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Dersler 

ENG 151 İNGİLİZCE I (3, 0, 3) 3 AKTS 

Dersler üç düzeyde verilmektedir; 

‘Beginner’ düzeyinde temel seviyede sözcük bilgisi ve dilbilgisi kazandırılarak öğrencilerin kurallı cümleler 

kurmaları sağlanır. Görsel – işitsel- yazılı materyaller kullanılarak temel İngilizce dilbilgisi ve sözcük 

dağarcığıyla diyalog çalışmaları ve soru-cevap aktiviteleri yapılır. 

‘Elementary’ düzeyinde  öğrencilerin basit düzeyde öğrenmiş oldukları İngilizce dil ve sözcük bilgisini 

genişleterek gündelik dilde iletişim kurabilmeleri sağlanır.  Öğrenciler sözcük dağarcıklarını konulara göre 

gruplanmış sözcükler yardımıyla genişletir; temel iletişim becerilerini; işitsel materyaller yardımıyla da dinleme 

becerilerini geliştirirler. 

TRD 151 Türk Dili I (2, 0, 2) 2 AKTS 

Dil, dil- kültür ilişkisi, yazım ve noktalama kuralları;  dilin kaynağı ve doğuşu, dillerin sınıflandırılması; 

yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, yapı bakımından dünya dilleri; genel dil kültürü, 

dil farklılaşmaları, lehçe, şive, ağız, argo; Türk yazı dilinin tarihi devreleri, şahsiyetler ve eserleri; Türk 

alfabeleri; ses bilgisi, Türkçe sesler ve sınıflandırılması; ses olayları, ses türemesi, ünlü ve ünsüz düşmesi, ünlü 

daralması; Türkçenin ses özellikleri, vurgu, yapı bakımından kelimeler; Türkçenin hece yapısı, kökler, isim ve 

fiil kökleri; Türkçenin ekleri, yapım ve çekim ekleri; anlam ve görev bakımından kelimeler, kelime grupları; 

cümle ve cümlenin öğeleri ve genel değerlendirme.  

ATA 151 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ  (2, 0, 2) 2 AKTS 

Birinci Dünya Harbi ve Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış sebepleri; Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali 

;Mustafa Kemal'in Türk milleti ile başlattığı kurtuluş mücadelesi ve bu mücadele kapsamında TBMM’nin  

toplanması, Misak-i Milli  ,başta Yunan Ordusu olmak üzere işgalci devletlere karşı verilen mücadele ; Mudanya 

Mütarekesi ve Lozan Anlaşmasına kadar olan süreçteki olaylar ve gelişmelere uzaktan eğitim sistemi 

kapsamında yer verilmektedir.  

MYD101 Uluslararası Ticarette Genel Kavramlar (3,0,5) 5 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. 

MYO160 Genel Muhasebe (2,0,4) 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. 

 

 



MYD113 Genel İşletme (3,0,4) 4 AKTS 

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

pazarlanması, örgütlenip, yönetilmeleri ve parasal olayların izlenmesi konuları ele alınıp incelenir. Ders 

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

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

BMH 150 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (1, 2, 2) 2 AKTS 

Bu derste bilgisayarın çalışma prensibi, bilgisayar sisteminin temel kavramları, işletim sistemi bilgisayarı 

oluşturan temel donanımlar, İnternet, yazılımlar ve MS Word, Excel, PowerPoint, Access ve Outlook  gibi Ofis 

uygulamaları ve  Windows  temel seviyede öğretilir. 

ENG 152 İNGİLİZCE I (3, 0, 3) 3 AKTS 

‘Beginner’ seviyesinde okutulan derslerde temel seviyede sözcük bilgisi ve dilbilgisi kazandırılarak öğrencilerin 

kurallı cümleler kurmaları sağlanmaktadır. Yazılı, işitsel ve görsel materyaller kullanılarak verilen eğitim 

sonunda öğrenciler en temel İngilizce dilbilgisi ve sözcük dağarcığıyla diyalog çalışmaları ve soru-cevap 

aktivitelerine dahil olabilirler ve temel kompozisyon yazımını öğrenirler. 

‘Elementary’ seviyesinde okutulan derslerde, öğrencilerin basit düzeyde öğrenmiş oldukları İngilizce dil ve 

sözcük bilgisini genişleterek gündelik dilde iletişim kurabilmeye adım atmaları sağlanır. Öğrenciler sözcük 

dağarcıklarını konulara göre gruplanmış sözcükler yardımıyla genişleterek temel iletişim becerilerini; işitsel 

materyaller yardımıyla da dinleme becerilerini geliştirirler. 

‘Pre-Intermediate’ düzeyinde öğrencilerin yazılı, sözlü ve işitsel dil becerilerini temelden, orta seviyeye çekilir. 

Çeşitli konularda hazırlanmış makaleler ve işitsel materyaller yardımıyla verilen eğitimde öğrenciler dil ve 

sözcük bilgisi açısından kompleks metinleri okuyup anlayabilir, İngilizce telaffuz becerilerini ve çeşitli 

konularda paragraf yazım becerilerini geliştirirler.  

TRD 152 Türk Dili II (2,0, 2) 2 AKTS 

Cümle çeşitleri, fiil cümlesi, isim cümlesi, kurallı, devrik cümle; anlamına göre cümleler; Türkçede genel 

anlatım bozuklukları; yazılı ve sözlü anlatım türleri, kompozisyon, kompozisyon yazarken dikkat edilmesi 

gereken hususlar; yazılı anlatım türleri: Konularına göre şiir ve şiir türleri, masal; fabl, hikâye, roman ve roman 

türleri; tiyatro, gezi yazısı, anı; biyografi, otobiyografi, günlük; fıkra, deneme, eleştiri; mektup ve mektup 

çeşitleri, röportaj, mülâkat, sohbet; makale, rapor, tutanak; tartışmaya dayalı anlatım türleri: Tartışma, panel, 

forum, açık oturum, münazara; görüşmeye dayalı anlatım türleri: Konferans, sempozyum (bilgi şöleni), kongre, 

nutuk (söylev) ve genel değerlendirme.  Her dersin sonunda, imla ve noktalama ile ilgili bilgi verilmektedir. 

ATA 152 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ  (2, 0, 2) 2 AKTS 

Lozan Anlaşmasından sonra Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yeni Türk Devletinin kuruluşuna geçiş; Devletin 

çağdaş bir yapıya kavuşturulması için yapılan inkılaplar, bu inkılapların gerçekleştirilmesi için yapılan 

mücadeleler, değişime karşı olan tepkiler, bu tepkilerin giderilerek modern bir toplum oluşturulması için atılan 

adımlar.   

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen olaylar, İkinci Dünya Savaşı ve 

sonrası, Çok Partili Döneme geçiş ve günümüze kadar olan gelişmeler verilmektedir. 

MYO150 Ticaret Hukuku Esasları (3,0,3) 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. 



MYD 229 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Belgeler (3,0,5) 5 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 durulmaktadır. 

MYD167 Mikro Ekonomi (3,0,5) 5 AKTS 

Ders, fiyat mekanizmasının genel görünüşü, tüketici teorisi, üretici teorisi, maliyet analizi, piyasa dengesi, piyasa 

türleri, faktör piyasaları ve genel denge analizi gibi bölümleri kapsamaktadır. Yerel ve uluslararası düzeyde 

ticarete konu olan malların fiyatlarının oluşumu, firmalar arası bağımlılık ve tamamlayıcılık ilişkileri, çeşitli 

piyasa koşullarının dış ticaret ilişkilerine etkileri örneklerle anlatılmaktadır. 

MYD154 Makro Ekonomi (3,0,5) 5 AKTS 

Dersin amacı öğrencilerin lisans eğitimlerinde temel makro ekonomik konulara olan ilgilerini artırmak ve bilgi 

sağlamaktır. Milli Gelir Hesapları / Milli Gelirin Belirlenmesi / Toplam Talep ve Çarpan / Para ve Modern 

Bankacılık Sistemi / Merkez Bankacılığı ve Parasal Sistem / Kapalı Bir Ekonomide Para ve Maliye Politikaları / 

İşsizlik / Enflasyon / Açık Ekonomi Makro İktisadı / Uluslararası Para Sistemi ve Uluslararası Finans / Açık 

Ekonomide Para ve Maliye Politikaları / Gelişmekte Olan Ülkelerin Problemleri. 

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. 

MYB 122 Ticari Matematik (2,0,3) 3 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  

MYD258 Mesleki İngilizce (3,0,5) 5 AKTS 

Bu dersin amacı, öğrencilerin İngilizcesini uluslararası düzeyde dış ticarete konu yazışmalar yapabilecek 

seviyeye getirmektir. Bu bağlamda öğrencilerin mesleki İngilizce becerilerini arttırmak ve temel gramer yapısını 

güçlendirmek için hem grameri destekleyen teorik anlatım ve egzersizler hem de öğrencilerin mesleki kelime 

bilgisini arttırmayı hedefleyen çeviriler yapılmaktadır. 

MYD239 Uluslararası Ticaret İlişkileri (2,0,3) 3 AKTS 

Bu dersi alan öğrencilerin dış ticaret işlemlerine ilişkin bütünsel bir bakış açısı yakalamaları amaçlanmaktadır. 

Ders kapsamında öncelikle uluslararası ticaret teorisi ve uluslar arası ticaret politikasının amaçları ve araçlarına 

ilişkin açıklamalar yapılmaktadır. Farklı ticaret politikaları uluslararası koşullar çerçevesinde 

değerlendirilmektedir. Ülkeler arası ticaret ilişkilerini belirleyen politikaların, firmalar arası uluslararası ticaret 

uygulamalarına etkileri örneklerle açıklanmaktadır. 

MYD233 Gümrük Rejimleri  (3,0,5) 5 AKTS 

Bu derste, 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. 

MYD221 Dış Ticarette Lojistik (2,0,4) 4 AKTS 

Dersin amacı, öğrencilere uluslararası ticaret ve  lojistik  yönetiminin temel kavramlarını benimsetmek 

ve  günümüzdeki rekabet koşullarında lojistiğin  ve tedarik zinciri yönetiminin önemini irdelemektir. Lojistiğin 

tanımı, lojistik sektörünün Türkiye’de ve Dünya’da doğuşu ve gelişimi, amaçları, faaliyetleri, kara-deniz-hava-

demiryolu taşımacılığı, gümrük ve sigortalama, sektörel  örnek vakalarla anlatılmaktadır. Bu dersin sonunda, 

öğrencilerimiz  küresel lojistik modları, Avrupa’da, Amerika ‘da, Ortadoğu’da ve Uzakdoğu ‘da yer alan Lojistik 

üslerinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Türkiye Ulaştırma ve Lojistik politikaları ile Dünyadaki 

ulaştırma ve Lojistik  politikalarını irdeleyerek, karşılaştırmalı bir analiz yapabilme olanağına kavuşmaları 

amaçlanmaktadır. 

MYO205 Girişimcilik-I (2,0,3) 3 AKTS 

Bu derste ele alınan konular şunlardır: İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, pazar araştırması, İnternet 

girişimciliği ve başarı faktörleri, sorumlu girişimcilik kavramı ve dünya çapındaki uygulamaları, Türkiye’de 

KOBİ’lerin sorunları ve çözüm yolları, girişimin sonlanması, tasfiye, iflas ve birleşme konularının incelenmesi. 

MYD246 E-Ticaret (2,0,4) 4 AKTS 

Bu derste, ülkemizde ve dünyada elektronik ticaretin gelişimi, elektronik ticarette temel kavramlar ve taraflar ele 

alınarak, yeni ekonomi ve ortaya çıkardığı yeni iş modelleri, e-ticaretin etkileri, İnternette güvenlik ve ödeme 

sistemleri, etkili web sitesi tasarımı ve yönetimi ile dijital pazarlama ve sosyal medya araçları incelenmektedir. 

MYD241 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) (2,0,3) 3 AKTS 

Derste, dünyada ve ülkemizde KOBİ’lerin gelişimi ve KOBİ politikaları ele alınarak, KOBİ’lerde yönetim, 

üretim, pazarlama ve finansman işlevleri incelenip, yaşanan sorunlar ve çözüm yolları araştırılıp yeni modeller 

ele alınarak, KOBİ’lerin yaşamlarını sürdürme ve büyümelerinde gerekli olan faktörleri açıklanmaktadır. 

MYD 205 Dış Ticaret Finansmanı (3,0,4) 4 AKTS 

Derste, ihracatçılar ve ithalatçıların küresel piyasa koşulları içinde kullandıkları alternatif finansman teknikleri 

anlatılmaktadır. Bununla birlikte üretim, yatırım ve tanıtıma yönelik teşvik kanunu ve bu konuya ilişkin çeşitli 

uygulamalar öğrencilere tanıtılmaktadır. 

MYD232 AB Ortak Ticaret Politikaları (3,0,5) 5 AKTS 

Derste, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi eğiliminin bir sonucu olarak ortaya çıkan entegrasyon modelleri ve 

bu modellerin en başarılı örneği olan Avrupa Birliği anlatılacak, AB’nin ortak ticaret politikaları amaç ve 

işleyişine odaklanılacaktır. Küreselleşme, bölgeselleşme olgularından hareketle AB entegrasyon süreci, AB 

ülkeleri ile Türkiye arasındaki dış ticaret ilişkileri bütüncül şekilde değerlendirilecektir. 

MYO 206 Girişimcilik II  (2,0,3) 3 AKTS 

Bu derste girişimcilere ve KOBİ’lere sağlanan destekler anlatılmakta, KOSGEB yeni girişimci desteği tanıtılarak 

bu desteğe yönelik iş planı hazırlama uygulamaları yapılmakta, yönetim, pazarlama, finans ve üretim planlarının 

iş planı içerisinde kavratılması amaçlanmaktadır. 

MYD 116 İthalat-İhracat Mevzuatı Uygulamaları (3,0,5) 5 AKTS 

Bu ders dış ticaret işlemlerinin pratikteki bir firma açısından uygulama esaslarını içermektedir. İhracat Mevzuatı 

ve İhracat Şekilleri, İthalat Mevzuatı ve İthalat Şekilleri, Serbest Bölgeler, İthalatta Gözetim ve Koruma 

Önlemleri, Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Kullanılan Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Dış 



Ticarette Mal Bedelinin Ödenme Şekilleri, Dış Ticaret İşlemlerinde Yardımcı Olan Kurum ve Kuruluşlar ve Dış 

Ticaret Uygulamaları gibi konulardan oluşmaktadır. 

MYD 242 Uluslararası Pazarlama (3,0,5) 5 AKTS 

Uluslararası pazarlamanın tanımı ve özellikleri, yararları, uluslararası pazarlara giriş şekilleri, uluslararası 

pazarlama kararlarını etkileyen makro ve mikro çevre faktörleri, pazara giriş stratejileri konularına yer 

verilmektedir. 

MYD 237 Pazarlama İlkeleri (2,0,3) 3 AKTS 

Pazarlamanın tanımı, önemi, yıllar içindeki gelişimi ve değişimi, pazarlama çevresi, tüketici davranış modelleri, 

tüketicilerin satın alma kararı verme süreci, satın alma davranışları, kararlarını etkileyen faktörler, 

bölümlendirme gibi konularda bilgi verilmektedir. Derste ayrıca pazarlama karması öğeleri ayrıntılı olarak 

açıklanmaktadır 

MYO 141 Temel Matematik (2,0,3) 3 AKTS 

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

sonuçlandırmayı ve bu problemleri öğrencilere anlamayı sağlayacak beceriler kazanmayı amaçlamak. 

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. 

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 

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. 

MYD 117 Uluslararası İlişkilere Giriş (2,0) 3 AKTS 

Bu ders, uluslararası ilişkilerin temel kavram, konu ve süreçlerini tanıtmayı ve günümüz dünyasındaki karmaşık 

sorunları anlayabilmek ve değerlendirebilmek için gerekli genel bilgiyi sunmayı amaçlamaktadır. Bu ders 

kapsamında yer alan başlıca konular arasında; uluslararası ilişkilerin temel kavramları, konuları ve aktörleri, 

uluslararası sistem türlerinin gelişimi ve kapsamı, uluslararası ilişkilere ilişkin farklı teorik bakış açıları, ulus, 

devlet, güç, küreselleşme, dış politika ve diplomasi gibi temel başlıklar yer almaktadır.  

MTO 219 Tüketici Davranışları (2,0) 3 AKTS 

İşletmelerin stratejilerini doğru yapılandırmak amaçlı tüketici davranışlarını doğru tanımlamak. Teorik ve 

uygulamalı örnek olay çalışmaları ile stratejik anlamda tüketici davranışlarını anlamak ve doğru 

değerlendirmektir. Pazarlama temel kavramları ve stratejileri, Çağdaş Pazarlama Anlayışında Tüketim, 



Tüketici Tipleri, Tüketici davranış Modeli, Tüketici psikolojik, sosyolojik, sosyo- psikolojik etkileri, 

Tüketiciyi etkileyen diğer faktörler, Kültür ve Yaşam Tarzı, Tüketici Satın alma Karar Süreci, Satın alma 

Sonrası Davranışlar. 

MYD 238 Türkiye Ekonomisi (3,0) 5 AKTS 

 


