
 

 

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 
MESLEK YÜKSEK OKULU 

LOJİSTİK BÖLÜMÜ 
 
Kazanılan Derece 
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Lojistik alanında Önlisans derecesi almaya hak 
kazanmaktadırlar. 
 
Kazanılan Derecesini Seviyesi 
Bu program, önlisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. 
 
Kayıt Kabul Koşulları 
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci 
kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek 
istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.   
 
Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine göre, yatay geçişle 
aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkını kazanabilir. Ancak; 
Üniversitenin hazırlık okuluna, önlisans programlarının birinci ve dördüncü yarıyıllarına, lisans 
bölümlerinin birinci ve son yılına yatay geçiş yapılmaz. 
 
Önlisans mezunlarının dikey geçişle Üniversitenin lisans bölümlerine kabul edilebilmeleri için, her yıl 
açılan dikey geçiş sınavı (DGS)’na girmeleri ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen dikey geçiş için 
yeterli puanı almaları zorunludur. Bu koşulları yerine getirenlerden Üniversiteyi tercih edenler ÖSYM 
tarafından lisans bölümlerine yerleştirilir.  
 
Değişim öğrencilerinin kabulü, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili 
anlaşmalar Erasmus çerçevesinde yapılmaktadır. 
 
Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kuralları 
Lojistik programı ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, staj ve bitirme 
projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler üniversite eğitim-
öğretimini tamamlamış sayılır. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. 
Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur. 
 
Önceki Öğrenmenin Tanınması 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler 
çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, YYÜ ‘de verilen dersin 
içeriğine uygun olması ve Meslek Yüksek Okulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu 
dersten muaf tutulabilir. 
 
Programın Tanımı 
İstanbul Yeniyüzyıl Üniverstesi Lojistik Bölümü, dünyada ve ülkemizde hızla gelişen lojistik sektörüne 
nitelikli eleman kazandırmak amacıyla, tedarik zinciri yönetimi, dış ticaret, gümrük mevzuatları, 
depolama ve dağıtım merkezleri işleyişi, gibi konularda mesleki eğitim, akademik bilgi ve donanımın 
yanı sıra yıl içinde yapılan proje dersleri kapsamında ziyaret ettiği sektör firmalarında pratik uygulama 
olanakları sunmaktadır. 
 
Programın amacı ise lojistik konusunda Türkiye'nin değişen ve gelişen koşullarına uygun, aldığı eğitim 
sayesinde mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye eleman 
yetiştirmektir. 



 

 

Program Yeterlilikleri 
1. Lojistik alanındaki temel bilgiye sahip ve alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve 

bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek. 
2. Lojistik alanında kalite,  etik ve performans ilkelerini bilmek ve uygulamak. 
3. Lojistik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve 

uygulayabilme bilgisine sahip olmak. 
4. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik 

kurallarını öğrenmek ve uygulamak 
5. Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak 
6. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılmak 
7. Lojistik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürüterek, bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak 
sorumluluk almak 

8. Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven 
sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak 

9. Mesleki İngilizceyi iyi bilir ve alanındaki kaynakları takip etmek 
10. Yaratıcı ve yenilikçi düşünmek,  öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve 

alışılmamış ortamlara da uygulamak. 
 

  YYÜ Lojistik Bölümü  
Program Çıktıları* 

TYYÇ Lojistik Bölümü 
Temel Alanı Yeterlilikleri 

PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 

BİLGİ 

1)Lojistik alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren 
ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer 
kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve 
uygulamalı bilgilere sahiptir. 

√   √           √ √ 

2)Tedarik zincirinin prensipleri, yapısı, unsurları, 
planlaması, operasyonları, yönetimini kavrar. 

√ √ √               

3)Lojistik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel 
literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme 
bilgisine sahiptir 

√   √               

4)Lojistik alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim 
strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve 
değerlendirme bilgisine sahiptir. 

√                   

5)Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve 
güçlüklerinin bilgisine sahiptir. 

√               √   

6)Lojistik alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki  
etkileşimi kavrar ve kullanır. 

√         √   √     

BECERİLER   



 

 

1)Lojistik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış 
verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları 
tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara 
dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm 
önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması 
yapar. 

√   √               

2)Lojistik ve araştırma alanı ile ilgili bilgi 
teknolojilerini kullanır. 

√                   

3 Lojistik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal 
ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve 
topluma yönelik sağlık eğitimi yapar. 

          √ √       

4)Lojistik alanına özgü sorunlara bilimsel 
veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 

√ √           √   √ 

5)Bilgi ve iletişim teknolojileri ile bilgi sistemleri 
üzerinde lojistik yazılımları etkin şekilde kullanır. 

√                   

6)Taşımacılık operasyonlarını planlar ve yönetir. √                   

YETKİNLİKLER   

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme 
Yetkinliği 

1)Lojistik alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki 
bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız 
olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek 
grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak 
sorumluluk alır. 

          √     √   

2) Lojistik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve 
öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için 
bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 

        √   √ √     

3)Sorumluluğu altında çalışanların bir proje 
çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri  
planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. 

        √   √ √     

4)Lojistik alanına yenilik getiren uygulama veya 
teknolojilerin kullanılmasında risk ve sorumluluk alır. 

      √             

Öğrenme Yetkinliği   

1)Lojistik alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 

√ √ √               



 

 

2)Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi  
öğrendiğini gösterir. 

√ √ √               

3)Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara 
etkin/hızlı erişir. 

√ √ √               

4)Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, 
gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir. 

√ √ √               

5)Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular. 
√ 

  
√ 

              

İletişim ve Sosyal Yetkinlik   

1)Lojistik alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve 
kurumları bilgilendirir;  düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü  olarak 
aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek 
ve  
beklentilerini dinler. 

    √               

2)Lojistik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve 
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel 
verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve 
sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve 
olmayan kişilerle paylaşır. 

            √       

3)Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal 
çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde 
proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 

  √       √         

4)Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları  
bilgilendirir. 

            √       

5)Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek 
uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 

              √   √ 

6)Lojistik alanında toplumun ve dünyanın 
gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve 
değerlendirir. 

                √   

7)Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.       √       √     

Alana Özgü Yetkinlik   

1)Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile 
topluma örnek olur. 

        √   √       

2)İnsan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik 
değerlere uygun davranır. 

    √         √     



 

 

3)Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve 
katılır. 

  √       √ √     √ 

4)Lojistik ve Lojistikte iş güvenliği konularında yeterli 
bilince sahiptir. 

    √               

5)Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve 
sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve 
mevzuata uygun davranır. 

  √ √ √       √     

 
 
 

Ders & Program Yeterlilikleri Matrisi 

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU  

LOJİSTİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS PROGRAMI  
 

     Program Yeterlilikleri 

I. YIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GÜZ YARIYILI           

KOD DERSİN ADI T U AKTS           

MYL181 Lojistiğe Giriş 3 0 5 5 4 3 ─ 3 ─ 4 ─ ─ 3 

MYO101 Genel Muhasebe 3 0 3 ─ ─ ─ 3 ─ ─ ─ 3 ─ ─ 

MYO103 Genel Ekonomi   3 0 3 ─ ─ ─ 3 ─ ─ ─ 3 ─ ─ 

MYO100 Genel İşletme 2 0 3 ─ ─ ─ 4 2 ─ ─ 3 ─ 4 

ATA151 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
I 2 0 2 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

MYO180 Proje Yönetimi ve Uygulamaları 2 4 1 ─ ─ ─ ─ 4 ─ ─ ─ ─ ─ 

ENG151 İngilizce I 3 0 3 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 5 ─ 

TRD151 Türk Dili I 2 0 2 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

MYO264  İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 3 - 5 1 - 1 5 5 3 - 3 

MYH 114 Etkili İletişim ve Güzel Konuşma 2 0 3 - - 2 3 - - - 5 - 1 

BAHAR YARIYILI           

KOD DERSİN ADI T U AKTS           

MYL168 Taşımacılık Yönetimi 3 0 5 5 4 4 ─ ─ ─ 3 ─ ─ ─ 

MYB 122 Ticari Matematik 3 0 4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 3 

ATA152 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
II 

2 0 2 
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 



 

 

TRD152 Türk Dili II 2 0 2 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

ENG152 İngilizce II 3 0 3 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 5 ─ 

BMH150 Bilgisayar Uygulamaları 1 2 2 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 3 

MYO182 Proje Yönetimi ve Uygulamaları 2 4 3 ─ ─ ─ 5 4 3 ─ 4 ─ 5 

MYL108 Temel Dış Ticaret   2 0 3 ─ ─ ─ 4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

MYO260 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 3 1 5 ─ ─ 3 ─ ─ ─ ─ 1 

MYO266 Yönetim ve Organizasyon 2 0 3 ─ ─ ─ ─ ─ 3 ─ ─ ─ 4 

II. YIL           

GÜZ YARIYILI           

KOD DERSİN ADI T U AKTS           

MYL218 Lojistik Planlama ve Modelleme 3 0 5 4 ─ ─ ─ ─ ─ 4 3 ─ 2 

MYL223 Küresel Lojistik 2 0 4 5 3 4 ─ ─ ─ 3 ─ ─ ─ 

MYL281 Tedarik ve Satınalma Yönetimi 3 0 
5 

─ ─ 4 ─ ─ 3 ─ 3 ─ ─ 

MYL235 Lojistik İngilizcesi I 3 0 4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 5 ─ 

MYO205 Girişimcilik I 2 0 3 ─ ─ ─ ─ 4 ─ ─ 3 ─ 5 

MYO280 Proje Yönetimi ve Uygulamaları 2 4 3 ─ ─ ─ ─ 4 3 ─ ─ ─ 5 

HUK158 Ticaret Hukuku Esasları  2 0 3 ─ ─ ─ 4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

MYL201 Dağıtım Kanalları Yönetimi 2 0 3 4 ─ 3 ─ ─ 3 ─ ─ ─ 2 

 
BAHAR YARIYILI           

KOD DERSİN ADI T U AKTS           

MYL232 Depo Yönetimi 2 0 4 4 ─ 3 ─ ─ ─ 4 ─ ─ ─ 

MYD224 Gümrük Rejimleri 3 0 5 ─ ─ 4 5 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

MYO 204 Staj 0 0 0 5 5 2 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

MYL238 Lojistik Maliyet Analizi 3 0 5 4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

MYL236 Lojistik İngilizcesi II 3 0 4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 5 ─ 

MYO206 Girişimcilik II 2 0 3 ─ ─ ─ ─ 4 ─ ─ 3 ─ 5 

MYO282 Proje Yönetimi ve Uygulamaları 2 0 3 ─ ─ ─ ─ 4 3 ─ ─ ─ 5 

MYL226 Entegre Lojistik 2 0 3 4 2 ─ ─ ─ ─ 4 ─ ─ ─ 



 

 

MYL165 Lojistik Pazarlaması 2 0 3 4 2 ─ ─ 2 ─ 3 3 ─ 4 

 
Mezunların Mesleki Profili 
Lojistik Programı, mesleki eğitim ve akademik bilgi donanımını bir arada sunmakta; taşımacılık ve 
lojistik sistemimizin yapısı, tedarik zinciri, dış ticaret, lojistik hukuku, lojistikte sorumluluk ve sigorta 
gibi temel konularda eğitim vermekte, çağdaş ve bilgili öğrenciler yetiştirerek sektöre istihdam 
sağlamaktadır. 
Mezunlarımız üretim isletmelerin bünyesinde lojistik, satın alma, üretim ve pazarlama bölümlerinde 
perakende isletmelerin satın alma ve dağıtım departmanlarında görev alabilecekleri gibi, şirketlere 
dışarıdan destek sunan lojistik firmalarında da çalışabilir, şirketler arasında aracılık rolleri üstlenebilir 
ve danışmanlık yapabilir, kendi şirketlerini kurarak piyasaya bağımsız olarak girebilirler. Her türlü 
insan ve eşya taşımacılığı yapan hava, kara, deniz ve demiryolu firmalarında, havaalanlarında, 
limanlarda, kargo isletmelerinde görev alabilirler. Ayrıca lojistik konusunda danışmanlık ve eğitim 
hizmeti veren kuruluşlarda, üniversite ve araştırma kurumlarının lojistik bölümlerinde, Ulaştırma 
Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve belediye gibi kamu kurumlarında da çalışabilirler. 
 
Bir üst dereceye geçiş 
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda 
bulunabilirler. Önlisans mezunlarının dikey geçişle Üniversitenin lisans bölümlerine kabul 
edilebilmeleri için, her yıl açılan dikey geçiş sınavı (DGS)’na girmeleri ve ilgili mevzuat hükümlerinde 
belirtilen dikey geçiş için yeterli puanı almaları zorunludur. Bu koşulları yerine getirenlerden 
Üniversiteyi tercih edenler ÖSYM tarafından lisans bölümlerine yerleştirilir 
 
Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler 
İşletme 
Lojistik Yönetimi Lojistik Yönetimi 
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 
Ulaştırma ve Lojistik 
Uluslararası Finans 
Uluslararası Lojistik 
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 
Uluslararası Lojistik Yönetimi 
Uluslararası Ticaret 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 
 
Program Yapısı 
•Lojistik önlisans programı,  toplam 120 AKTS kredisinden oluşur. 
•Her yarıyılda Ortak Zorunlu hariç en fazla 8 ders bulunur.  
•Her programda Yükseköğretim Kanununda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ve Üniversite 

Senatosu'nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. 
• Her yarıyılda seçmeli ders öngörülmektedir. 
• Seçmeli derslerin en az %25’i Meslek Yüksek Okulundaki diğer programlardan alınır. 
• En az 5 adet seçmeli ders bulunur.  
 
 
Program Yapısı 

ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER 



 

 

Üniversite/ 
Fakülte 
Ortak 

Dersleri 

 Bitirme Projesi 
Lojistik işletmelerinin spesifik sorunlarıyla ilgili uygulamalı 
araştırma faaliyetleri ile ilgili konuları inceler ve bir bitirme projesi 
hazırlar ve sunar.  

 Staj  Lojistik Bölümünde 30 işgünü staj yapılması zorunludur. 

 
Ortak 

Zorunlu 
Dersler 

(YÖK Dersleri)  

 Türk Dili I-II  
 Atatürk İlkeleri ve 

İnkılâp Tarihi I-II  

Türkiye'deki önlisans ve lisans programlarında Yükseköğretim 
Kanunu hükümlerine göre zorunlu olarak alınması  öngörülen 
derslerdir.  

 Mesleki İngilizce 
I,II 

Birinci ve ikinci yarıyılda Lojistik programının içeriğine uygun 
materyallerle işlenir.  

 
 
Öğretim Programı 

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 
MESLEKYÜKSEK OKULU LOJİSTİK ÖN LİSANS PROGRAMI                                                                                                                                

2017-2018 

GÜZ DÖNEMİ   BAHAR DÖNEMİ 

                                                                                               I. YIL 

KOD DERSİN ADI T U AKTS 

  

KOD DERSİN ADI T U AK
TS 

MYL181 
Lojistiğe Giriş 3 0 5 

MYB 
122 Ticari Matematik 2 0    4 

ATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 
MYL168 Taşımacılık Yönetimi 3 0    5 

TRD151 Türk Dili I 2 0 2 ATA152 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 

ENG151 İngilizce I 3 0 3 TRD152 Türk Dili II 2 0 2 

MYO180 Proje Yönetimi ve Uygulamaları 0 8 3 
ENG15
2 İngilizce II 3 0 3 

MYO103 
Genel Ekonomi 3 0 3 

BMH15
0 Bilgisayar Uygulamaları 1 2 2 

MYO101 Genel Muhasebe  2 0 3 
MYO18
2 Proje Yönetimi ve Uygulamaları 0 8 3 

MYO100 Genel İşletme 3 0 3   Seçmeli  2 0 3 

  Seçmeli  2 0 3   Seçmeli  2 0 3 

  Seçmeli  2 0 3   Seçmeli  2 0 3 

TOPLA
M    22 8 30 TOPL

AM    1
9 10 31 

                                                                                              
II. YIL                     

KOD DERSİN ADI T U AKTS   KOD DERSİN ADI T U AK
TS 



 

 

MYL223 Küresel Lojistik 2 0 
4 

MYL238 Lojistik Maliyet Analizi 3 0 
5 

MYL281 Tedarik ve Satınalma Yönetimi 3 0 
5 

MYL232 Depo Yönetimi 2 0 
4 

MYO205 Girişimcilik I 2 0 
3 

MYL236 Lojistik İngilizcesi II 3 0 4 

MYO280 Proje Yönetimi ve Uygulamaları 0 8 3 
MYO20
6 Girişimcilik II 2 0 

3 

MYL240 Lojistik Planlama ve Modelleme 3 0 
5 MYO28

2 Proje Yönetimi ve Uygulamaları 0 8 3 

MYL235 Lojistik İngilizcesi I  3 0 4 
MYO20
4 Staj 0 0 0 

  Seçmeli  2 0 
3 

MYL230 Gümrük Rejimleri 3 0 
5 

  Seçmeli  2 0 3   Seçmeli  2 0 3 

            Seçmeli  2 0 3 

TOPLA
M    17 8 30 TOPL

AM    1
7 8 30 

                      

             Mezuniyet İçin Toplam 
AKTS  120 

                      

 

SEÇMELİ ALAN DERSLERİ 

KOD DERSİN ADI T U AKT
S 

  

KOD DERSİN ADI T U AKT
S 

MYL201 Dağıtım Kanalları Yönetimi 3 0 
3 

MYO266 Yönetim ve Organizasyon  2 0 3 

MYL108 Temel Dış Ticaret 2 0 3 MYL226 Entegre Lojistik 2 0 3 

MYL219 Havayolu Yönetimi ve Terminal Planlaması 3 0 3 MYD164 Uluslararası Ticari Örgütler 2 0 3 

MYL250 Denizyolu Taşımacılığı ve  Liman İşletmeciliği 3 0 3 MYD222 Serbest Bölgeler 2 0 3 

MYL252 Karayolu Taşımacılığı 3 0 3 MYD102 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Belgeler 2 0 3 

MYL254 Demiryolu Taşımacılığı 3 0 3 MYD107 Uluslararası Ticarette Genel Kavramlar 2 0 3 

MYL256 Filo Yönetimi 3 0 3 MYD123 İthalat İhracat Mevzuatı ve Uygulamaları 2 0 3 

MYL217 Tehlikeli Madde Taşımacılığı 2 0 3 MYD213 E-Ticaret 3 1 4 

MYL242 Tedarik Zinciri Stratejileri 2 0 
5 

MYH109 Örgütsel Davranış 2 0 3 

MYL165 Lojistik Pazarlaması 2 0 3 MYO261 Toplam Kalite Yönetimi 
2 0 3 



 

 

MYL221 Lojistik Bilişim Sistemleri 2 0 3 
MYP205 

Stratejik Yönetim 
3 0 3 

MYO264 İnsan Kaynakları 2 0 3   
MYH116 

Sosyal Psikoloji 
2 0 4 

MYH114 Etkili İletişim ve Güzel Konuşma 2 0 3   
MYH113 

Sosyoloji 
2 0 3 

HUK 158 Ticaret Hukuku Esasları 2 0 3  
MYL182 Üretim Yönetimi 2 0 4 

                      

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = 
Dersin kredisi; AKTS= Avrupa kredi transfer sistemi 

  
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma 
Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara 
sınavların sayısı ve zamanı, ilgili öğretim elemanı ya da ders kurulu koordinatörü tarafından 
yıl/yarıyıl/ders kurulu başında öğrencilere duyurulur. Ara sınavlar, o ders için haftalık ders 
programında gösterilmiş saatler içinde yapılır. Öğretim elemanları, bir yarıyılda sayı ve zamanını 
önceden duyurmadıkları kısa sınavları da ders saatinin bir bölümünü ayırarak yapabilirler. 
 
Derslerde sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü olabilir. Meslek Yüksek Okulu kendi 
yönetim kurulu kararı ile ara sınav yerine ödev, proje veya araştırma yapılmasına karar verebilirler. 
Yıl/yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin o yıldaki/yarıyıldaki bilgisinin ölçüldüğü ve başarısının 
değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Yarıyıl veya yılsonunda almış oldukları ders veya 
derslerin final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava 
girme şartlarını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her ders için, 
öğretim yılı sonunda bütünleme sınavı hakkı tanınır. 
 
Yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü olabilir. Final 
sınavında geçerli olan başarı kuralları bütünleme sınavlarında da geçerlidir ve bütünleme sınavı notu 
final sınavı notu yerine geçer. 
 
Notlar ve sayısal eşdeğerleri 
Öğretim elemanları kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını, bütünleme 
sınavı sonuçları veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu 
değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu 
olarak takdir eder 
 
Başarı notları Sayısal eşdeğer 
 



 

 

Harf Notu Katsayı 

AA 4.00 

BA 3.50 

BB 3.00 

CB 2.50 

CC 2.00 

DC 1.50 

DD 1.00 

FF 0.00 

DZ 0.00 

 
 
Üniversitenin tüm bölüm ve programları ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk 
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri için (AA), (BA), (BB), 
(CB), (CC), (DC) ve (DD) notları dersin başarıldığını gösterir. (FF) notu başarısız öğrenciler için takdir 
edilir. (FF) notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders 
tekrarlanır. 
Genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’in altında olan öğrenciler 
Dördüncü yarıyıl sonunda GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamaz. Aynı 
şekilde başarısız öğrenci, başarısız dersi takip eden 4. dönemden ders alamaz. 
 
Başarılı öğrenciler 
Öğrencilerin başarı durumları YANO ve GANO ile izlenir. YANO’su en az 2.00 olan öğrenciler başarılı 
sayılır. Bir dönemin ders planında gösterilen derslerin tümüne yazılarak başarılı olan öğrencilerden 
YANO’su 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi 
olurlar. 
 
Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversitenin yüksek onur 
öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alır. Bu durum ayrıca öğrencinin 
diplomasında da belirtilir. 
 
Mezuniyet Koşulları 
Lojistik önlisans bölümü ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, staj ve 
mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler eğitim-
öğretimini tamamlamış sayılır. Diplomada, öğrencinin GANO’su yer alır. Önlisans bölüm veya 
programları mezunlarına önlisans diploması verilir.  
 
Eğitim Türü 
Lojistik programında örgün eğitim  ve ikinci öğretim olarak ders verilmektir. 
 
Bölüm Başkanı 
Lojistik Programı Bölüm Başkanı Öğr.Gör.Muhammed PARLAK tır. 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  
Meslek Yüksek Okulu  
Adres: Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi Yılanlı Ayazma Cad. No:26 Cevizlibağ- İstanbul/TÜRKİYE  



 

 

Telefon +90 212 4445001   
E-posta : muhammed.parlak@yeniyuzyil.edu.tr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Türkçe’yi 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. 



 

 

 

MYO 101 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. 

 

MYO100 Genel İşletme (2,0) 3 AKTS 

Bu derste, işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin 

pazarlanması, örgütlenip, yönetilmeleri ve parasal olayların izlenmesi konularını ele alıp incelemesi amaçlanır. 

Ders kapsamında işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin 

pazarlanması, örgütlenip, yönetilmeleri ve parasal olayların izlenmesi konuları üzerinde tartışılır. 

 

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. 

 

MYO180 Proje Yönetimi ve Uygulamaları (0,8) 3 AKTS 

Öğrenciler proje yazma ve yönetimi konusunda bilgilendirilir. Bu bilgiyi kullanarak ve çevrelerini 

gözlemleyerek kendi proje konularını belirler, projelerini yazıp raporunu hazırlar; sunum, poster ya da konferans 

şeklinde sunarlar. Kendi deneyimlerini oluşturdukları bu süreç boyunca öğrencilere rehberlik ve destek sağlanır.  

 

2.YARIYIL 

MYL168 Taşımacılık Yönetimi (3,0) 5 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. 

 

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.  

 

MYO 182 Proje Yönetimi ve Uygulamaları (0,8)3 AKTS 

Öğrenciler proje yazma ve yönetimi konusunda bilgilendirilir. Bu bilgiyi kullanarak ve çevrelerini 

gözlemleyerek kendi proje konularını belirler, projelerini yazıp raporunu hazırlar; sunum, poster ya da konferans 

şeklinde sunarlar. Kendi deneyimlerini oluşturdukları bu süreç boyunca öğrencilere rehberlik ve destek sağlanır.  

 

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 İskonto-Dış İskonto, Basit İskonto- İç İskonto, Bileşik İskonto, Plasman  

 

3.YARIYIL  

MYL223 Küresel Lojistik (2,0) 4 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 

Bu dersin amacı öğrencilere satınalma yönetimine ilişkin temel kavramları öğretmektir. Tedarik ve satın alma 

fonksiyonlarının lojistik sektöründe kullanımı konusunda bilgi sahibi olmaktır. 

 

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.  

 

MYO280 Proje Yönetimi ve Uygulamaları (0,8) 3 AKTS 

Öğrenciler proje yazma ve yönetimi konusunda bilgilendirilir. Bu bilgiyi kullanarak ve çevrelerini 

gözlemleyerek kendi proje konularını belirler, projelerini yazıp raporunu hazırlar; sunum, poster ya da konferans 

şeklinde sunarlar. Kendi deneyimlerini oluşturdukları bu süreç boyunca öğrencilere rehberlik ve destek sağlanır.  

 

MYL 235 Lojistik İngilizcesi I (3,0) 4 AKTS 

Bu dersin amacı, öğrencinin lojistik alanındaki İngilizce bilgisini geliştirmektir. İş ve yaşam, seyahat, yiyecek ve 

eğlence, insanlar, işletmeler, kültür, meslekler konu başlıkları altında temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini 

geliştirmek amaçlı dersler işlenecektir. 

 

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. 

 

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 

 

 

MYO282 Proje  Yönetimi ve Uygulamaları (0,8) 3 AKTS 

Öğrenciler proje yazma ve yönetimi konusunda bilgilendirilir. Bu bilgiyi kullanarak ve çevrelerini 

gözlemleyerek kendi proje konularını belirler, projelerini yazıp raporunu hazırlar; sunum, poster ya da konferans 

şeklinde sunarlar. Kendi deneyimlerini oluşturdukları bu süreç boyunca öğrencilere rehberlik ve destek sağlanır.  

 

MYL 236 Lojistik İngilizcesi II (2,0) 3 AKTS 

Lojistik İngilizcesi I dersinin devamı niteliğindedir. Temel konu başlıkları, tedarik zinciri, tedarikçi ilişkileri, 

global satın alma, taşıma ve dağıtım, envanter yönetimi, yeşil tedarik zincirinden oluşmaktadır. Bu konularla 

ilgili okuma parçaları, alıştırmalar dersin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 

 

MYL232 Depo Yönetimi (2,0) 4 AKTS 

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

konrolü, depo perfomans 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. 

 

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 206 Girişimcilik II  (2,0) 3 AKTS 

Bu ders, Girişimcilik I dersinin devamı niteliğindedir. 
 
MYO 204 Yaz Stajı 0 AKTS 

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

 

SEÇMELİ DERSLER 

MYH 114 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. 

 

HUK158 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. 

 
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. 

 

 

 

MYO264 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(3,0) 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. 

 

MYL 242 Tedarik Zinciri Stratejileri (2,0) 5 AKTS 

Günümüzde teknolojinin gelişmesi, rekabetin artması sonucu, şirketlerin tedarik zinciri stratejileri geliştirmesine 

kaynaklık etmiştir. Tedarik zincirinin stratejileri kavramını ve tedarik zinciri yönetimindeki stratejik ittifakları, 

dış kaynak kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin temel hedefi ürünün ham madde aşamasından 

müşteriye sunulmasına kadar geçen süreçte var olan satın alma, üretim ve lojistik faaliyetlerinin entegrasyonu, 

karar verme alanları ve bilgi teknolojilerinin kullanımı hakkında öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini artırmaktır. 

 

MYL165 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 

Dış ticaretin artması, uluslar arası taşımacılık sektörünün gelişmesi ile lojistik daha farklı bir boyut kazanmıştır. 

Müşteriye sektörel bazda katma değer kazandıran hizmetler ön plana çıkmış olup, dersimizde entegre lojistik 

kapsamındaki bu hizmetler incelenmektedir. Bu dersin amacı, öğrencinin entegre lojistik kavramının ve 

konularının detaylı bir şekilde incelemesini sağlamaktır. 

 

MYL 221 Lojistik Bilişim Sistemleri (2,0) 4 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, veritabanı tasarımı, karar destek 

sistemleri ve etkili bir planlama konusunda bilgi verir. 

 

MYO 266 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 

 

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 

 

MYP205 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. 

MYO261 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. 

 

MYD213 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. 

 

MYD123 İthalat İhracat Mevzuatı ve Uygulamaları (2,0) 3 AKTS 

İhracat ve ithalat işlemleri, İhracatta ve ithalatta gerekli belgeler-İhracat ve ithalat işlemlerinde izlenecek 

prosedürler, Mevzuat, İhracat ve İthalat Çeşitleri ve uygulamaları ele alınmaktadır.  

 

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 102 DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ VE BELGELER (2,0) 3 AKTS 



 

 

Dış ticarette kullanılan ödeme şekilleri ve belgelerin Konşimentolar (Tüm deniz,hava,kara,tren 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 250 DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ (3,0) 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. 

 

MYL252 KARAYOLU TAŞIMACILIĞI (3,0) 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. 

 

MYL254 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI (3,0) 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. 

 


