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Program Hakkında 

Lojistik işletmeleri ve uluslararası mal ve hizmet hareketliliği gittikçe önem 

kazanmakta, ülkemiz fiziki altyapısı ve planlaması itibariyle bir lojistik merkez haline 

gelmektedir.  

Lojistik sektöründe yaşanan gelişmelerin ülkemizin dış ticaret ve kalkınma 

politikalarındaki ağırlığı ve etkisi de her geçen gün artmaktadır. Tüm dünyada korumacılığın 

artış göstermeye başladığı günümüz şartlarında güçlü lojistik kabiliyetleri olan ülkelerin 

maliyet avantajları büyük rol oynamaktadır. 

Bu programımızda; uluslararası ticaret ve lojistik sektörlerinde çalışan profesyonellerin 

ve çalışmak isteyenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilgi ve beceriyi kazandırmayı 

amaçlamaktayız. 

 

Programımızda; Operasyon Yönetimi, Satın Alma ve Envanter Yönetimi, Dış Ticaret 

Mevzuatı ve Uygulamaları, Uluslararası Ekonomi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Zinciri 

Analitiği, Uluslararası Ticaret Hukuku, Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, E-Ticaret Yönetimi 

gibi İşletme, Ekonomi ve Hukuk alanlarından özgün ve yenilikçi zengin dersler vasıtasıyla farklı 

alanlarda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırılmaktadır. 

Program; her birisi yurtdışı araştırma ve proje deneyimine sahip, donanımlı ve yetkin 

akademisyen kadrosu tarafından yürütülmektedir. 
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Mekân 

ASBÜ bir devlet 

üniversitesidir. ASBÜ şehir dışında bir 

kampüs üniversitesi değildir, toplumla 

iç içe, şehrin dokusuna ve 

damarlarına nüfuz eden bir şehir 

üniversitesidir. Şehir üniversitesi olma 

özelliği, ASBÜ’ye toplumla 

bütünleşme ve toplumun dinamik 

yapısını inceleme fırsatı vermektedir.  

Derslerimiz, tarihi Sümerbank binasındaki nezih ve mevcudu az sınıflarda 

işlenmektedir. 

 

 

Programa Kabul Koşulları 

 4 yıllık lisans programı mezunu olunmalıdır. 

 Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavı’ndan (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan 

alınmalıdır. 

 

 

Mezuniyet Koşulları 

 Programın öğretim dili Türkçe’dir. 

 Dersler hafta içi akşam saat 18.30’da başlamaktadır.  

 Programın bütün faaliyetleri ASBÜ Lisansüstü Akademik Takvim’de belirtilen tarihlere 

göre yürütülmektedir. 

 Her bir dönem 14 haftadır ve derslere %70 devam zorunludur. 

 Programdan mezun olabilmek için 10 dersi  ve dönem projesini en az 2 dönem (1 yıl) 

en fazla 3 dönemde (1.5 yıl) başarıyla tamamlamış olmak gerekir. 
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Müfredat 

 

1. Dönem – Güz 

Dersin Kodu Dersin Adı 

UTL701 Operasyon Yönetimi 

UTL703 Satın Alma ve Envanter Yönetimi  

UTL705 Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları 

UTL707 Uluslararası Ekonomi 

UTL*** Seçmeli 

 
 
2. Dönem – Bahar 

Dersin Kodu Dersin Adı 

UTL702 Araştırma Yöntemleri 

UTL704 Tedarik Zinciri Yönetimi 

UTL706 Tedarik Zinciri Analitiği 

UTL708 Uluslararası Ticaret Hukuku 

UTL*** Seçmeli 

 
 
3. Dönem – Güz  

Dersin Kodu Dersin Adı 

SBE702 Dönem Projesi 
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Seçmeli Dersler 

Dersin Kodu Dersin Adı 

UTL709 Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Uyuşmazlıkların Çözümü 

UTL710 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları 

UTL711 
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş 
Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) 

UTL712 Uluslararası Taşıma Hukuku  

UTL713 Tedarik Zinciri Risk Yönetimi 

UTL714 E-Ticaret Yönetimi 

UTL715 Proje Yönetimi 

UTL716 Simülasyon 

UTL717 Servis Sistemleri Tasarım ve Planlama 

UTL718 Yönetim Bilişim Sistemleri 

UTL719 İstatistiksel Veri Analizi 

UTL720 Türkiye Ekonomisi 

UTL721 Dış Ticaret Finansmanı ve  Ödeme Yöntemleri 

UTL722 Stratejik Yönetim 
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Ders İçerikleri 

UTL701 - Operasyon Yönetimi 

 Bu ders kapsamında; bir rekabet silahı olarak karar verme, süreç tasarım stratejisi, 

süreç analizi, performans analizi, kapasite, süreç düzeni, projeleri planlama ve yönetme, 

operasyon stratejisi, süreç tasarımı ve geliştirilmesi, kalite yönetimi, stok yönetimi ve yalın 

üretim konuları işlenecektir. 

UTL702 - Araştırma Yöntemleri 

 Bu dersi alan öğrencilerin, Sosyal Bilimler alanındaki araştırmaların niteliği hakkında 

ayrıntılı bir bilgi sahibi olmaları ve akademik yazım ve sunum tekniklerini öğrenmeleri 

amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, bu ders kapsamında akademik yazım teknikleri (araştırmanın 

tanımı, türü ve metodolojisi, literatür taraması, akademik yazımın bileşenleri ve intihalden 

kaçınma), etkili sunuş için beden dilini kullanma teknikleri (sesler ailesi, iletişim, fiziksel 

varoluş, gerginlik ve ses tonu ilişkisi, dinleyici kitlesinin sürece dâhil edilmesi, sunuma 

başlarken ve sunum esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar, sunum esnasında 

doğabilecek gerginliği yönetmek, başarısız/başarılı sunum örnekleri üzerinden değerlendirme) 

ve sunum tasarımı ve slayt içerikleri (sunum konusunu takdim etmek, sunum konusunun ana 

hatlarını ve sunumu önem sırasına göre oluşturmak, önemli hususların altını çizmek, görsel 

araçlar kullanmak, konular arasında geçiş yapmak, kapanış notları) konuları işlenecektir.  

UTL703- Satın Alma ve Envanter Yönetimi 

 Bu ders kapsamında; malzeme elleçleme, paketleme, bar-kodlama, çapraz sevkiyat, 

envanter kontrol sistemleri, ABC sınıflandırması, ekonomik sipariş miktarı modelleri konuları 

işlenecektir. 

UTL704 - Tedarik Zinciri Yönetimi 

 Bu ders kapsamında; çok aşamalı üretim-dağıtım sistemlerinde planlama, uygulama ve 

etkili malzeme ve bilgi akışını kontrol etme, başarılı bir tedarik zinciri yönetimi için gerekli olan 

kavramlar ve yöntemler, ulaştırma, üretim ve envanter planlama, dağıtım planlama, depo 

yönetimi, dış kaynak kullanımı ve tedarik zincirinde bilişim sistemleri konuları işlenecektir. 
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UTL705 - Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları 

 Bu ders kapsamında; Türk ihracat rejimi ve uygulamaları, Türk ithalat rejimi ve 

uygulamaları, serbest ticaret bölgeleri, ürün güvenliği ve standartları konuları işlenecektir. 

UTL706 - Tedarik Zinciri Analitiği 

 Bu ders kapsamında; belirsizliğin modellenmesi, olasılık, karar analizi, matematiksel 

modelleme, doğrusal ve doğrusal olmayan programlama, karma tamsayılı doğrusal 

programlama, karar ağaçları, proje çizelgeleme konuları işlenecektir. 

UTL707 - Uluslararası Ekonomi 

 Bu ders kapsamında; uluslararası ticaret teorisi analizleri (karşılaştırmalı üstünlük 

teorisi ile arz ve talep modelleri), faktör donatımı teorisi, dış ticaret teorisi ve ekonomik 

büyüme analizleri, dış ticaret politikası, gümrük tarifeleri, tarife dışı engeller, dünya ticaretinin 

serbestleştirilmesi, küreselleşme ve ekonomik birleşmeler, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği 

dışında dünyadaki ekonomik gruplaşmalar gibi konular ele alınacaktır.  

UTL708 - Uluslararası Ticaret Hukuku 

 Bu ders kapsamında; uluslararası ticaret hukukunun tarihçesi, başta Dünya Ticaret 

Örgütü olmak üzere uluslararası ticarete yön veren kuruluşlar, çok taraflı ticaret anlaşmaları, 

serbest ticaret anlaşmaları, Türkiye-AB Gümrük Birliği ve uluslararası anlaşmazlıkların çözüm 

yolları konuları işlenecektir. 

UTL709 - Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Uyuşmazlıkların Çözümü 

 Bu ders kapsamında; uluslararası ticari sözleşmelerin kuruluşu, uluslararası ticari 

sözleşmelere uygulanacak hukuk kurallarının tespiti, uluslararası ticari sözleşmelerden 

kaynaklanacak uyuşmazlıkların mahkemeler, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları 

(ADR) ile çözümü konuları işlenecektir. 

UTL710 - Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları 

 Bu ders kapsamında; gümrük mevzuatı, gümrük sürecinde vergilendirme, gümrük 

kolaylaştırmaları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü düzenleme şekli, gerekli yaptırımlar ve 

faydaları ve ISO belgeleri konuları işlenecektir. 
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UTL711 - Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 

Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) 

 Bu ders kapsamında; Viyana Satım Sözleşmesi’nin yer, kişi, zaman ve konu bakımından 

uygulama alanı, Viyana Satım Sözleşmesi’ne göre satım sözleşmesinin kurulması (icap, kabul) 

ve sözleşmenin değiştirilmesi, alıcı ve satıcının yükümlükleri ve hasarın intikali konuları 

işlenecektir.  

UTL712 - Uluslararası Taşıma Hukuku  

 Bu ders kapsamında; uluslararası taşıma sözleşmesi, kara, hava, denizyolu ve demiryolu 

ile taşıma hakkında uluslararası anlaşmalar, taşıyıcının sorumluluğu ve sigorta konuları ele 

alınacaktır.  

UTL713 - Tedarik Zinciri Risk Yönetimi 

 Bu ders kapsamında; ticari yönetim bağlamında risk tanımı, risk belirleme ve 

değerlendirme teknikleri ve araçları, sözleşme yaklaşımı seçiminden önce veya sözleşme 

formlarında yapılan ayarlamalardan önce riskler, risk odaklı yönetim kararlarının geliştirilmesi 

ve gerekçesi, tedarik zinciri güvenlik açığı ve risk yanıt stratejileri, risk yönetimi süreçleri ve 

prosedürleri, risk analizi teknikleri, sigorta dahil risk transfer stratejileri, makro ve mikro 

düzeyde riskleri gösteren endüstri bazlı, gerçek dünya vaka çalışmaları ve senaryoları ve 

bunların yönetimine yaklaşımları konuları işlenecektir. 

UTL714 - E-Ticaret Yönetimi 

 Bu ders kapsamında; e-iş çeşitleri, işletme paradigmaları, temel kavramlar, e-ticaret 

araçları, ödeme çeşitleri, alt yapı çeşitleri (iletişim, teknoloji ve ödeme alt yapıları gibi), e-

ticarette dünya ve Türkiye’deki firmaların güncel pozisyonu ve veri depolama teknolojileri 

konuları işlenecektir. 

UTL715 - Proje Yönetimi 

 Bu ders kapsamında; proje yönetimine giriş, proje organizasyonu, liderlik ve proje 

takımları, proje faaliyetleri, proje kapsamı ve faaliyet ilişkileri, çizelgeleme, projenin izlenmesi, 

proje rapor, form ve planları, proje risk yönetimi, proje yönetimi yazılımları, proje sunumu 

konuları işlenecektir. 
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UTL716 – Simülasyon 

 Bu ders kapsamında; farklı operasyonel iş kararlarının sonuçlarını değerlendirmek için 

simülasyon modellerinin nasıl kullanıldığı ve bu sayede iyi alternatifin nasıl seçildiği, 

simülasyon modelleri ile veri bazlı analitik modeller kurma konuları işlenecektir. 

UTL717 – Yönetim Bilişim Sistemleri 

 Bu ders kapsamında; yönetim bilişim sistemleri fonksiyonunun bireysel ve örgütsel 

özellikleri, donanım, yazılım, veri tabanları, telekomünikasyon sistemleri, bilgi sistemlerinin 

stratejik kullanımı, bilgi sistemlerinin sosyal ve etik özellikleri konuları işlenecektir. 

UTL718 – İstatistiksel Veri Analizi 

 Bu ders kapsamında; istatistiğe giriş ve tanımlayıcı istatistik, olasılık ve kesikli rassal 

değişkenler, sürekli rassal değişkenler, değişkenlerin beklenen değerleri ve kombinasyonları, 

örneklem dağılımı, hipotez testleri ve istatistiksel çıkarım konuları işlenecektir. 

UTL719 – Türkiye Ekonomisi 

Bu ders kapsamında; öğrencilerin Türkiye ekonomisi üzerinden temel makroekonomik 

verileri anlama ve yorumlama becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, ders 

kapsamında temel makroekonomik göstergeler (bütçe dengesi, cari açık, dış ticaret, ekonomik 

büyüme, enflasyon, işsizlik ve ödemeler dengesi) konuları işlenecektir.  

UTL720 – Dış Ticaret Finansmanı ve  Ödeme Yöntemleri 

Bu ders; dış ticarette finansman teknikleri ve ödeme yöntemleri hakkında bilgi vermeyi 

amaçlamaktadır. Ders kapsamında; dış ticaret finansmanı amacıyla kullanılan akreditif, ticari 

banka ve Eximbank kredilerinin yanı sıra faktöring, forfaiting ve leasing yöntemlerini 

işlenecektir. Ödeme yöntemleri olarak ise akreditifli ödeme, vesaik mukabili ödeme, mal 

mukabili ödeme, kabul kredili akreditifli ödeme, kabul kredili vesaik mukabili ödeme, kabul 

kredili mal mukabili ödeme ve peşin ödeme konuları ele alınacaktır. 

UTL721 – Stratejik Yönetim 

Bu ders kapsamında; stratejik yönetim süreci, şirkete ait vizyon ve misyon, işletme içi 

ve dışı faktörler, stratejilerin oluşturulması, stratejilerin uygulanması ve uygulama surecinin 

değerlendirilmesi (kontrol edilmesi) konuları işlenecektir. 


