

dezavantajları, mevcut alt yapılar, ulusal ve uluslararası mevzuatlar anlatılmaktadır. Bu dersin amacı öğrencilere taşımacılık 

yönetiminin temellerini tanıtmaktır. 

 

ATA 152 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2,0) 2 AKTS 

Bu ders, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları I dersinin devamı niteliğindedir. 

 

TRD 152 Türk Dili II (2,0) 2 AKTS 

Bu ders, Türk Dili I dersinin devamı niteliğindedir. 

 

  MYO 160 Genel Muhasebe (3,0) 3 AKTS 

Genel Muhasebe dersi, öğrenciye muhasebe öğreniminin temeli oluşturan genel muhasebe ilkelerinin öncelikle anlatıldığı bir 

ders olup, derste tek düzen hesap planı ve hesapların işleyiş kuralları anlatılmaktadır. Yöntem ve örnekler ile öğrencinin pratik 

yaparak konuları daha iyi kavraması sağlanmaktadır. 



   

  ENG 152 İngilizce II (3,0) 3 AKTS 

Bu ders, İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir. 

 

  BMH 150 Bilgisayar Uygulamaları (1,2), 2 AKTS 

Bu ders, teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı günümüzde öğrencilere gerek derslerde gerekse kişisel ve 

Profesyonel hayatlarında gerekli olacak bilgisayar bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak kazandırmayı amaçlar. 

 

MYB 122 Ticari Matematik (3,0)5 AKTS 

Bu ders öğrencilerin ticari faaliyetlerin matematiksel ifadelerini anlama ve yorumlama yeteneği kazanmalarını 

amaçlamaktadır. Ders kapsamında ele alınan konular şunlardır: Yüzde Hesapları, Alış Maliyet- Satış- Kâr Hesapları, Bileşik 

Faiz, Basit Iskonto-Dış Iskonto, Basit Iskonto- İç Iskonto, Bileşik Iskonto, Plasman. 

 

  3.YARIYIL 

MYL237 Küresel Lojistik (2,0) 5 AKTS 

Bu dersin amacı, öğrencinin Lojistik sektörünü uluslararası perspektifte incelemesini sağlamaktır. Son yıllarda küresel 

düzeyde yaşanan rekabet, firmaların ürünlerini daha hızlı hazırlamaya ve teslim etmeye doğru zorlamaktadır. Günümüzde 

üretim maliyetlerinin birbirine yakın değerler arz ettiği bir ortamda, rekabet edebilmek açısından lojistik hizmetlerin önemi 

artmaktadır. Öğrencilerimiz Küreselleşmenin Lojistik sektöründe yarattığı etkileri öğrenerek, küresel Lojistik hakkında bilgi 

sahibi olacaklardır. 

 

MYL281 Tedarik ve Satınalma Yönetimi (3,0) 5 AKTS 

Satınalma tedarik zincirinin en önemli halkalarından biridir. Doğru kalitede ürün ve hizmetin en uygun tedarikçiden temin 

ederek rekabet avantajı elde etmede başlangıç noktasıdır. Satınalma özünde bir kaynak yönetimi olup, para, zaman, kalite ve 

yenilikçilik faydası yaratmaktadır.  Ders kapsamında hem kamu hem özel sektör satınalma süreçleri, uygun tedarikçi seçim 

usulleri, işletmeler arası koordinasyonun sağlanması, tedarikçi performans değerlendirmesi vb. konular ayrıntılı olarak 

incelenecektir. 

 

MYO205 Girişimcilik I (2,0) 3 AKTS 

Bu ders kapsamında stratejik yönetim, girişimcilik, yaratıcılık, insan kaynakları yönetimi ve iletişim, finansal yönetim, stratejik 

pazarlama, Türkiye’de girişimcilik konuları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. 

 

MYL 233 Lojistik İngilizcesi I (3,0) 5 AKTS 

Lojistik faaliyetlerin günümüzde küresel olarak yürütülmesi nedeniyle ülkeler arası ticarette kullanılan yabancı dil olan 

İngilizceyi bilmek zorunluluk haline gelmiştir. Bu dersin amacı öğrencinin lojistik alanındaki İngilizce bilgisini geliştirmektir. İş, 

toplantı, dış ticaret, fuar katılımı, sipariş alınıp verilmesi uluslararası yazışmalar konusunda yeterli olmalarını sağlamaktır. Aynı 

zamanda yaşam, seyahat, yiyecek, kültür ve meslekler konusunda temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini geliştirmek amaçlı 

konular da işlenmektedir. 

 

MYL240 Lojistik Planlama ve Modelleme (3,0) 5 AKTS 

Lojistik planlama ve modelleme; üretim ve hizmet operasyonlarının tasarım, planlama, kontrol ve iyileştirilmesine ilişkin 

kavram ve tekniklerini, lojistik uygulamalarının bütünleşik tedarik zinciri yönetimi yaklaşımına uygun olarak modellenmesini 

öğretmeyi amaçlamaktadır. Lojistikte proje yönetimi, üretim planlama ve envanter kontrol, toplu üretim planlama, stok kontrol 

sistemleri, süreç yönetimi ve kapasite planlama, modelleme, doğrusal programlama, optimizasyon problemleri, iş tasarımı, 

kalite kontrol konuları incelenmektedir. 

 

  MYL227 Depo Yönetimi (2,0) 4 AKTS 

Depo yönetimin temel kavramlarını tüm yönleriyle ele alarak, raf sistemleri, paketleme, barkod, etiketleme, stok kontrolü, 

depo performans yönetimi gibi faaliyetlerini ve depo araç ve sistemlerini öğretmektir. Uygun teslimat ve yerleşim, düşük 

maliyetli alan kullanımı, malzemelere en hızlı erişim, uygun malzeme rotasyonu, güvenlik ve depolanan mallarda esneklik 

yönetimi, tedarik zincirinin başındaki malzeme ile sonundaki mamullerin nerede nasıl stoklanacağının yönetimi ve bu kararların 

maliyetlere etkileri işlenen başlıca konular arasındadır. 

 

  4.YARIYIL 

MYL238 Lojistikte Maliyet Analizi (3,0) 5 AKTS 

Lojistiğin ve Maliyet Yönetiminin temel prensip ve felsefesini benimseterek lojistiğin uygulamalarına yönelik araç ve 

yöntemlerinin anlaşılması sağlanarak öğrencinin bu konudaki fonksiyonunun ne kadar kapsamlı bir faaliyetler bütünü 

olduğunu öğretmek ve lojistik maliyet bileşenlerinin tamamını kavratmaktır. Lojistik faaliyetlerin uygulanması sırasında 

ortaya çıkan maliyetlerin çeşitleri, incelenmesi, analizi ve maliyetler neticesinde alınacak karar analizlerinin incelenmesi bu 

dersin başlıca amaçları arasındadır 

 

  MYL 244 Lojistik İngilizcesi II (2,0) 4 AKTS 

Lojistik İngilizcesi I dersinin devamı niteliğindedir. Lojistik İngilizcesi l dersinde işlenen konulara devam edilecek. Temel 

konu başlıkları, tedarik zinciri, tedarikçi ilişkileri, küresel satın alma, taşıma ve dağıtım, envanter yönetimi, yeşil tedarik 

zincirinden oluşmaktadır. Bu konularla ilgili okuma parçaları, alıştırmalar, E-mail ve ticari mektup yazılması, telefon 

görüşmeleri konusunda uygulamalar ile dersin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. 



 

MYO 206 Girişimcilik II (2,0) 3 AKTS 

Bu ders, Girişimcilik I dersinin devamı niteliğindedir. 

 

MYL 230 Gümrük Rejimleri (3,0) 5 AKTS 

Gümrük kanunu ve gümrükle ilgili kavramlar, gümrük belgeleri ve uygulamaları, gümrük rejimleri: Transit, Dahilde İşleme, 

Antrepo ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimleri, Geçici İthalat, Hariçte İşleme, Serbest Dolaşıma Giriş, İhracat 

Rejimi, Gümrüklerde usulsüzlük ve vergi kaybına neden olan işlemler, gümrük vergilerinde cezalar, gümrük vergilerine itiraz, 

Eşyanın Gümrük Kıymeti ve belirleme esasları, Gümrük Müşavirliği ve Müşavir Yardımcılığı mevzuatı hakkında bilgi 

edinilmesi amaçlanmaktadır. 

 

MYO 204 Yaz Stajı 0 AKTS 

Staj, otuz iş günü süreyle, bir işyerinde (kamu veya özel) saha tecrübesi edinmeyi kapsar. 

 

  MYL 258 Lojistik Bilişim Sistemleri (2,0) 3 AKTS 

Bu ders tedarik zinciri ve lojistik faaliyetleri için gerekli yönetim bilgi sistemleri hakkında, veri, bilgi, veri tabanı, bilgi sistemi, 

bilgi sistemleri, alt-bileşenler, karar destek sistemleri, veri tabanı tasarımı, karar destek sistemleri ve etkili bir planlama 

konusunda bilgi verir. 

 

  SEÇMELİ DERSLER 

MYO 140 Etkili İletişim ve Güzel Konuşma (2,0)3 AKTS 

Konuşma dili olarak Türkiye Türkçesinin ses özelliklerini, vurgu sistemini, tonlama düzenini temel bilgi olarak edindirmek ve  

toplum karşısında Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme becerisi kazandırmak. Derste doğru ses ve nefes alıştırmaları 

yapılarak, Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları incelenecek. Türkiye Türkçesine özgü tonlama, vurgu, artikülasyon kuralları 

çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup üzerine alıştırmalar yapılacak. Sözsüz iletişim (Beden dili), kişisel imaj ve resmî ve 

sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma alıştırmaları yapılacaktır. 

 

MYL219 Havayolu Yönetimi ve Terminal Planlaması (2,0) 3 AKTS 

Dünyadaki ve Türkiye’deki önemli havalimanlarının yapısının incelenerek terminal planlamasının ne şekilde yapılacağının 

öğretilmesi ve terminal işletmeciliğine ilişkin bilgilerin verilmesidir. Havayolu ulaştırmasının lojistik fonksiyonlar içerisindeki 

yeri ve rolü, Havayolu ulaştırmasında yükler ve ekipmanlar, Havayolu ulaştırma türleri, Havayolu taşımacılığının özellikleri, 

Çoklu taşımacılıkta Havayolu ulaştırma sistemleri, Havayolu taşımacılığında fiyatlandırma, Havayolu taşımacılığında lojistik 

destek kuruluşları ve hizmetleri irdelenmektedir 

 

MYL108 Temel Dış Ticaret (2,0) 3 AKTS 

İthalat rejim kararı, İthalat yönetmeliği, İthalata ilişkin tebliğler, İthalat işlemleri ve ithalat çeşitleri, Dampingli veya  

sübvansiyonlu ithalata ilişkin mevzuat, İhracat rejim kararı, İhracat yönetmeliği, İhracata ilişkin tebliğler, İhracat işlemleri ve 

ihracat çeşitleri hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. 

 

MYB 140 İnsan Kaynakları Yönetimi (2,0) 3 AKTS 

Bu ders, yönetim, halkla ilişkiler ve kavramları ile organizasyon gibi konularda öğrencilerin bilgilenmesi ve çeşitli sorunlara 

yaklaşımlarının değerlendirilmesi ile çözümler üzerinde tartışma olanağı sağlamaktadır. 

 

  MYL201 Dağıtım Kanalları Yönetimi (2,0) 3 AKTS 

Bu dersin ana amacı dağıtım kanalı yönetimi temelinde tedarik zinciri yönetimi dinamiklerinin ve ilişkilerinin anlaşılmasını 

sağlamaktır. Bu ders ile dağıtım kanalı problemlerini tanımlamak ve bunların çözümünde etkili olabilecek pazarlama 

stratejilerinin kavranması, ideal dağıtım kanalı tasarımı ve yönetimi hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. 

 

MYL260 Lojistik Pazarlaması (2,0) 3 AKTS 

Dünyadaki ve Türkiye´deki Lojistik ve pazarlama ilişkisini ve bu alandaki gelişmeleri öğrencilere kavratmak. Bu derste, 

stratejik planlama ve pazarlama yönetimi süreçleri; tüketici ve pazar yönetimi süreçleri, ürün çeşitliliği ve pazar bölümleri, 

ürün yeri ve hedefleri, pazarlama planları; fiyatlandırma, yönlendirme ve promosyon kararları verme, pazar kontrolü gibi 

stratejik süreçler doğrultusunda genel taşımacılık kavramını, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerinin pazarlanması 

işlemektedir. 

 

MYL226 Entegre Lojistik (2,0) 3 AKTS 

Lojistik faaliyetler hızlı bir dönüşüm sürecindedir. Uygulandığı sektörlere göre de farklılık göstermektedir. Gıda, perakende , 

tekstil, otomotiv, inşaat vb. alanlara ait tedarik zinciri ve lojistik operasyon yönetimi ileri düzeyde uzmanlaşma zorunluluğunu 

beraberinde getirmektedir. Ayrıca tüm bu sektörlerde ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler mevcuttur. Bu derste Dünya 

standartlarında sektörel lojistik süreçleri üzerinde durulacak, uygulama yöntemlerinin detaylı şekilde incelenmesi 

sağlanacaktır. 

 

MYD 118 Yönetim ve Organizasyon (2-0) 3 AKTS 

Yönetim ve organizasyon teorisinin tarihsel gelişim süreci, yönetim teorileri, temel yönetim fonksiyonları, yöneticilerde 

bulunması gereken temel özellikler, organizasyon türleri ve yapıları, örgüt tasarımı, örgütsel süreçler, örgüt kültürü ve çağdaş 

yönetim yaklaşımları gibi konular ele alınacaktır 



MYO150 Ticaret Hukuku Esasları (2,0) 3 AKTS 

Ticaret Hukuku dersi, Türk ticaret kanunun içerdiği konular ve özellikle bankacılık kesimini ilgilendiren şirketler, kambiyo 

senetleri ve kıymetli evrak konuları detayları ile incelenerek, yapılacak öğretilerde iş yaşamındaki uygulamaların ön planda 

tutulduğu bir derstir. Ticaret hukuku kavramının gerektirdiği diğer hukuk konuları ile olan ilişkisi de bu program dahilinde 

öğretilecektir. 

 

MYL217 Tehlikeli Maddeler Taşımacılığı (2-0) 3 AKTS 

Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması yapılarak öğrencilerin tehlikeli maddeleri tanımaları sağlanır. Buna bağlı 

olarak öğrenciler patlayıcı maddeler, gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli ve iğrendirici 

maddeler, radyoaktif maddeler ve dağlayıcı maddeler konularında bilgilendirilir. Maddelerin tehlikelilik özellikleri üzerinde 

durularak bu maddelerin taşınması ve depolanmasında alınması gerekli önlemler belirtilir. Tehlikeli madde ile ilgili rizikoların 

oluşması durumunda mücadele yöntemleri ve acil ilk yardım konuları işlenir. Tehlikeli maddelerin taşınmasında uygun 

taşımacılık modlarının seçimi üzerinde durulur. Ayrıca tehlikeli maddeler tablo ve işaretlerinin kullanılışı, paketleme 

talimatları, paketleme özellikleri, işaretlenmesi, etiketlenmesi konuları üzerinde durulur ve tehlikeli maddeler için 

göndericinin ve taşıyıcının sorumlulukları kavratılır 

 

MYO 102 Stratejik Yönetim (2,0) 3 AKTS 

İşletme Politikası ve Stratejisine Genel Bir Bakış, Örgüt Amaçları, Örgüt Misyon ve Vizyonu, Dış Çevre ve İşletmenin 

Analizi, Strateji Oluşturma, Şirket Politikasının Belirlenmesi, Stratejik Kontrol ve Değerlendirme konuları bu ders 

kapsamında ele alınacak olan konulardır. 

 

MYH109 Örgütsel Davranış (2,0) 3 AKTS 

Öğrencilerin örgütsel kültür kavramı, Öğrenme Teorisi ve Örgütlerde Kültürler Arası Farklılıklar, Motivasyon / İş tatmini, 

Liderlik, Güç / Etki / Kontrol, İletişim, İletişim ve Çatışma, Çatışmayı Yönetme, Stres Yönetimi gibi konular hakkında bilgi 

sahibi olmalarını hedefler. 

 

MYO220 Toplam Kalite Yönetimi (2,0) 3 AKTS 

Toplam kalite yönetimi anlayışı ve Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili konuları kavratmak, bir iş yerinde toplam kalite 

yönetimi uygulayacak ve kalite yönetim sistemi kuracak donanıma sahip kılmaktır. 

 

  MYD200 E-Ticaret (2,0) 3 AKTS 

Dersin amacı; internette pazarlama amaç, strateji, politikalar, uygulama örnekleri, web sitesinin kurulması ile internette 

pazarlamada ödeme, teslimat, dağıtım yöntemleri ile birlikte e-lojistik uygulamaları da öğretilecektir. 

 

MYD107 Uluslararası Ticarette Genel Kavramlar (2,0) 3 AKTS 

Uluslararası Ticarette Genel Kavramlar dersi, öğrencilere Uluslararası Ticaretin temel prensip ve felsefesini benimseterek dış 

ticaret araç ve yöntemlerinin anlaşılmasını sağlamaya ve dış ticaret bileşenlerinin tamamını yapabilme ehlini kazandırmaya 

yönelik bir derstir. 

 

MYD164 Uluslararası Ticari Örgütler (2,0,3) 3 AKTS 

Derste, uluslararası ticaret ilişkilerinin temel aktörlerinden olan küresel ve bölgesel ticari örgütlere odaklanılmaktadır. 

Uluslararası ticarete yön veren, ülkeler arası dış ticaret ilişkilerini ve ulusal düzeyde ülkelerin dış ticaret politikalarının 

biçimlenmesine etki eden uluslararası örgütlenmelerin tarihi, işleyiş ve fonksiyonları ele alınmaktadır 

 

MYD 229 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Belgeler (2,0) 3 AKTS 

Dış ticarette kullanılan ödeme şekilleri ve belgelerin Konşimentolar (Tüm konşimentoları ve özellikleri), Faturalar (Proforma, 

Ticari fatura, Konsolosluk Faturası, Tasdikli fatura, Özel Fatura ), Sigorta Poliçeleri , çeşitleri ve ne şekilde düzenleneceği 

,önemli hususları, Mali Belgeler (Poliçe ,çek ve bono) vadeli işlemlerde ne şekilde düzenleneceği, şekil ve şartları, akreditifli 

işlemlerdeki önemi, Diğer Belgeler (ATR,EUR 1,Paketleme Listesi, Ağırlık Listesi, Sağlık ve Bitki Sertifikası, Kontrol, 

Analiz ve Ekspertiz Raporları vb.) incelenerek uygulamada ne şekilde kullanıldıkları ve dikkat edilmesi gereken hususlar 

üzerinde durulması. 

 

MYL 262 Denizyolu Taşımacılığı ve Liman İşletmeciliği (2,0) 3 AKTS 

Öğrencilere temel denizcilik bilgisi ve liman işletmeciliği konusunda bilgi aktarmak. Genel gemicilik terimlerini, gemi 

tiplerini ve özelliklerini, gemi ölçüleri, Dünyadaki liman, marina ve terminallerin nasıl tasarlandığını ve işlediği, deniz ve 

liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilme, Gemi kiralama ve navlun konusunda temel bilgi ve 

kavramlara sahip olmak ve sefer maliyetlerini ve navlun hesaplayabilme konuları işlenecektir. 

 

MYL259 Karayolu Taşımacılığı (2,0) 3 AKTS 

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. 

 

MYL261 Demiryolu Taşımacılığı (2,0) 3 AKTS 

Demiryolu eşya taşımacılığının gelişimi, demiryolu eşya taşımacılığında temel tanımlar, demiryolu eşya taşımacılığının yapısı  

ve işletim türleri, demiryolu taşımacılığında taraflar demiryolu eşya taşımacılığında uluslararası kuruluşlar, uluslararası 

belgeler anlatılacaktır. 



 

  MYL 182 Üretim Yönetimi (2,0)4 AKTS  
Üretim/işlemler yönetimi temel kavramlarına ilişkin bilgi sahibi olmak ve üretim yönetiminde karşılaşılan karar verme 

konuları anlatılmaktadır. 

 

MYO 141 TEMEL MATEMATİK (2,0) 3 AKTS 

Bu ders, temel matematik konularını öğrenmeyi, sayısal veriler içeren matematik problemleri tanımlayabilmeyi, 

sonuçlandırmayı ve bu problemleri öğrencilere anlamayı sağlayacak beceriler kazanmayı amaçlamaktadır. 

  

MYL270 İş Sağlığı ve Güvenliği (2,0) 3 AKTS 

Bu ders öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedenlerini, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaya yönelik 

bilgi ve beceri edinerek iş yerinde güvenlik önlemlerini tespit edebilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı konusunda 

bilgi edinerek iş yerindeki uygulamalarla değerlendirilebilmesini amaçlar. 
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