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MYLP 110 İşletme I: Bu ders işletme yönetiminin temel kavramlarını öğrenciye benimseterek ileri 
dönemlerdeki derslere hazırlık amacı gütmektedir. Dersin içeriğinde işletme yönetimi ve yöneticilere 
ilişkin kavramlar aktarılır. Tarihte yönetim bilimlerinin geçirdiği evreler ve bugüne kadarki yönetim 
modelleri tartışılarak çağdaş yönetim yaklaşımları gösterilir. İşletme yönetiminin iç ve dış çevreyle 
ilişkisi ortaya konur. Yönetim süreci (planlama, karar verme, organizasyon, yöneltme ve kontrol) 
aktarılır.  

MYLP 140 Mesleki İngilizce I: Bu derste öğrencilerin meslekleriyle ilgili olan İngilizce terimleri 
öğrenmeleri amaçlanır. İlgili programdaki temel yazışma teknikleri, ana metinlerin okunması ve 
kavranması, dinleme yolu ile terimlerin günlük konuşma dilindeki kullanımları aktarılır. İngilizce 
özgeçmiş hazırlama çalışmaları yapılır.  

MYLP 210 Liman ve Terminal İşlemleri: Liman ve Terminal İşlemleri Yönetimi, lojistik eğitiminin 
temel bir dersi olup öğrencilere limanların temelleri, konteyner terminalleri, limanlarda kullanılan 
ekipmanlar, özel ve devlet limanlarının örgütsel yapısı ve liman ve terminallerde yer alan temel 
operasyonlar hakkında bilgi sağlamaktadır. Uluslararası deniz taşımacılığının karmaşıklığı 
araştırılması; deniz taşımacılığı ekonomisi ve teknolojisi, liman yönetimi, liman performansı, deniz 
taşımacılığı hukuku, liman hukuku ve deniz kanunları işlenecektir. 

MYLP 122 Lojistiğe Giriş: Lojistiğin tanımı, lojistik sektörünün Türkiye’de ve Dünya’da doğuşu ve 
gelişimi, amaçları, faaliyetleri, kara-deniz-hava-demiryolu taşımacılığı, gümrük ve sigortalama, 
sektörde yaşanan eksikliklere ilişkin örnek vakalar anlatılmaktadır. Bu ders; Ulusal ve Uluslararası 
Lojistik faaliyetlerin, tanımları, işleyişleri, çeşitli taşıma modellerinin tanıtımı, lojistik faaliyetlerin 
uluslararası koordinasyonu ile ilgili bilgileri içerir. 

MYLP 254 Stratejik Yönetim: Bu ders işletmenin yapısı, yönetimi ve örgütlenmesi, rekabet 
stratejileri, dış ve iç çevrenin analizi, strateji geliştirme, uygulama, değerlendirme ve kontrol süreçleri 
ve işletme operasyonlarının küresel boyutları ile ilgili bilgiler içermektedir.  

MYLP 120 Lojistik Terminolojisi: Lojistik Terminolojisi lojistik sektöründe kullanılan temel 
terimler ile bu terimlerin günlük ulaştırma, depolama veya stok yönetimi işlemlerinde en sık görülen 
kullanım şekilleri konularında odaklanmış bir temel derstir. 

MYLP 130 Kalite Yönetim Sistemleri: Kalite Yönetim Sistemleri, tüm işletmelerdeki kalite 
geliştirme süreçlerini, sorunları tespit edebilme ve bu sorunları ortadan kaldırabilmeye yönelik 
bilimsel metotları kullanabilme yeteneğini kazandırmaya odaklanan bir derstir. 
 
MYLP 213 Deniz Ulaştırma Yönetimi: Deniz Ulaştırma Yönetimi lojistik eğitiminde temel bir ders 
niteliği taşımakta olup, öğrencilere deniz yolu taşımacılığının genel çevresi, ilintili süreçleri, 
fonksiyonları ve operasyonları ile ilgili bilgiler vermektedir. Bu ders, deniz yolu taşımacılığındaki 
temel işlemler, hesaplamalar, temel gemi tipleri ve deniz yolu taşımacılığını düzenleyen ana 
kuruluşlar üzerinde odaklanmaktadır. 



 
MYLP 211 Tedarik Zinciri Yönetimi I: Bu ders, tüm şirketler için doğru bir tedarik zinciri 
tasarlamanın, planlamanın ve operasyonunun önemini öğretmeyi; tedarik zinciri performansına etki 
eden ana etmenleri belirlemeyi ve bu etmenleri ölçecek metotların kavranmasını sağlamayı 
amaçlamaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi lojistik eğitimi içinde temel bir ders olup öğrencilere 
tedarik zinciri yönetiminin temelleri, küresel etkenler, tedarik zincirinin yapısıi örgütlenme şekli ve 
temel fonksiyonları konularında bilgi sağlamaktadır. 
 
MYLP 212 Tedarik Zinciri Yönetimi II: Bu derste, şirketlerin stok yönetimi, taşımacılık yönetimi, 
dağıtım ağı planlamaları ve depo yönetimleri konusunda temel kavramların ve uygulamaların 
öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Ayrıca tedarik zinciri yönetimindeki son gelişmelerin 
öğretilmesi de dersin amaçları arasındadır. Tedarik Zinciri Yönetimi II lojistik eğitiminde temel bir 
ders olup öğrencilere taşımacılık yönetiminin temelleri, stok yönetimi, depo işlemleri ve tedarik 
zinciri yönetimi üzerine son gelişmeler hakkında bilgi sağlamaktadır. 
 
MYLP 251 Taşıma Mevzuatı: Günümüz taşımacılık problemlerinin anlaşılması, günümüzdeki yasal 
çerçeve ve taşımacılığın organizasyonu ve bunun teknoloji tarih ilişkisi ve bu endüstrinin nasıl bir 
sosyopolitik  iklimde geliştiği, taşımacılıkla ilgili düzenlemeler, taşımacılık maliyet özellikleri, 
taşımacılık ve hizmetlerin oran profilleri, ulusal ve uluslararası belgeleme, taşımacılığın ihracat ve 
ithalat yönleri, ab’de taşımacılıkla ilgili konular ve diğer önemli uluslararası anlaşmalar.  
 
MYLP 256 Uluslararası Ulaştırma Yönetimi: Bu ders, uluslararası lojistikte yer alan Ulaştırma 
faaliyetlerinin ve taşıma modellerinden Karayolu, Demiryolu ve Havayolu taşımacılığının ana 
ögelerinin tanımlanmasını kapsar. Ders; lojistik ve uluslararası ulaştırma konularında uzmanlaşmayı 
hedefleyen öğrencilere tüm ulaştırma/taşıma yöntemleri konusunda detaylı bilgi verir. 
 
MYLP 215 Uluslararası Lojistik ve Taşıma Şekilleri: Bu ders kapsamında lojistik fonksiyonlarının 
uluslararası platformdaki yansımaları, küresel şirketlerin lojistik operasyonları, küresel taşıma 
şekilleri, depoculuk ve antrepoculuk faaliyetleri, Türkiye’nin küresel ticaret rotaları üzerindeki lojistik 
altyapısı incelenmektedir.  
 
MYLP 252 İnsan Kaynakları Yönetimi: Bu ders, insan kaynakları yönetiminin kavramları ve 
uygulamalarını geniş bir perspektifle ele alır. İnsan kaynakları yönetiminin rolü ve işlevlerini anahtar 
alanlar olan yetenek, ödül, gelişim ve ilişkiler içerisinde değerlendirir. Aynı zamanda evrensel 
bağlamda insan kaynakları yönetimi politikası ve uygulaması ile ilgili karşılaştırmalı bir yaklaşım da 
tanıtılır. 
 
MYLP 142 Mesleki İngilizce II: Mesleki İngilizce I dersinin devam dersi niteliğindedir. 
Öğrencilerin temel İngilizce bilgilerinin geliştirilmesini amaçlar. Daha ileri İngilizce kalıplar ve 
metinler üzerinde çalışmalar yapılır.  
 
MYLP 270 Mesleki İngilizce III: Mesleki İngilizce II dersinin devam dersi niteliğindedir. 
Öğrencilerin temel İngilizce bilgilerinin geliştirilmesini amaçlar. Daha ileri İngilizce kalıplar ve 
metinler üzerinde çalışmalar yapılır. 
 
MYLP 272 Mesleki İngilizce IV: Mesleki İngilizce II dersinin devam dersi niteliğindedir. 
Öğrencilerin temel İngilizce bilgilerinin geliştirilmesini amaçlar. Daha ileri İngilizce kalıplar ve 
metinler üzerinde çalışmalar yapılır. 



 
MYLP 112 İşletme II: Bu ders kapsamında işletmelerin temel fonksiyonları olan pazarlama, 
muhasebe, finans, insan kaynakları, üretim, satın alma gibi kavramlar incelenecektir. Aynı zamanda 
işletme etiği, sosyal sorumluluk, sürdürülebilir yönetim gibi kavramlar da öğrencilere aktarılacaktır.  
 
MYLP 180 Mesleki Gelişim Etkinlikleri I: Bu dersin amacı öğrencileri üniversite bünyesinde ve 
dışında düzenlenen mesleki, sosyal ve kültürel etkinliklere katılmak ve buralarda görev almak 
konusunda teşvik etmektir. Öğrenciler ders kapsamında meslekleriyle ilgili güncel konu ve sorunlara 
değinen projeler de hazırlamaktadır.  
 
MYLP 190 Mesleki Uygulamalar I: Bu ders kapsamında öğrenciler haftada 8 çalışma saati 
çerçevesinde meslekleriyle ilgili bir işletmede çalışmakta ve bu sayede derslerde öğrendikleri teorik 
bilgilerin günlük iş hayatında uygulanışını tecrübe etmektedirler.  
 
MYLP 182 Mesleki Gelişim Etkinlikleri II: Bu dersin amacı öğrencileri üniversite bünyesinde ve 
dışında düzenlenen mesleki, sosyal ve kültürel etkinliklere katılmak ve buralarda görev almak 
konusunda teşvik etmektir. Öğrenciler ders kapsamında meslekleriyle ilgili güncel konu ve sorunlara 
değinen projeler de hazırlamaktadır. 
 
MYLP 192 Mesleki Uygulamalar II: Bu ders kapsamında öğrenciler haftada 8 çalışma saati 
çerçevesinde meslekleriyle ilgili bir işletmede çalışmakta ve bu sayede derslerde öğrendikleri teorik 
bilgilerin günlük iş hayatında uygulanışını tecrübe etmektedirler. 
 
MYLP 230 Mesleki Gelişim Etkinlikleri III: Bu dersin amacı öğrencileri üniversite bünyesinde ve 
dışında düzenlenen mesleki, sosyal ve kültürel etkinliklere katılmak ve buralarda görev almak 
konusunda teşvik etmektir. Öğrenciler ders kapsamında meslekleriyle ilgili güncel konu ve sorunlara 
değinen projeler de hazırlamaktadır. 
 
MYLP 290 Mesleki Uygulamalar III: Bu ders kapsamında öğrenciler haftada 8 çalışma saati 
çerçevesinde meslekleriyle ilgili bir işletmede çalışmakta ve bu sayede derslerde öğrendikleri teorik 
bilgilerin günlük iş hayatında uygulanışını tecrübe etmektedirler. 
 
MYLP 232 Mesleki Gelişim Etkinlikleri IV: Bu dersin amacı öğrencileri üniversite bünyesinde ve 
dışında düzenlenen mesleki, sosyal ve kültürel etkinliklere katılmak ve buralarda görev almak 
konusunda teşvik etmektir. Öğrenciler ders kapsamında meslekleriyle ilgili güncel konu ve sorunlara 
değinen projeler de hazırlamaktadır. 
 
MYLP 292 Mesleki Uygulamalar IV: Bu ders kapsamında öğrenciler haftada 8 çalışma saati 
çerçevesinde meslekleriyle ilgili bir işletmede çalışmakta ve bu sayede derslerde öğrendikleri teorik 
bilgilerin günlük iş hayatında uygulanışını tecrübe etmektedirler. 
 
MSTJ 200 STAJ: Bu derste öğrenciler yaz döneminde zorunlu stajlarını 30 iş günü olarak 
meslekleriyle ilgili bir işletmede tamamlamaktadır.  
 

MYLP 218 Lojistik ve Perakende Yönetimi: Lojistik aktiviteleri, dağıtım kanalı, perakendecilerin 
görevlerini öğretmek, perakendecilikte ürün, fiyat, iletişim ve tedarik zinciri konuları ile perakende 
mağaza yönetimi, mağaza atmosferi, müşteri servisleri konularını açıklamaktadır. 



MYLP 152 Lojistikte Mesleki Bilgi Teknolojisi : Bu ders kapsamında öğrencilere lojistik alanında 
sıklıkla kullanılan bilgisayar yazılımları öğretilmekte ve çeşitli süreçlerin uygulamaları 
yaptırılmaktadır. 

MYLP 253 Yönetim ve Örgütsel Davranış: Yönetim ve Örgütsel Davranış, öğrencilerin örgütsel 
teoriyi öğrenip uygulayabilecekleri ve yönetsel ve örgütsel davranışlar arasındaki nedensel ilişkileri 
keşfedebilecekleri temel bir derstir. Ders öğrencilerin, yönetsel ilkeleri, canlı ve işleyen felsefelerle 
bütünleştirerek seçtikleri kariyerlerini başarıyla sürdürmelerinde yardımcı olacaktır. 

MYLP 258 Lojistik Sistem ve Süreçleri: Bu dersin amacı öğrencilerin lojistiğin temel 
aşamalarından olan taşımacılık/ulaştırma ve dağıtım, envanter yönetimi ve depolama ile ilgili 
tecrübelerin ve bilgi seviyesinin artırılmasıdır. 
 

MYLP 170 Mesleki İtalyanca I: Bu derste öğrencilerin ikinci bir yabancı dili, alanlarıyla da 
bağlantılı olarak öğrenmeleri amaçlanır. Temel kavram ve gramer yapısı, yazışma teknikleri, ana 
metinlerin, okunması, kavranması ve yazılması, terimlerin günlük konuşma dilindeki kullanımları 
aktarılır.  

MYLP 172 Mesleki İtalyanca II: Mesleki İtalyanca I dersinin devam dersi niteliğindedir. 
Öğrencilerin temel İtalyanca bilgilerinin geliştirilmesini amaçlar. Daha ileri İtalyanca kalıplar ve 
metinler üzerinde çalışmalar yapılır. 

MYLP 280 Mesleki İtalyanca III: Mesleki İtalyanca II dersinin devam dersi niteliğindedir. 
Öğrencilerin temel İtalyanca bilgilerinin geliştirilmesini amaçlar. Daha ileri İtalyanca kalıplar ve 
metinler üzerinde çalışmalar yapılır. 

MYLP 282 Mesleki İtalyanca IV: Mesleki İtalyanca III dersinin devam dersi niteliğindedir. 
Öğrencilerin temel İtalyanca bilgilerinin geliştirilmesini amaçlar. Daha ileri İtalyanca kalıplar ve 
metinler üzerinde çalışmalar yapılır. 

 

 

 

 

 


