
DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ  

DIŞ TİCARET PROGRAMI 

DERS AMAÇ VE İÇERİKLERİ 

1. Yarıyıl  

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-I  

Dersin Amacı: Öğrencilerini Atatürk İnkılâplarını ve İlkeleri doğrultusunda Atatürk 

milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini 

taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan; toplum yararını kişisel çıkarının üstünde 

tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu; Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve 

sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren; hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş 

bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı; beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından 

dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş; ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve 

ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluğunu sağlayacak bir mesleğin 

bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmektir. 

Dersin İçeriği: Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi 

ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, 

ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes 

Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve 

Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Son Osmanlı Mebusan 

Meclisi’nin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Düzenli 

Ordunun Kuruluşu, I.ve II.İnönü ile Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Meydan Muharebeleri, 

Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın 

kaldırılması, Ana başlıkları altında dönem incelenir.  

 

Türk Dili-I  

Dersin Amacı: Yüksek öğretim öğrencilerine, Yüksek Öğretim Kanununda ifadesini bulduğu 

şekliyle “Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce 

bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme 

yeteneği kazandırabilmek, öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, onları 

edebiyatımızın güzel ve değerli örnekleriyle tanıştırmak suretiyle ana dili bilincini 

pekiştirmektir. 

Dersin İçeriği: Dil Nedir? Dil- Kültür İlişkisi Dilin Türleri Dillerin Doğuşu, Türk Dilinin 

Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihi Devreleri (Başlangıçtan 

Cumhuriyete kadar) Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi Türkiye Türkçesindeki Ses Olayları Yazım 

Kuralları Noktalama işaretleri Yazışmalar 

 

 

 



İngilizce I 

Dersin Amacı: Öğrencilerin, gelecekteki genel iletişim amaçları ve akademik çalışmaları için 

gerekli olan dil bilgi ve becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin bu dile karşı olumlu tutum 

geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.  

Ders İçeriği: To Be ,Possessive Adjectives, Objective Pronouns, Indefinite & Definite Article, 

Have Got , Has Got, There Is /Are, This, That Adverb Of Place / Time In ,On , At. Simple 

Present, How Often Frequency Adverbs, Simple Present, Related Exercises, Some, Any, A Lot, 

Much, Many, Mid - Term Nobody/ No One/ Nothing Somebody, Anyting, Nowhere, Not+Any, 

No, Non, Not+Anybody/Anyone/ Anything Present Cont. And, So, Because, But. Past Simple, 

Past Cont. Future Tense/ Modals, Review. 

 

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi  

Dersin Amacı: Öğrencilerin gelişen teknoloji ile birlikte bilgi ve iletişim kavramlarıyla ilgili 

değerlendirmeler yaparak, günümüzde teknolojinin temel dinamikleri ve yarının teknolojisi 

hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.  

Ders İçeriği: Bilgisayarın temel bileşenleri ve işletim sistemleri ve özellikleri, Metin oluşturma 

ve düzenleme, Tablolar ve grafik uygulamaları, Sunu hazırlama, sunu düzenleme ve 

uygulamalar. 

 

Ticari Matematik ve İstatistik 

Dersin Amacı: Basit ticari faaliyetlerin matematiksel ifadesini anlamak ve yorumlamak. Hem 

işletmelerde hem de çeşitli organizasyonlarda en iyi karar alınması için çalışanların ihtiyaç 

duymuş olduğu verilerin, toplanabilmesi, depolanabilmesi ve işlenebilmesi becerisini 

kazandırmaktır.  

Dersin İçeriği: Ticari matematik, kesirler, oran ve orantı, faiz ve iskonto, kâr hesapları, 

İstatistiğin tanımı, kullanılan temel kavramlar, veri türleri ve toplama yöntemleri, verilerin 

düzenlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri. 

 

Genel Muhasebe 

Dersin Amacı: İşletmelerde genel olarak yapılan mali işlemlerin kaydının öğretilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Ders İçeriği: Muhasebe, Belgeler, Hesap, Kayıt Yöntemleri, Bilanço ve Gelir Tablosu, Ticari 

Mallarla İlgili Değer Hareketlerini Kaydetme Yöntemleri, Kayıt Tutma ve Defterler, Katma 

Değer Vergisi ve Muhasebe İşlemleri, Aktif, Pasif, Gelir ve Gider Hesaplarının İncelenmesi, 

Kayıt Hataları ve Düzeltme Yolları, Çeşitli Uygulamalar. 

 

 



Temel Hukuk 

Dersin Amacı: Hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukuk kurallarının din, örf ve âdet, ahlak 

kuralları ile karşılaştırılması, hukukta yorum metotları, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, 

normlar hiyerarşisi, pozitif hukuk, tabii hukuk, temel hukuk kavram ve kurumları ile çeşitli 

hukuk okullarının incelenmesi amaçlanmaktadır.  

Ders İçeriği: Hukukun tanımı, Hukukun toplum hayatımızdaki önemi ve ilkeleri, kuralları, 

Sosyal hayatı düzenleyen diğer sosyal düzen kuralları hakkında bilgiler, Hukukun bölümleri ve 

bu bölüme giren hukuk dalları, Hukuk kurallarının çeşitleri, uygulanması ve yorumlanması ile 

Türk yargı sisteminin konuları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan 

uygulanması; Hak; hak sahipliği ve kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, Gerçek kişilerin hak ve 

eylem ehliyeti, Kişilik hakları ve korunma yolları, Sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi 

belli başlı konulardan oluşmaktadır. 

 

Dış Ticaret İşlemleri I 

Dersin Amacı: Dış ticarette kullanılan temel kavramların öğrenilerek, gümrükleme, kambiyo 

işlemleri ve diğer gerekli terimlerin öğrencilere kazandırılması. Dış ticaret işlemleri konusunda 

yönlendirme yapılarak öğrencilere farklı bir iş kolu oluşturmak.  

Ders İçeriği: Dış ticaret temel kavramları, kambiyo, gümrükleme, uluslararası teslim şekilleri, 

akreditif, ithalat ve ihracatta yasak olan ürünler, Türkiye'nin uluslararası kredi kuruluşlarıyla 

ilişkileri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın çalışmalarının öğrenilmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Yarıyıl 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 

Dersin Amacı: Öğrencilerin Millî Mücadele sonrasında Türk siyasi hayatında gerçekleştirilen 

siyasi inkılâpları ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda 

gerçekleştiren inkılâpları, Atatürk döneminde yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve yine 

Atatürk’ün ilkelerini açıklayıp yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.  

Ders İçeriği: Eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanlardaki milli mücadele, Atatürk’ün hayatı, 

Türk İnkılâbının stratejisi, Siyasi, sosyal ve kültürel ve hukuk alandaki inkılapları ve bu 

inkılapların oluş süreci, Atatürk dönemindeki iç ve dış siyasi olayları, Atatürk’ün dünya barışı 

için çabaları, Atatürk İlkelerine ve ülkeye olan iç ve dış tehditlere karşı gençliği uyarmak ve 

Türkiye’nin jeopolitik konumu hakkında bilgi vermek. 

 

Türk Dili-II 

Dersin Amacı: Yüksek öğretim öğrencilerine, Yüksek Öğretim Kanununda ifadesini bulduğu 

şekliyle “Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce 

bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme 

yeteneği kazandırabilmek, öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, onları 

edebiyatımızın güzel ve değerli örnekleriyle tanıştırmak suretiyle ana dili bilincini 

pekiştirmektir.  

Ders İçeriği: Türkçenin Yapı Özellikleri, Cümlenin Ögeleri, Cümle Türleri Anlatım 

Bozuklukları, Kompozisyon Bilgileri, Anlatım Türleri, Anlatım Türlerinde Uygulamalar, 

Düşünce Yazıları, Sözlü Anlatım Türleri, Türk ve Dünya Edebiyatından Seçilmiş Örneklerin 

Genel Değerlendirilmesi 

 

Dış Ticaret İşlemleri-II 

Dersin Amacı: Bu ders ile öğrencinin; temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 

edebilme ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütme becerisi sağlanacaktır. 

Dersin İçeriği: Dış Ticaret Mevzuatını Oluşturan Unsurlar İhracat Mevzuatı Anlatım, Sunum, 

Vaka Analizi  İhracat Mevzuatı Anlatım, Sunum, Vaka Analizi, İthalat Mevzuatı Anlatım, 

Sunum, Vaka Analizi 

 

Genel İşletme 

Dersin Amacı: İşletme eğitimi alan öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları 

tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını 

sağlamaktır. Ayrıca işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme 

faaliyete başladıktan sonra, yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme 

fonksiyonlarının incelenmesi hedeflenmektedir.  



Ders İçeriği: İşletme ile ilgili temel kavramlar, İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları, 

İşletmelerin sınıflandırılması, Girişimcilikle ilgili temel kavramlar, İş Planı yapma ve bir iş fikri 

bulma, Ekonomik sistemler ve işletmecilik, İşletmelerin kuruluşu ile ilgili çalışmalar, İşletme 

ve çevresi. İşletmelerin fonksiyonları: yönetim, üretim, pazarlama, İnsan kaynağı, finansman, 

muhasebe, araştırma-geliştirme ve halkla ilişkiler fonksiyonları, Yönetimin Fonksiyonları 

yöneltme, planlama, karar verme, organize etme, koordine etme, denetim 

 

Ticaret Hukuku 

Dersin Amacı: Ticari işletme hukuku derslerinin amacı, ticaret hukukunun genel ilkelerini, 

teorilerini detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır. Kıymetli evrak hukuku dersinin 

amacı ise, kıymetli evrak hukukunun genel ilkelerini, teorilerini ve uygulamada çıkan sorunları 

detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır.  

Ders İçeriği: Ticaret Hukuku dersi başlığı altında özellikle Ticari İşletme Hukuku, Şirketler 

Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku ele alınmaktadır. 

 

Bilgisayarlı Büro Programları 

Dersin Amacı: Bu derste, öğrencilere bilgisayar ortamında kelime işlemci, elektronik 

tablolama ve sunu oluşturma yazılımlarını ileri düzeyde kullanabilmeleri için gerekli 

yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.  

Ders İçeriği: Büro Programlarının öğretilmesi ve örnek çalışmalar. Word, Excel, PowerPoint 

uygulamaları. 

 

Genel Ekonomi 

Dersin Amacı: İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların 

anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi, milli gelir, para, 

uluslararası iktisadi faaliyetler, büyüme, iktisadi düşünce ve sistemler hakkında genel bilgiler 

kazandırmak.  

Dersin İçeriği: Ekonominin bütününün işleyişinin değerlendirilmesi, Üretim ve tüketim 

fonksiyonu, Yatırım kavramı, Devlet kesimi ve dış âlem, Para arz ve talebi, genel denge, 

İşsizlik, Enflasyon, büyüme ve kalkınma, Ekonominin bütününü oluşturan ekonomik unsurların 

davranışlarının değerlendirilmesi, Fiyat mekanizmasının işleyişi, Tüketici davranışları teorisi 

üretim ve firma teorisidir. 

 

Yabancı Dil-II 

Dersin Amacı: Öğrencilerin, gelecekteki genel iletişim amaçları ve akademik çalışmaları için 

gerekli olan dil bilgi ve becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin bu dile karşı olumlu tutum 

geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.  

Ders İçeriği: Dinleme, konuşma, okuma, yazma etkinlikleri. 



III. Yarıyıl 

 

Uluslararası İktisat 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, uluslararası çapta ekonomik hayatı öğrenmek ve bu çerçevede 

teorik alt yapıyı güçlendirmektir. 

Dersin İçeriği: İktisatın temel kavramları ve uluslararası iktisat konusunda ortaya atılmış 

teorileri.  

 

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 

Dersin Amacı: Ulaştırma sistemlerinin genel yapıları ve işlevlerini açıklayarak, taşıma türleri 

ve farklı yüklerin taşıma türlerine uygunluğununun öğrenciler tarafından belirlenebilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Lojistik, taşımacılık, taşıma türleri, teslim şekilleri 

 

Gümrük İşlemleri 

Dersin Amacı: Öğrencinin gümrük mevzuatına uygun olarak gümrük işlemlerini yapmasını 

sağlamak.  

Dersin İçeriği: Gümrük mevzuatı doğrultusunda gümrük işlemleriyle ilgili temel kavramlar, 

gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımlar, eşyanın gümrüğe sunulması ve beyan edilmesi, 

gümrüklerde temsil, gümrük tarife cetveli, eşyanın menşei, gümrük kıymeti, eşyanın muayenesi 

ve tahlili, gümrük vergilerinin hesaplanması, ekonomik etkili ve ekonomik etkili olmayan 

gümrük rejimleri. 

 

Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri 

Dersin Amacı: Bankayı ve bankacılık işlemlerinin öğretilerek, kambiyo mevzuatı, bankacılık, 

dış ticaret işlemleri arasındaki ilişkinin kavratılması. 

Dersin İçeriği: Bankacılık tarihçesi, gelişimi ve günümüz yapısı. Türkiye de faaliyet gösteren 

bankalar. Bankacılığı düzenleyen ve denetleyen otoriteler. Merkez bankası. Kambiyo senetler.   

Dış ticaret işlemleri ve kambiyo mevzuatı. Bankacılıkta dış ticaret işlemleri. Dış ticaretle ilgili 

kavramlar. Dış ticarette ödeme şekilleri. 

 

 

 

 

 



III. Yarıyıl Seçmeli Dersler 

 

Mesleki Yazışmalar 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, yazılı iletişim türlerini tanıtmak, yazıların standart yazım 

kurallarını ve içerikle ilgili kavramları açıklamak ve örnek hazırlatmaktır.  

Dersin İçeriği: Resmi yazılar, iş yazıları ve özel yazılar, yazı hazırlamak kullanılan standartlar.  

 

Uluslararası Pazarlama 

Dersin Amacı: Uluslararası pazarlama alanına ilişkin bilgi eksikliklerini gidererek, uluslararası 

pazarlama uygulamaları hakkında gerekli bilgileri vermek.  

Dersin İçeriği: İhracattan uluslararası Pazarlamaya Geçiş/ Uluslararası Pazar 

Araştırmaları/İhracatta Uygun Ürünün Geliştirilmesi/Uluslararası Pazarlama 

Stratejileri/Stratejik Odaklaşma/ Stratejiden Organizasyona Geçiş/İhracat Sigorta 

İşlemleri/Banka İşlemleri/Tanıtım/ Yeni Pazarlar/Çeşitli Ülkelerden Uygulamalar. 

 

Dış Ticarette Standardizasyon 

Dersin Amacı: Dış ticaret işlemlerinin hukuksal temelleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak 

Gümrük işlemleri sürecini ve gümrük rejimlerini yorumlama yeteneği ile donatmak ve gümrük 

vergilerinin işleyişini ile ilgili muhakeme gücü edindirmek. 

Dersin İçeriği: Dış ticarete ilişkin temel kavramlar, Dış ticarette teslim şekilleri, Dış ticarette 

ödeme şekilleri, Dış ticarette kambiyo işlemleri, Türk Dış Ticaret sistemi, Dış ticaret işlem 

aşamaları ve dış ticarette takip edilen süreç, Dış ticarette kullanılan belgeler, Ekonomik Etkili 

Gümrük Rejimleri, Ekonomik Etkili Olmayan Gümrük Rejimleri, Dış ticarete yönelik teşvikler, 

Gümrük Kanununun kapsamı, Gümrük vergisinde vergilendirme süreci, Gümrük kabahat ve 

suçlar Gümrük cezaları  

 

Serbest Bölgeler 

Dersin Amacı: Serbest bölge dersi, serbest bölge konularıyla ilgili kavramların öğrenilmesi, 

Türkiye'deki ve dünyadaki serbest bölgelerin gelişiminin kavranmasını ayrıca AB serbest bölge 

uygulamarıyla Türkiye'de yer alan serbest bölgelerin karşılaştırılarak avantajlı ve dezavantajlı 

noktaların tespit edilmesini sağlamaktır. Bunun yanında serbest bölgelerin ülke ekonomisi 

üzerindeki etkilerinin anlaşılmasını da sağlamaktadır. 

Dersin İçeriği: Serbest Bölge kavramı, türleri, dünyadaki serbset bölge uygulamaları, 

Türkiye'deki serbest bölge uygulamalarının gelişimi, AB ülkeleri ve Türkiye'deki serbest 

bölgelerin karşılaştırılması. 

 

 



Girişimcilik ve Kobiler-I 

Dersin Amacı: Öğrencileri girişimcilik ile ilgili teorik konularda bilgilendirmek, alan ile ilgili 

örnek olaylardan hareketle pratik bilgiler sunmak, öğrencilerin girişimcilikte yaşanan 

gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak. 

Dersin İçeriği: Girişimcilik kavramı, Girişimcilik türleri, Girişimciliğin temel fonksiyonları, 

İşletme kurma ve geliştirme 

 

Kalite Yönetim Sistemleri 

Dersin Amacı: Kalite olgusunun tarihsel sürecini ve işletme problemlerine katkı sağlayacak 

kalite yöntem, teknik ve modellerini anlatmaktır.  

Ders İçeriği: Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, kalite yönetim sistemi modelleri, 

Yönlendirilmiş Çalışma-I, Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin 

mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması. 

 

Rusça I 

Dersin Amacı: Rusça gramer kurallarını, kelime yazılış ve okunuşlarını, günlük konuşma dilini 

öğretmektir. 

Dersin İçeriği: Rusça gramer kuralları, kelime yazılış, okunuş ve telaffuzları, günlük konuşma 

dili öğretilir. 

 

Staj  

Dersin Amacı: Sektörü alan çalışması yaparak tanımak.  

Dersin İçeriği: Çeşitli kurumlarda staj yaparak alanda yapılan uygulamalar ile çalışma 

deneyimi saplanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Yarıyıl 

 

Dış Ticarette Paket Programlar 

Dersin Amacı: Bu dersle öğrencinin, dış ticarette kullanılan paket programlar aracılığıyla 

ihracat, ithalat ve gümrük işlemlerinde belge uygulamalarını yapabilmesi sağlanacaktır. 

Dersin İçeriği: İhracat Entegre Programı ile ihracat işlemleri, İthalat Entegre Programı, İthalat 

işlemleri, gümrük işlemeleri, GTIP işlemleri, gümrük beyannameleri. 

 

Mesleki Yabancı Dil 

Dersin Amacı: Öğrencilere temel mesleki kavram ve tanımlar ile temel mesleki yabancı dil 

bilgisi yeterliliğinin kazandırılması. 

Dersin İçeriği: Sektörde kullanılan terimlerin açıklanması / Karşılaşılacak mesleki terimlerin 

anlam ve içeriklerinin açıklanması / Mesleki konularda okuma ve okuduğunu anlama ve kelime 

dağarcığının geliştirilmesi / Tercüme ilkelerinin açıklanması / Mesleki konularda tercüme 

uygulamaları / Rapor, basit iş mektupları ve CV yazma 

 

Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 

Dersin Amacı: Dersin temel amacı günümüzün en kapsamlı devletler üstü bütünleşme hareketi 

olan Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri ele alarak öğrencilerin bu konuda ileri bir 

bilgi düzeyi ve anlayışa sahip olmasını sağlamaktır. 

Dersin İçeriği: Türkiye’nin Avrupa ile tarihsel ilişkileri, Avrupa Topluluklarının kuruluşu ve 

Türkiye’nin ortaklık başvurusu, Türkiye’nin AT ile ilişkileri, adaylık ve müzakere süreci, 

ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler, Türkiye’nin AB politikalarına uyumu 

 

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 

Dersin Amacı: Dış ticaret olgusunu ve işleyiş biçimleri açıklanarak, uluslararası kullanılan 

terimlerin öğretilmesi ve Türkiye’deki yer alan mevzuata ilişkin konuların son durumları 

gösterilecektir.  

Dersin İçeriği: Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı / Dış Ticaret İşlemlerinde Hesap 

Planı / Kambiyo, Döviz, Efektif, Kur Kavramları ve Döviz İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi / 

Leasing / Factoring / Forfaiting / Eximbank Kredisi / Devlet Yardımları ve Teşvikler / İthalat 

ve İhracat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi. 

 

 

 

 



IV. Yarıyıl Seçmeli Dersler 

 

Elektronik Ticaret 

Dersin Amacı: İnternet uygulamalarına ilişkin bilgi eksikliklerini gidererek, İnternet üzerinden 

gerçekleştirilen pazarlama uygulamaları ile ilgili kavramları açıklamak.  

Dersin İçeriği: Elektronik Ticaretin Tanımı/Türleri/ Tarihsel Gelişimi/İnternetin Tanımı/ 

İnternette Pazarlamaya Giriş/İnternette Pazarlama Araştırması/ İnternet Bankacılığı/ İnternette 

Ödeme Sistemleri/Satışçıların Gözetim ve Kontrolü 

 

Uluslararası Finansman 

Dersin Amacı: Uluslararası finansal piyasaların ve işleyişinin öğrenilmesi, bireylerin ve 

küresel finansal piyasalarda faaliyetlerini yürüten şirketlerin finansal kararlarını doğru 

vermesidir. 

Dersin İçeriği: Uluslararası para sistemi, ülkelerin ödemeler bilançosu, döviz piyasaları, türev 

ürünler, doğrudan yabancı yatırımlar, uluslararası sermaye hareketleri ve finansal krizler. 

 

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 

Dersin Amacı: Dünya ekonomisine yön veren ekonomik ve finansal kuruluşları ve ekonomik 

entegrasyonları tanımak, uluslararası sektörel ekonomik örgütleri öğretmek amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dünya Ekonomisine Yön Veren Ekonomik 

ve Finansal Kuruluşlar (IMF, ECB, IFC, CGIAR) Uluslararası Sektörel Ekonomik Örgütler 

(ILO, FAO, WIPO) 

 

Uluslararası İşletmecilik 

Dersin Amacı: Küreselleşme çerçevesinde genişleyen işletmecilik faaliyetleri hakkında bilgi 

vermektedir. 

Dersin İçeriği: Uluslararası işletme, Uluslararasılaşma, Kültürler farklılıklar, Uluslararası 

çevre 

 

Araştırma Yöntem ve Teknikleri 

Dersin Amacı: Okulu bitirme aşamasına gelmiş bir öğrencinin, mesleği ile ilgili bir konuda 

derinlemesine araştırma yapması, çalışma konusuyla ilgili kendisini geliştirmesi, yaptığı 

çalışmayı önceden belirlenmiş şartlara uygun olarak raporlayabilmesi ve bunları etkin 

sunabilmesi  

Dersin İçeriği: Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine 

yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması 



 

İletişim ve Etik 

Dersin Amacı: Bu ders, öğrencinin daha önce ki yıllarda öğrenmiş olduğu, davranış bilimleri 

ve sosyal psikoloji derslerinin pekiştirilmesine ve derinleştirilmesine yöneliktir. Kişilerarası 

ilişkilerde, iletişimin gerekliliğini ortaya koyarak iletişim sürecini anlayabilmek, kendini iyi 

tanımanın önemini kavrayarak, toplumu tanımada ki anlamının belirtilmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Sınıf seviyesine uygun ve bireysel ihtiyaçları göz önünde bulunduran, öğrenci 

merkezli, katılımlı soru cevap şeklinde ve tartışma ortamlı anlatısal öğretim yöntemi. 

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

Dersin Amacı: İşçi ile işveren arasında bağımlı hukuki ilişkiyi, bu ilişki içerisinde Devletin 

rolünü incelemek, sendikalar, toplu iş sözleşmesi ve toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları 

ile sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi vermektir.  

Dersin İçeriği: Bireysel ve toplu iş hukuku, sözleşmeler, fesihler, çalışma süreleri, iş sağlığı 

ve güvenliği, sendikacılık ve toplu iş sözleşmeleri ile ilgili yasal düzenlemeler, sosyal güvenlik, 

çalışanların sosyal güvenlik hakkını düzenleyen yasal düzenlemeler ve 5510 sayılı yasa 

konuları ele alınmaktadır. 

 

Girişimcilik ve Kobiler-II 

Dersin Amacı: Girişimcilik dersi, girişim, girişimci kavramlarıyla ilgili konuların öğrenilmesi, 

girişimcilikteki anahtar kavramların açıklanması ve teorik çerçeveyle günlük hayattaki 

uygulamalar arasında bir köprü kurmayı amaçlamaktadır. Buradaki varsayım, tabii ki, bu dersi 

alan her öğrencinin hemen kendi işini başarıyla kurabileceği değildir. Amacımız öğrencilerin 

de aktif katılımı ve sıkça karşımıza çıkan başarılı ve başarısız girişimcilik örneklerinin daha 

sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesidir.  

Dersin İçeriği: Girişimcilik; kavramları, yaklaşımları, kültürü, türleri, fonksiyonları, alanları 

ve girişimcilik süreci. 

  


