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KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU 
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 

LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II.  ÖĞRETİM  

     DERS İÇERİKLERİ    

 

 

LOJ 101 GENEL İKTİSAT     Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 

İktisat’ın tanımı, yöntemi, temel kavramlar, arz ve talep kavramları, esneklikler, fayda, tüketici 

davranışları, üretim maliyetleri, üretici dengesi, piyasa dengesi, tam  rekabet  piyasası, tekel piyasası ve 

diğer eksik rekabet  piyasaları. 

TDB 101 TÜRK DİLİ I     Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 

Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk Dilinin Dünya 

dilleri arasındaki yeri, Türkçenin Tarihsel gelişimi ve bugün konuşulduğu yerler. Türkçenin belirleyici 

özellikleri hakkında genel bilgi. Dilekçe yazım kuralları, bu kuralların sıkça ihlâl edildiği durumlar, 

noktalama işaretleri ve uygulamaları. Türk ve dünya edebiyatından seçmeler ve özetlenmesi. 

AIB 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I  Teorik 2,  Kredi 2, AKTS 2 

İnkılap ve benzeri kavramları anlayabilme, Temel kavramlar, Türk inkılabı öncesinde Osmanlı devletinin 

yaptığı ıslahatlar, Türk inkılaplarının hazırlık dönemi, Türk istiklal savaşı ve sonrası devrimler. 

 

LOJ 103 İŞLETME       Teorik 3, Kredi 3, AKTS 4 

 

İşletmenin tanımı, işletmenin kuruluş amaçları, kuruluş şekilleri, işletmenin sınıflandırılması, türleri ve 

kapasitesi, işletmeler arası işbirliği şekilleri, işletmecilikte geçerli olan ilkeler. Yönetimin tanımı, 

yönetimin işlevleri, yönetim ve yönetici özellikleri, pazarlama, üretim, üretim planlaması, finansman, 

insan kaynakları, Ar-Ge . 

 

LOJ 173 TEMEL HUKUK     Teorik 2, Kredi 2, AKTS 4 

 

Hukuk kavramı, hukuk kurallarının niteliği ve hukuk sistemi, kamu hukuku ve özel hukuk dalları, 

hukukun kaynakları, hakkın tanımı ve türleri, hakkın kullanılması ve korunması, şahıs, şahıs türleri ve 

ehliyetler, borç ilişkisi ve sorumluluk, yargı ve türleri. 

 

LOJ 177 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIM TEKNİKLERİ  Teorik 2, Kredi 2, AKTS 4  

 

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

internet kullanımı hakkında genel bilgiler. 

 

YBD 101 YABANCI DİL I     Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2  

 

Basit cümlelerin yapılarını kavrayabilme, günlük iletişimde  basit ve bileşik cümleleri uygun bir ifade ile 

kullanma, basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya karşılıklı konuşma geçen sözcüklerin 

anlamlarını kavrayabilme, dilde yapı, işlev ve kavramları doğru olarak     

kullanabilme. 

 

LOJ 175 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ I  Teorik 2,  Kredi 2, AKTS 4 

 

Lojistik sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi, lojistiğin öneminin açıklanması, 

lojistikle ilgili temel kavramlar, lojistiğin temel ilkeleri, lojistik sektörünün ülke ekonomisine katkısı, 

lojistik hizmetlerinin sınıflandırılması, uluslararası ticari alanlarda lojistik hizmetinde meydana gelen 

gelişmeler. 

 



 

LOJ 171 GENEL MUHASEBE    Teorik 3, Kredi 3, AKTS 4  

 

Muhasebenin tanımı, muhasebenin ilkeleri, bilanço ve gelir tablosu, muhasebe defter ve belgeleri, 

muhasebe süreci, mal alım ve satım incelemelerinin sürekli envanter yöntemine göre kayıt edilmesi. Hazır 

değerler ve menkul kıymetler, alacaklar duran varlıklar, borçlar, mali borçlar, öz kaynaklar, gelirler ve 

giderler, dönem sonu envanter işlemleri, hesapların kapatılması, dönem sonu mali tabloların 

düzenlenmesi. 

 

LOJ 141 TİCARİ MATEMATİK    Teorik 2,  Kredi 2, AKTS 2 

Kümeler, sayılar denklemler ve eşitsizlikler. Fonksiyon kavramı, üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Türev 

ve integral. Matris ve determinantlar. Oranlar, yüzde hesaplamaları, dış ve iç iskonto kayıpları, ayarlar, 

finansman alanında ve bankacılıkta kullanılan ve bileşik faize dayalı matematik yöntemleri.  

II. YARIYIL 

 

LOJ 102 LOJİSTİK İKTİSADI    Teorik 2,  Kredi 2, AKTS 4  

 

Gayri safi milli hasıla-milli gelir ve hesaplanması, istihdam ve işsizlik, milli  gelir ve istihdamı belirleyen 

faktörler, çarpan mekanizması, kapalı ve açık ekonomilerde milli  gelir dengesi, para arzı, para talebi ve 

faiz, paranın değeri ve fiyatlar genel düzeyi, devletin ekonomik hayata müdahalesi, para ve maliye 

politikaları. 

 

TDB 102 TÜRK DİLİ II     Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 

 

İyi konuşmak ve yazmak için gerekli ön hazırlıklar, iyi bir konuşma ve iyi bir yazıda aranan nitelikler, 

bunlarla ilgili örnekler. İyi bir cümlenin özellikleri, anlatım yanlışları, cümle bozuklukları, özyaşam 

öyküsü özellikleri ve yazımı, bilimsel yazılarda aranan özellikler, Türk ve dünya edebiyatından örnek 

metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma yeteneğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapmak.  

 

AİB 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II  Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 

 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş temelini sağlayan Atatürk İnkılâpları. Atatürk dönemi Türkiye 

 Cumhuriyeti’nin  dış  politikasının  esasları. Atatürk  İlkelerini ve bu ilkelerin doğuş  ve gelişimi. 

 

 

LOJ 104 PAZARLAMA İLKELERİ    Teorik 3, Kredi 3, AKTS 4 

 

Temel kavramlar, tüketici pazarları ve endüstriyel pazarlar, pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, 

mamul ve fiyat kavramlarının açıklanması, dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım yöntemleri, pazarlamada 

tutundurma faaliyetleri, pazarlama araştırmasının açıklanması, pazar araştırma yöntemleri, pazarlama 

yönetimi ve uluslar arası pazarlama yönetimi. 

 

YBD 102 YABANCI DİL II     Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 

 

Dildeki geniş zamana ilişkin yapı, işlev ve kavramlar, dildeki geçmiş zamana ilişkin yapı, işlev ve 

kavramlar, dildeki gelecek zamana ilişkin yapı, işlev ve kavramlar. 

 

 

LOJ 142 İSTATİSTİK     Teorik 2, Kredi 2, AKTS 4 

İstatistikle ilgili temel kavramlar, tarihsel gelişimi ve istatistikte kullanılan bilgisayar paket programları, 

istatistikte verilerin toplanması ve düzenlenmesi, frekans dağılımları, histogram ve frekans poligonu, 

grafikler, ortalamalar (Aritmetik ortalama, kareli ortalama, harmonik ortalama, geometrik ortalama) mod 

ve medyan dağılma ölçüleri, standart sapma ve varyans, olasılık hesapları, binom ve normal dağılımlar. 

 



LOJ 172 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ   Teorik 2, Kredi 2, AKTS 4 

Dış ticarete genel bakış, geçmişten bugüne dış ticaretin gelişimi, dış ticarete gereksinim duyulmasının 

nedenleri, MTO, Tacir sıfatının kazanılması, uluslararası satış sözleşmeleri, teslim şekilleri, ödeme 

şekilleri, örnek uygulamalar. 

LOJ 174 TİCARET HUKUKU    Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 

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

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

ortaklıklar, kıymetli evraka ilişkin  genel  esaslar. 

LOJ 176 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ II  Teorik 2, Kredi 2, AKTS 4 

Temel lojistik kavramlarının tanıtımı, tedarik zincirleri ve uygulama alanları, lojistiğin fiziksel dağıtım ve 

tedarik ağı sistemlerinin açıklanması, dış kaynak kullanımı, lojistik bilgi sistemleri, entegre lojistik ve 

lojistiğin temel fonksiyonlarının tanıtımı.   

LOJ 178 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ  Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 

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

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

 

III. YARIYIL 

 

LOJ 201 ULUSLARARASI İKTİSAT   Teorik 3, Kredi 3, AKTS 2 

Uluslararası ticaret teorisi, dış ticaretin ekonomik etkileri, döviz piyasası, ödemeler bilânçosu, dış ticaret 

politikası ve politika araçları,  gümrük tarifeleri ve kotalar, tarife dışı araçlar, dünya ticaretinin 

serbestleştirilmesi, GATT ve iktisadi birleşmeler, dünyadaki iktisadi gruplamalar. 

 

LOJ 203 ULAŞTIRMA MEVZUATI    Teorik 2, Kredi 2, AKTS 3 

Türk dış ticaret mevzuatları, ihracat rejim kararı, ihracat yönetmeliği, ihracat tebliğleri, ithalat rejim 

kararı, ithalat yönetmeliği, ithalat tebliğleri, standardizasyon rejim kararı, standardizasyon yönetmeliği, 

TSE mevzuatı, karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu mevzuatı, uluslar arası TIR mevzuatı, örnek 

uygulamalar. 

 

LOJ 205 ULUSLAR ARASI TİCARİ BELGELER  Teorik 3, Kredi 3, AKTS 4  

Dış ticarette kullanılan ticari belgeler, sevk belgeleri, dolaşım belgeleri, yükleme belgeleri, TIR karneleri, 

anlaşma şartlarının gerektirdiği diğer belgeler, sigorta belgeleri, finansman belgeleri, sertifikalar, gözetim 

belgeleri, örnek uygulamalar.  

 

LOJ 207 TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ   Teorik 3, Kredi 3, AKTS 4  

Taşımacılığa giriş, taşımacılığın unsurları, taşımacılık organizasyonu, taşımacılığın yasal boyutları, 

taşımacılık altyapısı, taşımacılık yönetimi ve ekonomisi ve taşımacılık düzenlemeleri taşımacılıkta 

kullanılan kavramlar, taşıma sistemleri, kombine taşıma çeşitleri, Dünyada ve Türkiye'de taşımacılık. 

 

 

 

LOJ 209 DEPO YÖNETİMİ     Teorik 3, Kredi 3, AKTS 4  

 



Depo ve depolama kavramları ile öneminin anlatılması, depo ve depolama çeşitleri, depolama yönetimi, 

depo iş süreçleri, depo yeri seçiminin önemi, Depo yerleşim planının hazırlanması ile ilgili döşeme ve 

donatılar, antrepo ve serbest bölgelerin depolamadaki yeri, depolamada ambalajlama, depolamada 

karşılaşılan riskler, Tedarik fonksiyonlarının ve tedarik sistemlerinde farklılıkların açıklanması. Satın 

alma değişkenlerinin tanıtımı, Tedarik zincirinin tanıtılması, tedarik yönetimi, Tedarikçiler tedarik 

sistemine etkileri. 

 

 

LOJ 251 ULUSLARARASI PAZARLAMA  TEKNİKLERİ Teorik 2, Kredi 2, AKTS 3  

Temel kavramlar, uluslararası pazarın incelenmesi, uluslararası mal stratejileri, uluslararası fiyat 

stratejileri, uluslararası dağılım stratejileri, uluslararası tutundurma stratejileri. 

 

LOJ 261 AB- TÜRKİYE İLİŞKİLERİ   Teorik 2, Kredi 2, AKTS 4  

AB tarihçesi, AB-Türkiye ilişkileri, AB’nin politikaları, Türkiye’nin mevcut ekonomik yapısının analizi, 

AB-Türkiye ilişkilerindeki son gelişmeler, Gümrük Birliği ve Türk sanayisinin rekabet gücü. 

 

LOJ 275 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ   Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2  

 

Bu ders, tedarik zinciri boyunca ürün ve hizmetlerin sağlanması için sürdürülen tüm faaliyetlerin 

yönetilmesi ile ilgilidir. Tedarik zincirinin tüm elemanlarının bütünleşik bir şekilde çalışması üzerinde 

durmakta ve tedarik zinciri yönetiminin prensiplerini tanıtmaktadır. Bu amaçla, tedarik zincirindeki 

üretim ve dağıtım süreçleri, stok yönetimi ve risk paylaşımı, tedarikçi seçimi, stratejik anlaşmalar 

hakkında bilgi verilmekte ve tedarik zinciri yönetiminde kullanılan bilgi sistemleri tanıtılmaktadır. 

 

 

LOJ 279 PROJE I      Uygulama 2, Kredi 4, AKTS 2  

 

Proje, Proje Yönetimi, Planlama, Fizibilite çalışmaları, Risk Yönetimi, Bilimsel Yönetim, Proje 

hazırlama, Örnek Projeler, Proje Yönetiminin önemi. 

 

LOJ 227 LOJİSTİK YÖNETİMİ    Teorik 2, Kredi 1, AKTS 2 

Lojistik yönetiminin tanımı, lojistikte yönetimin önemi, lojistik yönetiminin esasları, lojistik yönetiminin 

ana unsurları, yönetimde engeller ve fırsatlar, müşteri hizmeti ve planlama fonksiyonları, hizmet 

yönetimi, envanter yönetimi, antrepo yönetimi ve lojistik konumlandırmasının çeşitli yönleri, lojistik 

hizmet bileşenleri,küresel ekonomi yönetimi. 

 

IV. YARIYIL 

 

LOJ 202 LOJİSTİK SİGORTACILIĞI   Teorik 3, Kredi 2, AKTS 3  

 

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

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

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

çeşitleri. 

 

LOJ 204 LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ   Teorik 2, Kredi 2, AKTS 3  

 

Lojistik sektörü için en önemli konulardan birisi olan yazılım ve donanım destekleri, bilişim sistemleri, 

lojistik  problemlerinin çözümünde bilgisayar kullanımı, elektronik veri değişimi, elektronik sipariş ve 

tanımlama sistemleri, elektronik iş ve lojistik bilgi sistemleri, elektronik lojistik uygulamaları dersin 

içeriği kapsamındadır 

 

 

 



LOJ 206 ULUSLARARASI YAZIŞMA TEKNİKLERİ Teorik 2, Kredi 2, AKTS 3  

  

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

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

gereken hususlar, örnek uygulamalar. 

 

LOJ 208 FİZİKSEL DAĞITIM SİSTEMLERİ  Teorik 3, Kredi 2, AKTS 3 

 

Fiziksel dağıtım sistemlerinin temel kavramları, kapsamı, dağıtım sistemleri, dağıtım sistemlerini 

etkileyen çevresel faktörler, fiziksel dağıtım kanal alternatifleri, Fiziksel dağıtım kuruluş yerinin seçimi ve 

önemi, yurtiçi ve yurtdışı dağıtım teknikleri, fiziksel dağıtımda kullanılan araç çeşitleri, fiziksel dağıtımda 

müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti. 

 

LOJ 210 YÖNETİM VE ORGANİZASYON   Teorik 3, Kredi 3, AKTS 4 

 

İşletme ve Yönetim İle İlgili Kavramlar; Yönetim Biliminin Gelişimi; Karşılaştırma ve Değerlendirme; 

Yönetimin Fonksiyonları; Organizasyon Kavramı ve Yeni Teoriler.  

 

 

LOJ 270 VERGİ HUKUKU     Teorik 2, Kredi 2, AKTS 3  

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

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

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

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

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

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

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

ve yapıları çerçevesinde öğrencilere aktarılmaktadır. 

 

LOJ 274 İŞ HUKUKU      Teorik 2, Kredi 2, AKTS 3 

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

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

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

sözleşmelerinin yapılması, iş uyuşmazlıkları ve toplu iş uyuşmazlığı kavramı, bu uyuşmazlığın çözümü, 

grev ve lokavt kavramı. 

 

LOJ 282 E- TİCARET     Teorik 2, Kredi  2, AKTS 3 

 

Elektronik ticaretin tarihi gelişimi, internet ve elektronik ticaretle ilgili temel kavramlar,e- ticaretin önemi, 

internet üzerinden yürütülen lojistik hizmetlerinin açıklanması, internette pazarlama ve reklam 

faaliyetlerinin yürütülmesi, örnek elektronik ticaret uygulamaları 

 

LOJ 276 GÜMRÜKLEME     Teorik 3, Kredi 2, AKTS 3 

Gümrükle ilgili temel kavramlar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun tanıtılması, Türkiye’de gümrük 

işlemlerinin açıklanması, gümrük vergisi uygulamasında mükellefiyet, istisna, muafiyet ve genel işlemler, 

eşyanın gümrük idaresine sunulması, gümrük rejimleri, gümrük beyannamesinin tanıtılması, 4926 sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun anlatılması, örnek uygulamalar. 

LOJ 278 PROJE II      Uygulama 2, Kredi 1, AKTS 2  

Proje, Proje Yönetimi, Planlama, Fizibilite çalışmaları, Risk Yönetimi, Bilimsel Yönetim, Proje 

hazırlama, Örnek Projeler, Proje Yönetiminin önemi. 

 


