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İrrisaoi vn iıani sİriüuLER FAKüLTESi
uLusLARARAsı riC.q.noı vn ı,oıisri« ııöıünıü ıisıxs onrıs içnrriĞi

I. oöııırı-r

ZORUNLU DERSLER

GENEL M UHAS E B E-I B Ir - 5 AKTS)

Muhasebenin tanIm\ fonksiyonlafl ve gelişimi, muhasebenin gcneI kavramlan ve genel kabul görmüş muhasebe
ilkeleri. Bilanço kavraml ve temel bilanço eşitliği, gelir tabIosu. Hesap kavraml, hesaplartn gruplanması ve
hesaplaİln işleyişi. Varl* hesapları ve işIeyişi, dönen ve duran varlıklar, defter ve belgeler, çifi taraflt kayı
yöntemi, tek düzen hesap planlnIn tanrtrlması, ticari işlemlerde kaylt, kdv hesaplan ve işleyişi, bilanço hesaplarü

öİnek uygulamalart.

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLAR] 6 K - 5 AKTS|

Dersin içeriği: hukuk derslerinin temelini oluştıüran bu derste, hukuk kurallannın nasül oIuştuğu, diğer kuİallaI
ile arasündaki ilişkiler, hukuk kurallarının kaynakları, hukuk kurallarlntn türleri, yazılı hukuk kurallan ve sözlü
hukuk kurallarl, yazılı hukuk kurallarlnın tüİleri, özelliklcri, yargı mercilerinin oluşumları, görev vc yetkiIeri
gibi konülar anlablmaktadır.

İKTISADA GİRiS _I B K - 5 AKTSü

iktisat biIiminin ortaya ç*tş nedeni ve kltllk kanunu, iktisadın temcl kavramları (ihtiyaç, kaynaklar, üretim,
tüketim, maı vc hizmet, fayda, işbölümü. uzmanlaşma, değişim v.b.) ilıisaı biliminde teori vc kanunIarın
özellikleri. Pozilif ve normatif iktisat. Ekonotnilcrin ana §orunları. Ekonomik clkinlik. Makro iktisat - mikro
iktisat aylİımı. Talep (tanmı, fonksiyonu, tablosu, eğrisi) vc talep kanunu.'l-alcp eğrisi üzerindc hareket, talep
dcğişmesi ve talebi etkileyen faktörler. Bireysel talep ve piyasa talebi. Talebin fiyat esnekliği. Arz (tanımı,
fonksiyonu, tablosu, cğlisi) v€ arz kanunu. Arz cğrisi üzerinde hareket, arz değişmesi ve arzr etkileyen faktörler,
Firma arzı ve endüstri (piyasa) arzl. Arzın fiyat c§nekliği. Piyasa, piyasa dengesi. arz ve talep değişmelerinin
denge fiyat ve miktara etkileri. Fayd4 bütçe ve kayltsızIlk eğrileri.'l'üketici dengesi. Fiyat değişik]ikleri ve fiyat
tüketim eğrisi. Gelir değişiklikleri ve gelir tükctim eğrisi. GeIir ve ikame etkileri. Üretim ve üretim fonksiyonu.
Piyasa döneminde üretim. Kısa dönemde ürelİn ve aalan v€rimlcr kanunu. Uzun dönemde üretim ve ölçeğe
göre getiri. Eş urün analizi. Firma maliyctlerinin nitetikleri. Kısa ve uzun dönem maliyet eğİileri. Piyasalar ve
firma teorisi. Rekabet ve anlamt.

TEMEL BİLG| TBKNoLoJiLERi 6 K - 5 AKTS)

Temel kavramlar, veri işlemenin eweleri. bilğ ıeknolojilerinin tarjhçcsi. bil8isayarlarrn sınıflandırrlmasr,
bilgisayar donanımü, yazllümlar ve yazülım türleri, sayı vc kodlama sistemlcri, bilgisayar ağları. Intemet,
lntranet, extranet, mobil iletişim. Elektronik ticaret, e-devlet, windows işletim sistemi. word kclime işlem
yazlllmı.Hesap tablosu (elektronik tablolama) yazllımlan. Dxocı hcsap tablosu yazılımının kullanılmasl için
gerekli temel bilgil€r, excel tablolarında formül ve fonksiyon ku]lanlmı, excel'de veri tabanl uygulamaları, özet
tablo ve graIik iŞlemleri, diğer exceldenetimleri

DAqRANIS BiLiMLERi 6 K - 1 AKTS)

Bu dersin amacl dinamik ve hızla değişen bir ortamda, bircyi, davranışlar|nı ve toplum§al ilişkilerini ele
almaktr. Dersimizde; insan davranıştnl anlayabilmek ve bjreyseI Ve toplumsal uyumu geliştirm€k üzere sistemli
ve kapsamlı bir bakış açlsü ka/nndırılmaya çallşıllnakladlr.



Grammar syllabus: Prescnt simple,Pronouns, Articles, Prepositions of plaoe and time, conjunctions /linkers:
and / but /because / or, Irregula. plurals, PossessiveAdjcctives,Too/ very,can (ability /possibiIity), short form
answers, Going to (futureplans), wiIl (offe§),Adverbs of Frequency,Imperatives, Pasİ simple,Vocabıılary and
Topica| sy|labus: Numbers (cardinal /ordina]) and Money, countries, nationalities and languages, Timc§, I)ays,
dates, months, years and seasons, shops and places, lnterests, sports and activities, Jobs,Rooms and
furniture,coloııİs,size and weighl,Body pa.ts and appearance,Food, meals, cooking,wcather,Transport,
Functional syllabüs:Gİeeting and Introducing, Buying and asking prices,Asking about persona| information,
Describing people and objects, Telling th€ time, Talking about routines, Talking abouı frequency and lime
duration, Talking about likes and dislikes, Giving opinion

A|,ATÜRK |LKELER. VE \NKıLAP I,AR iHi-I ü2 K _ I AKI,S)

inkılap ve inkltapla alakelı kavramlar, Türk inkılabını hazırlayan seb€pler, o§manlı devletinin y*tlışı, Ririnci
dünya savaşı, Birinci dünya savaşlnda siyasi gelişmeler, Milli mücadeleye hazırlık, Millj mücadelcyc hazırhk,
Milli mücadele dönemi, TBMM nin açı!ışt, siyasi ve askeri gclişmeler, Lozan barlş antlaŞmasl, Lozan barrŞ
anlaşmasının önemi vc sonuçları, Türk inkılap hareketleri

I:aRx DiLj -I o K -, AKT,Sü

Dil kavramı, ıanlml ve özcltikle.i, killtür, dil, mcd€niyet iliŞkisi ve yorumlanma§,. türk dil tarihi - türk dilinin
bugünkü durumu ve yayılma alanlarü, yazlm kurallarr, noktalama işaretleri, yazlm ve noktalama ilc ilgili
uygulamalar, türkçenin ses bilgisi ve uygulamaları, kelime bilgisi, cümle bilgisi, kelime ve cümlc bilgisi
uygulamalan, kompozisyonla ilgili gencl bilgiler, kompozisyon yazümında kul|anllacak plan vc uygulamalarl,
kompozisyonda anlatlm teknikleri ve uygulamalarl

lI. DÖNEM

ZORUNLU DERSLER

GENEL MUHASEBE-II (3K - 5 AKTS)

Kaynak hesaplan ve işleyişi. Yabanc| kaynaklar ve öz kaynaklar. Gelir lablosu hesaplar|: gelir ve gider
hesaplarlnın işleyişi, d!ran varlıkların muhascbc kayltlarlnda izlenmesi, amortismanlar. KDV muha§ebe
işlemIcri, iicretler, bilanço esaslna göıe futulan defterlcrde yapılan hatalar vc düzeltmc kayltları. Döneni sonu
€nvanter işlemleri. Hesaplarln kapatıİması, mizan. bilanço ve gclir tablosunun düzlnlenmesi.

iKTİSADA GINS _II 6 K - 5,,lüüTS]

Tam rekabet piyasa§|. Firmİnln en iyi üretim miktarının belirlenmesi. Monopol piyasası. Firmanın oplinlum
üretim miktarının bclirlenmesi. oligopol piyasalar ve ıortaya çıklş neden|eri. oligopol leorileri. Monopollü
rekabet piyasasl. Monopollü rckabette fi.manln optimum üre(im miktarınln belirlenmesi. Milli gclir ve
hesaplama yöntemleri. 'lbplam talcp vc toplam aİz. Denge milli gelirin belirlenmesi. Çarpan ve hızlandıran.
Kısa ve uzun dönemde milli gelir vc fiyallar gcncl düzeyi arasındaki ilişkil€r. Para; tanım, fonksiyonları,
çeşitleri. Para sistemıeri. Paİanln makro ekonomjdeki rolü. Para miktarı vc fiyatlar genel düzeyi arasındaki
ilişkil€r. l'iyat endcksleri. Para arzınln kontrolü ve pa.a politikasının araçlan. Enflasyonun tanımı, nedcnleri,
etkileİi. Enflasyonla mücadele. istihdam, işsizlik ve lürIeri. Phillips €ğTisi, D|ş ticaret teorisi ve ülkelcri dış
ticaret yapmaya iten nedenlef. Dış ıicaret poli(ikaları ve dlş licarete müdahale neden]eri ve araçları. Dış
ödemeler bilançosu. Döviz piyasaları, UlusIararası para §istemlcri,



istgraı ıiün4ıgRiNı eİnİs ıı r - s ırrsl
Temel işletınecilik kavramIarı, insan ihtiyaçları ve ekonomik faaliyetler, uretim ve ekonomi ilişkisi,

işletmeciliğin ıarihsel gelişimi vc diğer disiplinIerle ilişkisi. işıetme amaçlarl, işletmel€rin sınüflandlrılmasü.

işletmeninluruluş aşamalarl, fizibilite etüdü, değerlendirme ve yatınm karaİı- işletme maliyetleri, maliyetlerin

sinıflandırılması. işlitm" g"ii.ı".i, geli kavramı, gelir ve kar ilişkisi, başa baş noktası ve analizi. Işletme

verim|iliği. verimlilik katramı, verimliliğin işletme ve ulusal ekonomi açıslndan önemi, katma değer kavramt.

işletme fonksiyontarı. Yönetim, tedarik, uretim, pazarlama, muhascb€, finansman, Personel, halkla i!işkiler ve

araştlrma geliştirme fonksiyonlarl

MATEMATIK(3K-5AIffS)

Denklemlef, eşitlikler ve eşitsizlikler, diziler, analitik geometri: doğrusal fonksiyon, pafabol, çember, üssel ve

logaritmik fonksiyonlar, lineer cebir, limit ve süreklilik.Türev ve diferansiyel alma kuralları, türevin iktisadi

uy-gulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar, entegral. Entegral alma kuralları, entegralin iktisadi uygulamalar|.

RoRcIülR HUKUNU B K - 1 AKTS)

Bir iştetmenin iktisadi faaiiyetlerinde ihtiyaç duyacağl asgari seviyede başl. borç ilişkilerinin üç kaynağl olan

hukuİi işlemler (özellikle sözleşmeler), haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme konularü ile bofçIaİın sona ermesi,

üçüncü kişileİe etkisi konuları, ayr|ca bazt önemli özel sözleşme türl€ri, hcm teori hem uygulama yönünden

anlahlacakır,

TEMEL iNciLİzcE- II « K - 1 AI(TS)

Grammaİ syllabus:P.esent continuous, comparatives, Superlatives, lrregular Adverbs, Pre§ent Simplc,
Articles, Pronouns, Courütable /uncountable nouns, Advefbs of ffcqucncy and manner, Too/ not enough, Can /

could for requests, Adjectivcs and modifiefs, past simple, pfcsent continuous for tempomry situations and

things happening now and fufure arrangements, Prcsent Perfect and participIes, vocabulary and Topical
sylübus:llcalth, Fe€lings and cmotions, str€e1 directions, clothc§, Families, Food and meals, C|othing and

shopping, Prices, Daily routines, Pcrsoırali(y, Appearance, Presenl and childhood abilities, Basic suffixes,

ü.unçtio;aı sylıabus :tnviting/ .efusjng/ accepting/ 1hankjng,Requesting/ offering, Asking pennission, Giving
instructions, Making suggestions, Talking aboul futurc arrangements, Applyiırg for ajob, Talking about routine§

and habits, Talking about intentions, Describing expericnccs, ]'alking about fe€ling.

AT47,ÜRK LLKELERi I/E iNIİIl,AP TARiHi-II (2 K - ] AK?,S)

siyasal Alanda inkllap harekğleri, Hukuk Alanda inktlap hüeketleri, Eğitim ve Kültiir AIanında inkılap
hareketleri, ,l,oplumsal yaşayış|n düzenıenmesi, Ekonomik Alanda Gelişmel€r, Sağllk Hizmeıleri, Atatüak

Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk Dönemi'l'üİk Dtş Politikasl, Aıatürk Dönemi Türk Dış Politikasl, Laiklik,
Devleıçilik ve intıapçılıl, Milli E8emcnlik, Milli Bağlmsızlık, Milli Birlik ve beraberlik, Üıkc Büıünlüğü,.

Bar,şçıİık, BilimselliIq Akılctlık, Çağdaşlık ve Batılülaşma, insan ve İnsan Sevgisi, Türk İnktlabının Nitelikleri,
Atatürk'ün ölümü, Yurt içindekiiıe Yurt DıŞındaki yanküları,

TüRKDiLi_I0K-lAKTS,ü

Anlam bilgisi, anlam bilgisi uygulamaları, bilimsel yazıların haz|rlanmastnda uyulacak kurallar ve

uygulamalar, yazıları, düşünoe yazılar| Vc uy8ulamalarl, olay, sözlü kompozisyon türleri, hazırılklI ve

haiırlıksız konuşma tiirleri ve uygulamalar|, edebiyat bilimi ve edebiyat sosyolojisi uygulamalarü, edebiyat tarihi

incelemelefi,8üzel konuşma ve yazma kurallarl, güzel konuşma vc yazma uy8ulamalaıı, edebi tür biIgisi, edebi

cserlerle ilgili retorik uygulama§l, €debieserlerle ilgili retorik uy8ulaması.



III. DÖNEM

ZORUNLU DERSLER

MAKRo iKarisAT,-t (3 K - 5 AKTS)

iktisadi Büyüme ve Dalgalanmalar, Ekonominin Ölçütmesi ü: Hasıla ve Ödemeler Dengcsi, Ekonominin
Ölçülmesi 2: işsizlik, Enflasyon ve Döviz Kuru, Planlanan Harcama ve Haslla Düzeyi: Basit Keynesyen Mode!,
Planlanan Haİcama, Faiz Haddi ve Hasıla Düzeyi: IS_LM Mode|i, Para ve Maliye Politikalaİl

MiKRo LKTİSAT-I B K - 5 AKTS)

Mikro iktisadın niteliği, fiyat sistemi v€ mikro iktisat, arz ve talep, piyasa dengesi, fiyat kontrolleri, tüketici
davranışları ve talep tcorisi, tüketici tercihleri, fayda analizi, kayltsızlık eğrileri, bütçe dogtusu, tüketici dengcsi,
tüketici davfanlşı ve bireys€l talep, gelir ve ikame etkilefi, piyasa talebi Ve esnekIikleİ, talebin fiyat esnekliği,
talebin gelir esnekliği, taiebin çapıaz esnekliği, üretim teorisi, tek değişken faktörlü üretim, iki değişken faktörlü
üretim ve ölçeğe gör€ getiri konuları işlenmektedir.

iSTAT,iS7,iK (j K - a AKT:S)

Frekans dağılımlart, mcrkezi eğilim (yer) ölçüleri .dağtlma ölçüleri .çarp,klık ve bas,kl,k .ihtimal teor;si kesikli
ihtimal dağılımla.ı, normal dağIlım .örnekleme teorisi.Tahmin teorisi (güven smtrları) karar teorisi (hipotez
testleri) student t dağılımt ve t testi üretimde kalite kontrolü

,I:EMEL İNG.LLZCE-III (1 K -1 AKTS)

Grammar Syllabus: lmperatives,Sltould for advice,Have to / need to for obligat;on, Be likc for, cscriptions,
Prcscnt simple for future facts ,Fulürc Simple fof fut!ırc facts,Pasl simplc,Past simple Conliıruous ,Present
Pcrfect ,Coing to and will for predictions and futurc cvcnts and spontaneous decisions ,Adverbs of frequency
aİd mann€r, Reflexive pronoüns, So/such , Have to/ need to for ob]igation ,Present Simple Passive Vocabulary
and'tbpical syl]abus: Basic suffixcs ,work andjobs ,Transpoıl,Travel, Machines and, inventions, Festiva]s and
celebrations ,Hotel situations ,wcalher andclimate, Families, Reslaülants and ]eisure venues, Persona]ity,
Biographicat information, Bui]dings and monuments, weathef, Clothes and acccssories, I-afge numbers,
Functional Syllabus: Describing and buying things Talking about possibility,Exprcssing hopcs ,]'alking aboul
rules and ob]igations ,Giving instructions ,Making offcıs ,Advising and suggesting ,Apologising ,Congratulating

TiCA RET H aJKUKa] B K - 1 AKTS)

Ticaret hukukunun tarihçesi, kapsamü, kaynakları ve konusu, ticaIi işletme, ticari iş ve tabi olduğu hüküınler,
ticari işlerde faiz, zaman aşlml, teselsül ve en yüksek sınlrı aşan ticari işlenIer, ıicari yargı, ticari dava]ar, ticari
davalafda delil vc usul, tacir ol,nanın hüküml€ri, gerçek ve tüzel kişilerde tacir süfatının kazanllmasl, tacir
sıfatnm kaybl, 1acir olmanln hüküm ve sonuçlarl, iflas, ticaret sicili, ticaret*ınvanı, işIetme adı, marka, haksız
rekabet ve davalan, ticari defterlef ve delit olma fonksiyonu, acente, tellal, komisyoncu, ticari mümessil, ticari
vckil, seyyaı tüccar memuru, kıymetli evrak hukuku, kambiyo senetleri.

aLUSLARARASI arİcARETE GiRiS B K - 4 AK|,S)

Uluslafarasl ticaret karşılaşttrmall üstünlük kurah, tam rekab€tçi olmayan piyasalar, ekonomik
büyüme, gümrük tarifilcİi vc etkileri, tjcafcftc gümrük dlŞl cngellcf, dövjz kuru sistcmlcıi Ve döViZ kuru
politikası; yeni korumacılık, ekonomik entegfasyon, uluslararası ticaret ve ekonomik gelişme, çok ulusl!ü

şirketler konuları ele alınmakta ve anlahlmaktadır. Ayrıca, uluslararası ticaret politikaları, ülkemizin izlediği dış
ticaret politikası ve baş!ıca uygulamalar başta olmak üzere, özellikle ihracat, ithalat ve serbest bölgeler
mevzuatı, hizmetIer dış ticareli, uluslararast tioari kurallar, dahildc işleııe İejimi, licaret poJitikası savunma
araçları, taşlmacl]ık ve pazarlana konuları gün[ük yaşaındaki du.umları dikkatc alınarak iŞ]cnmektediı.



SECMELi DERSLER

İN'AN KAYNA,KLARI YöNETLLIi (3 K - 1 AKI,Sü

İnsan Kaynakları Yönetiminin ]'anlmı, Amacı, Önemi, Fonksiyonlarl. insan Kaynakları Departmanı. iş Analizi
ve İş Tasarımı. İnsan Kaynaklar| Planlaması. İşgören Tedariki. İşgören Seçimi ve Yerleşlirilmesi. İşgören

Eğiıimi ve Geliştirilmesi. Kariyer Yönetimi ve Planlamasl. Performans Değerlemesi. Ücretlendirme Yönerimi.
Ücret sistemleri ve Performansa Dayalı Ücr€t sisteml€ri. sendika Yönetim llişkisi. Toplu Pazarllk, insan
Kaynakları Bilgi sistemleri.

KAMU MALİYESİ B K - 1 AKTsl

Kamu Maliye§inin Konusü ve Diğer BiIim Dallar| içindeki Yeri, Kamu Ekonomik Faaliyetleri -I, Kamu,
Ekonomik Faaliyetleri -[I, Kamu Harcamaları vc Kamu llarcamalarlndaki Anış Nedenleri, Kamu Gelirleri,
Kamu Tercihi Kuramı, vergiıerin'fasnifi ve Vergilcme ilkeleri, Vergi Yükü, Veİgi llarcaması ve Vergi
Yanstmasl, Devlet BorçIarl, Yerel Yönetimle. Maliyesi, Devl€t Bütçesi, ]'ürk Bütçe Sistemi, Maliye Politikasl.

KAMU yÖNETiMi 6 It - 1 AKTs]

Giriş: Dersin arnacı, kapsamı ve değerlendirmc yöntemi, Kamu Yönetiminin Niteliği: Kamu Yönetiminin
Taıımı, ElemanIarı, Kamu Yönctimi ve ÖzeI Yönetim, Kamu Yönetiminin Örgütlenme§i, Kamu Yönetiminin
Örgotlenmesi, Kamu Yönetiminin Örgütl€nmesi, Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi, Yercl Yönetiml€r: YereI
Yönetimlere Ait AnayasaI ilkeler, belediyelerin ve il özel idareleriıin organları, görevleri ve işIeyişi, Yerel
Yönetimler: Büyül§ehir belediyelerinin ve köylerin organları, görevlcri ve işlcyişi, Hizmct Yerinden Yönetim
Kuruluşları, Hizmet Yerinden Yönctim Kuruluşlarl, Kamu Yönetiminin Denetlenmesi, Büİokrasi ve Yeni Kaiİııl
Yönetimi Anlaylşl, Personel Yönetimi, Türkiye'de Kamu Yönetimi Reformu Çalışmaıarı,

Iv. DÖNEM

ZORUNLU DERSLER

MAKR0 İKT,LSA- II 13 K - 5 AKTS)

Toplam Talcp ve Top|am Arz, Hasıla ve lliyal Düzeyi: A]ternatif Makro Modelle., Enflasyon, İşsizlik-Hasıla:
DAs, DAD ve Phillips Analizi, Açık Ekonomilerde Toplaın Planlanan llarcama vc lJasıla Düzeyi, Açtk
Ekonomil€rde Mako Denge: Mundel Fleming Modeli, Mikro Teıneller| Tüketim, Mikro'ltmeller: Yatlrtm,
Mikro Temeller: Para Talebi, Mikro Tem€llef: Para Arzl ve Para Politikasl, Bütçe AçlkIan ve Hükümet Bo.çları

MiKRo LKTISAT-II 13 K - 5 AKTS)

Üreıim maliyetleri, maliyetl€rin niteliği, optjmal faktör bi]cşimi, kısa dönemdc maliy€t fonksiyonlan, uzun
dönemde maliyet fonksiyonları, ikame csnekliği, hm rekabet piyasası (piyasa yaptsı. klsa dönemde firma
dengesi, kısa dönemde arz eğrisi vc denge, firma vğ endiı§lrinin uzun dönem dengesi, sabit, arlan v€ azalan
maliyetli endüstriler), monopol piyasasl (piyasa yapısl, monopo| gücün kaynaklan, monopolde talep, toplam
gelir ve marjina| gelir, monopolde k§a dönem dengesi, monopolde uzun dönem dengesi, çok tesisli monopolcü,
fiyat fafklılaştlrmasl, monopollerin düzenlenmesi), monopollü rekabet piyasasl (piyasa yaplsl, monopollü
fekabett€ talep eğileri, monopollil rekabcıte klsa dö,]em dengcsi, monopollü rekabette uzun dönem dengesi, mal
farklılaştırması ve satlş giderleıi), oligopol piyasasl (piyasa yapıs,, rekaberin dikkate alınmadığı oligopol
teorileri, rekabetin dikkate alındlğl oli8opol tcorileri, anlaşmalı oligopoI teoriIeri, oli8opolde fiyat dışı rekabct)
ve piyasaların kaşılaştlrllması konulan işlenmcktedir.

FİNANSAL YöNETIM B K _ 1 AKI:S)

kurumsal yönetim ilkeleri. kurumsal yönetim kavramı ve kufumsal yönetimin Önemi. uIuslararasl
Kurumsal Yönetim ilkeleri. Türkiye'de Kurumsal Yönetim ilkeleri. Kurumsal Yönetim Uygulas{eiril(. .
Ö|çülmesine YöneIik Çalışmalar, I.'inansal Yönctim, Finansal Yönetime İlişkio ]'emel ilkeler. Finarü+ıla61014l ,

Ve llinansal Planlama. Paranün Zaman f)€ğeri. Tahvil ve Hisse senedi Değerlemesi, sermaye Bütçclctn€s''l_İis}'ft.

, :i.'] ] ^ij



Ve Getiri, se.maye Maliyeti ve Sermaye Yapısı. Temetıü Politikası. Değere Dayah Yonetim ve pirma
Değerinin Tespiti.

LoIiSTiĞE GiRiS B K- 1AKI,S)

Bu dersin amacl, lojislik, planlama ve kontrol süreçlerini tanımlamak ve anlamlandlrmaktlr. Ders süresincc
birinci dönemde lojistiğin temelleri ve opcrasyonel entegfasyon alanları inceleniİken, tedarik zinciri yönetimi
bağlamında bitmiş ürünlerin harcketi v€ stoklanması üzerinde durulacakttr. Enformasyon fonkiyon€lliği ve
tahmini ile müşteri hizmcti yeterliği de bu de.sin konulart arastndadlr.

PAZARLAMA B K-lAKTS)

Paznrlamanın Tanıml vc Kapsaml. Par.arlamantn Anlayışlnln Tarihsel Gelişimi. Paz2rlama Çcvresi.
Pazarlamada Planlama. I'azarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi sistemi. Tüketici Pazarları Endüstriyel
Pazarlama.ve Tüketici Da!İanışl. Pazar Bölümlcme. Hedef PaLAr ve scçimi. Ürün Kavram, Kapsaml.
Fiyatlandırma Politika vc Stratejileri. l^utundu.ma ve'l'utundurma Metotlar,. Dağıtım ve Dağütlm Kanallarl.
Toptancllık ve Perakendecilik.

TEMEL iNGİLizcE _IV « K - 4 AKTS)

Grammar syl|abu§| whcn / while , Must / mi8ht for deductions, As §oon a5 , Be able to / good at, Akhough /

,owever,Fir§tconditional,Uscdto+vefb,ljsedto+infinitive,PastsimpleandPrcsentPerfcct,Neith€r/so
do I, Modal verbs, Reported speech, l.ifst, second conditional, Adv€rbs of manner and modifiers, Rclative
clause§
Vocabulafy and Topical syllabus: Descripıions of people, health, fitness and illnes§es, Typcs of music and
concerts, Household Equipment, Education, Appearances, clothcs, character, Makc and do, Housework,
Holidays and travel brochurcs, Il|ness, cooking, weather, ljurnifurc and appliances, Types ofbooks, films, and
TV programmes, Ilunctional syllabus : Talking about pcrsona] cxperienccs, Asking directions, Descrihing
per§onality. Making travcl arrangements, ordering in a rcstaurant. ]'alking abouI preferenc€s, Exprcssing
,rcferenccs, Making deductions, Making predictions

SECMELi DERSLER

MALİyD TEoRiSi W PqLİTIKASI (3 K _ 1 AKTS)

Maliye politikasının tanlml, iktisadi düşünce akınılarında devletin ckonoıniye müdahale ncdenleri, devlcı
müdahalesinin ekonomik işlcvleri, ınatiye politikasınln araçları, iş|evi, ekonoınik, konjonktüre] ve uzun dönem
dalgalanmalar, kla§ik maliye politikasının zaman içindeki d€ğişi,ni ve çağdaş maliyc politikasının ctkinliğinc
ilişkin nn|şmalar- Türkiye'de özellikle 1980'den sonra iktisat poliıikalafı içinde maliyc politikaları.

PARA VE BANKACILIK B K 1AKTS)

Paranın tanlmı, fonksiyonlan vc gelişimi: mali kesinı: paİ;'arz, analizii rel€rv para, pafasal taban ve m€rkez
bankası parası; para a(lş mekanizması; para talebi teorileri; faiz teorilera; parasal aktarım mekanizması;
ekonomide genel dcnge; ödemeler dengesine para§alcl yaklaşm; 'l'ürkiyc'd€ para Politikasl uygu]amalarl ve

islikrar progİamlan-

VERGİ HUKUKU B It,1 AKTS|

v€rgi hukukunun kaynakları: vergi mükellcfi ve vergi sorumluluğu; vergi idarcsi; vergilendirme işlemlcIi; ver8i
mükellefinin ödevlcri vergi müketlefinin hakları; süreler; vergi bofcunun sona ermesi; vergialacağınln güvencc
altına alInmasr; vergi dcDctimi; vcrgi suçları ve ce-]Alarr, vergi uyuşmazllklannın çö7iimlenmcsi. Mükcll€fiyet
biçimleri. Gelir unsırrlarl, istisna, muallyel ve indirimler, matrah, bcyan esasl vc gelirin toplanmasl, vergi
tarifesi. ']'arh işlemleri. Vcrginin ödenmesi; kurümlar vcrgisi: yüküıılülük biçimleri, yükiimlüleri, istisna Ve

muafiycll€r. Matrah, kurüm kazancınrn beyanı, tarht ve ödenmesi, tasfiye, d€vir ve birleşme; ka1ma değcr
vcfgisi: kdv'ye labi işIcmler; istisna ve muafiyetler, matrah, oran ve indirim. Beyan.'l'arh, tahakkuk ve

ödenmcsi; emlak vcrgisi; vcrasel vc intikal vergisi; |İotorlu laşıllar vcrgisi.



Giriş. Klasik org. Teorisi. Klasik org. Nco-Klasik o.g. Teorisi.Teorisi. Neo-Klasik org. Teorisi, Ör8ütlcme.

Planlama. Yürütme. Koordinasyon. Denetim. Modem teori - sisıem yaklaşıml. Durumsallık yaklaşlm! ve

Amaçlara göre yönetim. Matris organizasyon. Toplam kalite yönetimi. Yönetim, yönetici ve oİ8anizasyon

kavramlan, yönetim teorileri: klasik yönetim teori§i, neoklasik yönetim leorisi, modem yönetim teorisi, yönetim

fonksiyonlan: planlama, örgütIeme, yilrütme, koordinasyon, kontrol, amaçlafa göre yönetim, kriz yönetimi,

kalite ve toplam kalite yönetimi, öğr€nen örgütler.

v. DöNEM

ZORUNLU DERSLER

ULUSLAR}RASI FiNANSMAN TEKNii<LEN B K - 5 AK,I,S)

Uluslararası Bankacıltk ile ilgili genel kavİamsal içerik verildikten sonra, ihracat akreditifleri, itha|aı işlemleri,
Kabul ve aval kr€dileri, ülke kredilcri, Harici gamntiler, Yurt dlşü havaleler, Ödeme şekilleri, offshofe
bankac|l|k gibi başlıklar ele alınacakİr. Daha sonra; sigortanln temel ilkeleri, sigortanın çeşitleri, §igorta

sözleşmesij hasar, ta7minat ve rcasürans kavramlannın tanlmı, özellikleri; sigorfa işletmeciliğinin tem€l ilkeleri,
risk v€ sigortanln tanımı, kaynaklaİı, sIntflandlrılması, sigorta işletmclerinin kuruluşu ve organizasyon yaplsı,
sigorta işletmeciliğinde yönetim, stİatejik planlama, §igortacilık şirkellcrinde teknik kar/zafar hesabı ve

ürygulaması, bütçeleme, iç denetim, devlet yönetimi, bağımslz denetimler. Tehlike ve ri§k, yangün riski,
sorumluluk riski, mühondislik, inŞaaı ve montaj ri§ki, motor riski, işçi kazalarlnda risk, nakliyat riskleri, slnai ve

ticari iş|ctmelerde risk yön€timi, Riske karşl önlemler, Risk TürIeri, sigona türleri, Klym€t nakliyatı sigortaları,
tekne ve navlun sigortalan gibi uluslararası §igorlacılık işlemlerinden bahsedilecektir.

ULUSLARARASL T|.ARET TEoRisi VE PoLiTiKASI 13 I( - 5 AKI,SI

Geleneksel ve yeni dlş ticaret teorilcri, ekonomik büyüme, gümriik tarifeleri ve etkileri, uluslararas| ticarette
gel€neksel vc yeni tarife dışt engeller, döviz kuru sislemlcri ve döviz kııru Politikası; yeni korumaclllk,
ekonomik entcgrasyon, uluslararası ıicarel vc ckonomik gelişmc, çok uluslu şi.k€tl€. konularl cle al,nmakta ve

tartlşılmaktadır. Ayrıca, Uluslaralası ticaret politikalarl, ülkemizin izıediği dış ticaret politikası ve başlıca
uygulamalar başta olmak üzere, ö7rllikle ihracat, ithalat ve serbest bölgeler mcvzuatl, hizmetleİ dış ticareti,
uluslararası ticari kırrallar, dahilde işlcmc rejimi, ticaret politikasl savunma araç!an, taşlmacıllk ve pazarlama
konular| günlük yaşamdaki durumlan dikkatc alınarak işienmektedir

MESLEKİ iNGİLizcE _ I (3 K _ 1 AKTS]

GeneI gramer bilgisini yoklamak, Konuşma becerilerinin yoklaDması, Yazma becerilerine ilişkin aktiviteıer
yaptırmak, Öğencilerin kendini ingilizre olarak ifade etme yeleneği ile donatmak Uluslararası ıicaret ve

lojistikle ilgili me§€lelerin ingilizce ifade edilmesi, Bu meselelre ilişkin çözümlerin ür€tilmesi ve toplulıığa
sunulması, Çözüml€rin projeleştirilaesi, Yapılan pfojelerin jüri karşıslnda sunulup değerlendirilmesi, Dünyaki
uluslararsl ticaret ve lojistiğic yönelik gelişm€lerin Türkiye içindeki öncmini b€lirten bir kompozisyon
yazılmas|, Bu kompozisyonun daha da genişlctilmesiyle makaleye dönüştürülmesi, slnlf o(am|nda
sosyodramayla çözümlerin uygulanmasl, sesli ve görsel araçlar yoluyla yetkili kişilerden uluslararsI ticarel ve

lojistiğe yönelik bilgileri ingilizce olarak edinmek, Uluslararasl tioarel açlsından yıl sonu değerl€ndirilmcsinin
yapılması, ceıeceğe daiü çözümler ürelilmesi.

TEDARIK zİNCiRi yöNETİMİ 8 r _ 1 AKI,Sü

Bu dersin amacı, depolama ve envanter yönetimiyle ilgili tem€] kavramlan, uygun, düşiik maliyetli depolama
sistemleri yöneıimi ve envanter yönetimi halklnda öğcnci} i bilgllendlrmektir. işletmeler için önem arz eden ve

maliyet mefkezl€rinden bir olan depolama v€ depo yönetimini, bir deponun inşasından operasyonuna kadar
gerek duyulacak her şeyi ele aImayı amaçlayan bir içerik oluşturulmuştur. Bu kapsamında depo yeri sccimi,
depo ebaılart, İaf sistemleri, istif makineleri (forklift, reachtrucks), barkod otomasyon sistemlerilRfjD.,dapq
yö;ctimi kapsamlnda depolamadaki süreçler, mal toplama modcllcri, envanter yönetimi. setttf"soıdh,q!üı'
modelleİi gibikonulaf d€rsin kapsamınl olüşturmaktadır, ,ı j.' r,] .. :\ 'i.) '
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yÖNEYLEM ARASTIRMASI (3 K- 1AKTS)

Doğrusal prograrnlamanın tarihçesi vc temel kavramlar. Analilik düşünme ve Doğrüsal programlamaya ilişkin
temel bilgiler. Problemlerin tanlmlanmasl ve matcmatiksel modellenmesi (formülüzisyo.u), Pıobtemlerin
tanlmİdnmasr vc matematikscl modellenmesi (formülüzasyonu). Modellenen problemlcİin Grafik yönt€m ile
çözümlcnmesi. Doğrusal programlama problemlerjnin çözümünde kullanllan simpleks yönteme iIişkin temel
kavramlar. simpleks yöntemin kuruluşu, simpleks yöntem ile problemlerin çözümlenmesi. simpleks yöntcm ile
problemlerin çözümlenmesi ve yorumlanmasl. Dua] modcl (Dua!ite). Dual simpleksyöntem ile pıoblemlerin
çözümlenmesi. Dual simplcks yöntem ile problemlerin çöziimlenmesi ve yorumlanmast. sonuçlarln
yorumlanmasında Duyarlılık analizi. sonuçlann yorumlanmaslnda Duyarlıllk analizi.

D§ Ticafette Kullanllan Form ve sözleşmeler, Dış'I'icarette Kullanılan Ömek Yaaşmalar, Dlş Ticar€ttc
Kullanılan Öm€k Yazışmalar vc İngilizce Çevirileri,'I'elcfonda İngilizce, E-mail ve Mektup Yazlmı, TopIantı,
Ticaİet Fuarları v€ Müzakeİeler, İş Sunumları, ilctişim Türleri, Genel özellikleriyle Yazlşma Tekniklcri,
Örgütsel Yazışma ve iş Mektırplan, Raporlama, Rapor Yazma Teknikleri, Proje Yönetimi, s€ktörlere Göre
Meslekler, Terimler, sürcçler.

flizMET EKoNoMiSİ B K - 1 AKTç)

Uluslaransı hiznetler ticarctinin sınıflandırllması, uluslararası hizmetter ticaretinin temel özellikleri,
uluslararası hizm€tler ve mal ticareli araslndaki farkl|!ıklar, uluslararasl hizmetleİ ticarcti ve ekonomik büyüme,
dış ticaret teori]eri açlsından uluslararasü hizmctler ticareti, klasik d,ş ticaret teorileri ve uluslararast hizİnetler
ticarcti, klasik dış ticaret teori]erinin varsayunlarlna gör€ uluslafarasr hizmetler ticareti, klasik dış ticarct
teorilerine görc uluslaİarasü hizmetler ticareti, yeni dlş ticar€t t€oİileri v€ uluslararasl hizmetler ticareti,
uluslararasI hizmetler ticaleti ve vergilemc, ulırslararası hizmetler ticaretinin serbeslleştirilmesinin statik etkileri,
ulusİaİarası hizrnetler ticaretinin serbestleştililmesinin dinamik etkilcri, tlırstararası hizmetler ticafetinin
nedenleri.

KARGo yöNETİMi B K _ 1 AKI,Sı

Kavramıar, Kargo Temel Kavraınları, Yolcu ve Yük Taşlma Mevzuatı, Özrl Ücrctler, Kodlama, Kod Açma,
Round-up Kurallar,, Değerli Kargo ]hşıma, Ücret llesaplama. Ücreıe Esas Ağlr]ık, Yükıeme Dcnge Hesapları,
Canll [:Iayvan Taşlma Talimat ve Ücretleri, Kargo Güvenliği, Diğer, Taşıma Modlarına Bakış, Küresel
Ulaşllrma pa7an. Çevre poliıikaları

oSMANLI iKTiSADi ,E SiyASi SisTEMi lJ ü< . 1 AKTS]

Ciriş. ceneı Bitgiler. osmanIl Beyliğinin Kuruluşunda 'l'ürk Toplumu, xV. Y*zyllda Türk Toptumu Yaplsı,
Ösınanl, ltükümel sistemi. osınanll Topıumunda Sosyal 'I'abakalaşm4 Dünya ficareti, Yüks€lme Döneminde,
osmanl, iktisal Düzeni, ]'icarel llayatl Açık Pa7rrlar, Kapanhanları, Devlet Maliyesi (G€lirler-Giderler),
Osmanlt Vergi Toplama Düzcni, Mukataa Usulü, Fiyat Politikalar,, Enflasyon_ sikke Tağşişleri_

SirASET BiLiMj B K _ 1AKTS)

siyaseı biıimi ve pozitivizm, siyaseı bilimin tanıml, diğ€r sosyal bilim dallaflyla ilişkisi, iktidar, meşruiyet,
egemenlik, devlet, demokrasi, siyasal hayata katıllm, katllım biçimleri ve siyasal davranış, siyasal partile.,
bürokra§i, baskı grupları-kamuoyu, seçim ve seçim tekniklcri.

sEÇMELİ l)ERsLER



VI. DÖNRM

ZORUNLU DERSLER

ULU9LARARASI 1,A9IMAoILIK VE Loris,l,iK yöNETiMİ 8 K _ 5 Ar7,S)

'l'edarik Zinciri ilişkiltri, nakliy€ altyapls,, antrcpo yönelimi, eIleçleme ve Paketlemc gibi konuları içerir. Dersin
amaci, lojistiğin işletme stratejilerinin oluşturulmasrna ve loji§tik işlcmle.in başarıyla gerçekleşıiİilmesine
katklsının kavaanmaslnl sağlamaİİr.

ULaSLARASI TİCARETTE KULLANILAN BDLGELER 13 K _ 5 AKTS)

Ticari belgeler ve resmi b€lgeler: orijinal Fatura, Pfoforma fatııra, Çeki Listesi, Koli Li§ıcsi, Sp€sifikasyon
Bclgesi, Kontrol Belgesi, imalatçı Analiz l]clgesi, Konsolosluk faturası, Menşe şahadetnamcsj, ihracal
I]cyannameleri, Dolaşım belgeleri, Vete.iner-Bitki sağ!ık scnifikası, Radyasyon Belgesi, ATA Kame|eri,
Boykot, Kara Liste sertifikalaİı; -l'aş|ma Belgeleri: Konşimenlo çeşitleri, İlamule sencdi, Karayolu Taşıma
Belgesi, Nakliyeci Makbrızlarl, FIATA Taşıma Belgeleri, Paket Postası Makbuzu; Sigorta Belgeleri: sigorta
I'oliçesi ve Türleri; Finansman Belgel€ri: Poliçe, Bono, Kontrol Yetki Belgesi, Tes|im Emri, Antrepo Makbuzu,
Rehin Senedi. Ödeme Şekilleri ile ilgili bel8eler bu der§te ele allnacak konuları oluşturmaktadlr Ayrıca;
Muhasebe ve Mali Tablolar: işletme, Muhasebe, Muhasebe bilgilerinin sunulması; MaIi tabloların hazırlanması,
Muhasebenin tanlmı ve fonksiyonlan, Muhasebede Hesaplaİ ve işleyişleri; Mııhasebe D€ftefleri ve Kay(
Düzeni; Ticari Belgeler; Vergiler ve Beya nanleler; Ticaret-sanayi odalan ve Belediyclerle iliŞkiler ve
Belgeler; Basit Faiz ve iskonto Hesaplamaları, sosyal Güvenlik kuruluşları, Örnek belge doldurma, Bankalar İI€
ilişkiler ve Belgeleİ; Örn€k belge doldurma, Bileşik faiz, Bileşik iskonto vc anüite hesaplamaları gibi konularda
i cel€nerek öğTencinin gene] ticari işIem|erde ve ırluslararası ticaretıe kullan|ıan belgeleri tanımast
sağlanacakttr.

DEP0I-AMA VE SToK yÖNETiMi 6 K_4,4K7,S)

Bu dersin amacı, depolama vc cnvanter yönclimiyle ilgili tem€l kavramlarl, uygun. düşük maliyetli depolama
sislemleri yönetimi vc envanter yönetimi hakkııda öğrenoiyi bi]8ilendiImektir, isletmeler için önem arz cden ve
ma]iyet merkczlefinden bir o]an depolaına ve depo yönctiınini, bir deponıın inşaasından operasyonuna kadar
gerck duyulacak her şeyi elc almay, amaçlayan bir içerik oluşturulmuşttır. Bu kapsamında depo yeri secimi,
depo ebatları, raf sistemleri, istif makineleri (forklift, rcachtıucks), barkod oto,nasyon sisleünleri RFiD, depo
yönetimi kapsamlnda depolamadaki sürcçIcr, maI loplama modelleri, envanter yijnelimi. scklörel ba7-da depo
modelleri gibi bilgiler öğr€ncilere aktar|lmaya çallşülacaktIr

cerund and Infinitive, Futüre Tense and Making suggestions-shal1,1ct's,why don't, Futııre ]'ense with..going
10" -will vs. Goin8 to-Making predictions and plans, Must , should, have to-obligations, prohibitions and
giving advice, Past continuous'fenseüxplession ofa peİiod of lime in lhe pa§t and usage of'.when and while'',
Present Pcrfect Tense-just, already, yct /the usagc of't}ie same, dlfferent frıım and similar to", Present Peİfecl
Tense "since ,foİ" lhe usage of "been to , been in, gone", Tag que§tions and reflexive Pronouns_enriching
English with reflexive pronouns and ta8 questions, Adjcctives Vs. Adverbs-the usagc of adverbs, Past perfect
Tense the usag€ of"when, afteİ, befor€", [fclauses'l'ype 0 -l _Ta|king about futtıre possibilities, Ifclauses
Type 2 -Talking about unreal prcs€nt actions

ULUsl,/lRARAçI T|CARET VE ULAsTtRMA MEVZUATI B K _1AK,I,SI

ilhalat ve ihfacata ilişkin esasları veren ilgili mevzuatın incclenmesi ve dcğerlendirilmesi, İthalat ve ihracat
mevzuattnln temel unsurlarl, ithalatta haksıZ rckabetin önlenmesine ilişkin mcvzuat ve esaslarl, Dlş ticaretle
gö7€tim ve korunma önlcmleri, iıhalat ve ihracaı tür]eri itibariylc iş akışı konularlnın incclenmesi
amaçlanmtşhr. Ayrıca Türk dış ticarct mevzuallarl, ihracat rejim karari, ihracat yöne(meliği, ihracat tebliğleri,

::l:ll:jİ{l..iT"1.]jlil1, .,::,",T:'lğl,jilr,"l:o_!İ|::..::T:j|'i:ry" ],j|T l,:*]l "::j"",$ryq,,.
lİ]:JT:.lİl:]'i,l-T.,::il,.yj:/:ly*T?:l:, ll,::ll 9:ll,ı.",'1.l"I,"i,], l!*li, :,1,ı rın ii,iıvıtaçŞ:,:,
örnek uygulamalaıdan da bahsedileceklir. Dersin zaman ve ınüfrcdat imkanlan çcrçcvesinde kamblyo fiı.qvzrıaİf ,',r-1.;; ,:-§, 
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kapsamlnda da; uygulama ile ilgili olarak Milletlerara§l Ticaret Odaslnın yaymlamtş olduğu broşürleİ
tanıttlacak, 1567 §aytll Tü.k Paras| Koruma Kanıınuna dayaıılarak ç|karılan 32 sayılı karar ele al|narak,
"ithala!İlıracatta, görünmeyen işlemler, sermaye hareketlerine" itişkin uygulamalar ve yapllan değişikliklef
gözden geçiİilecektir

SECMELi DERSLER

DIS TİCARET TESVirLERl B K _ 1,4KTS)

D§ ticaret ve ekonomik göstergeler, Dtş ticaretin başlrca finansman yöntcml€ri - Finansal kiralama (Leasing),
Dış ticafetin başllca finansman yöntemleri - Faktoring, Dlş ticaretin başlıca finansman yöntem|efi - Forfaiting,
Dış ıicaretin başlrca finansman yöntcmleri - Türk Eximbank Kredileİi, Karşı Ticaret, Gümrük rejimleri I,

Gümrük rejimleri II, Yeni teşvik sistemi, ihİacatta devlet yardlmlarl I, ihracatıa devIet yardlmlarl tl, serbest
bölgeIer, Serbest bölgeleİe yöneIik vergisel teşvikler.

ENVANTER BiIülNco B K - 1 AKT9)

Dönem içi muhasebe kayfları sayesinde dönem sonunda oluşturulan genel geçici mizandan kesin mizana geçici
için envanter ç|kaılılarak, kalanlarün değerlemesi yaplllp kesin mizan çıkartlllr. Kesin miz^nln oluşturulması ile
işIetmenin kar ya da zarar durumu, varlrklarl vc kaynaİlafl bu mizan sayesinde belirlenmiş olur. Do|ayısıyla
bihnço ve gelir tablosu bu mizan yaİdımı ile düzinIcnebilmcsi amaçlanlr.

KAMU EKoNoMİSİ B K_ 1AKTS)

Piyasa Başarısızlıkları, Karnu Ekonomisinin Konusu Ve Kapsamı, Kamu Ekonomisinin ljonksiyonlafı, Kamu
Kcsimimde Karar Alm4 Kamusal Mallar Ve Özellikleri, Kamu Harcamaları-l, Kamu llarcafialan-ll,
I)lşsall,k]ar, t|ayda ilkesi ve Ödeme Gücü ilk€si, l'.yda Maliyet Analizi, Vergi]emenin Ekonomik Analizi I,

Vergilemenin Ekonomik Analizi ll, Kamu 'l'crcihi Teorisi vc Diğer Yaklaşımlar, Kamu Ekonomisi Reformu ve
Özelleşıirme

KARGo TASIMACILIĞI B K - 1 AKTS)

Giriş ve Sanayi Arka Ptanl, Regülasyon, Defcgülasyon ve Hava Ulaşhrmanın Özellcştirilmesi. Kargo
-l'aşımacllıkta Küİesel Eğilimler, Kü.csel Ağ oluşumu ve 'l'aş!ylcülar Arası ittifaklar. Havayolu Yönetimi: Hava
Taşlmacılığı Talep v€ Maiiyetlcr Ve Finansal Analiz Yük Faktörleri (LDF) ve Başabaş LDF, Kajgo Taşlmacllığı
Rota Planlama ve Hub ve spoke Ağlar, Uçak Filosül Planlaması, Çizelgeleme Yönctimi ve Uçak Finansmanl,

Mürettebat Çi7-elgelcme, Kargo Pazarlamasl Yönetimi, }-iyatland,rma Stratejileri ve Gelir (talep) Yönetimi,
llavaalanı ve ATC / Hava Seyİüsel'er sistcmleri, llava Kargo, Iltzlü Kurye Hizmetleri, Kargo'['aş İacılığı
Lojistik sistemleri

MAL|YBT MıJHASEBESİ B K_4AKTSü i
Maliyet Kavrarnı ve Terminolojisi, Maliyet Kavraml ve Terminolojisi, Maliyetlerin Sınıflandın|ması, Tck
Düzen Hesap Planı ve Maliyet Sınlflaf! Maliyet Muha§cbesinin Tanlmı ve l-iiİleri, Maliy€t Muhasebesi
Sisteınleri, Madde vc Malzeme Maliyetlcri, Madde Ve Malz€mc Maliyetleri - stok Yönetimi, Madde ve

Malzeme Maliyetleri , Ilammadde vc Malzem€ Hareketlerinin Kaydı, işgücü Maliyetleri, işçilik Maliyederi,
işçiiik Muhase'besi, Genel imalat Maliyetlerinin Tanlmı ve Öz-ellikl€ri, Genel imalat Maliyeıleri ıtc iIgili Özcl
Probl€mler,

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA B K_4 AKTSÜ

insan ve Doga, insan|n Nükleer Gücü, sessiz Bahar, Modcİn Çevreci Hareketlerin Doğuşu, Nüfus Sorunsalü,
']'homas R. Malthürs'un Nüfus Teori§i, Nüfus Patlamasl ve Aile PlanIamast, Cankurtaran Botu Etiği, Ekolojik
Yaklaş|mlaf: J-Eğrisi Ve S-Eğrisi, Demografik Dönüşüm, Büyümenin slnırlarl, Kovboy Ekonomisi,sınırsız
Büyüınc Tartışmasl, Büyüm€nin S,nırlaı ltaporu, Büyülnğnin 'Itrmodinanrik sınrları, sürdüriilebilir Bir
Büyümcye Doğru, Uluslararası Düzeydeki Çözüm Arayışları, insan Çcvİcsi Konf€ransl, Dihya Koruma
stra(ejisi, Brundtland Raporu-ortak Geleccğimiz, C)zon'l'abakası ve Montfeal Protokolü, Rio Zirvesi ve



Günd€m 2l, Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü, Birlemiş Mille(lerin Yeni Bin Yıl Hedefleri, Dünya
sürdürülebilir Kalkünma Zirvesi, Rio +20 Zirvesi, i§tediğimiz Gelecek, Çevfe ve Küreselleşme, Çevre vc Dünya
Ticaret Örgütü, Çewe ve Dünya Bankasl, Serbest Ticaretin Çevreye Yararları, serbe§t Ticaretin Çevİeye
Zaİaflarü, serbest Piyasa Çevreciliği, sordürülebiliİ Büyüme, Doğal Kaynaklaı lktisadı, Neo-klasik Çevre
iktisadı, Çevresel Kuznets Eğrisi, Ekolojik Modemizasyon, Reformcu Yaklaşımlar, Eko|oji ve Ekosistem,
Ekolojik iktisat, Politik Ekoloji, Derin Ekoloji, Eko-Feminizm, Eko-sosyalizm, Eko-Anarşizİn, Eko-F§izrn,,
Kalkınma iktisadının Evrimi, Klasik iktisatçılarda l]üyüme Sorunsalı, Kalkünma iktisadlnın Doğuşu,
Kalkrnmanın Bunaltmı ve Marksist Azgelişmişlik, serbest Piyasanın Yeniden Yükselişi, Çevre Krizleri ve
sürdilrüIebilir Kalkmma, sürdürül€biIiİ Kaıklnma Tanımları, sürdürülebilirlik Kapsam|, Bir Dönüşüm olarak
sürdürülcbilir Kalktnma, Meta-merkezci v€ insan-merkezci Kalklnma, Ego-merkezci vc Eko-merkezci
Kalklnma, Avfupa-merkezci ve Dünya-merkezci Kalkınma, Sürdürülemez ve sürdürill€bilir Kalktnma, Bir
Sürdürül€biliİ Kalkünma Örneği: Kerala, Doğanln Ekonomik Değeri Nedir?, Toplam scrmaye sorunu, iktisadi
se.maye, doğal sennay€, beşeri sermayet sosyal sernaye, Ekonomi Merkezli Ölçutler, Düzeltilmiş GsYiH ve

Yeşil Milli Geliı, Gerçek Tasarruf, İnsani Gelişme indeksi, sürdürül€bilir lnsani Gelişme indeksi,
sürdürülebilir Ekonomik Refah indeksi, cerçek ilerteme Göster8esi, Mutlu Gezegen indeksi, Çevresel Uzam,
Ekolojik Ay.İizi, Yaşayan Ge2,egen indek§i, Sendrom Yaklaşımı Baskı-Durum-ltpki Modeli

ULaSLARARA9I GÜNCEL EK0NoMİK VE MAL| soRaNLAR B r _1AKT9,

Haftalık makroekonomik verilerin incelenmesi ve yorumlarln yapılma§ı, l980 sonraslnda ekonomik büyüme ve
yaplsal dcğişme, 1990 son.a§,nda Finansal serbestlcşme, Güçlü Ekonomiyc Geçiş Prograını ve 2008 küresel
finansal krizi, Türkiye'de vc Diinyada Milli Gclir, Türkiyc'dc ve Dünyada Gelir Dağılımı, 1'ürkiye'de Ekonomik
Büyümenin Ta.ihsel Gelişimi, Türkiye'de ve Dünyada Enflasyon, Türkiye'de Kamır Maliyesinin Yapısı ve
sorunlarü, Haftalık makroekonomik vcrilerin incclcnmesi ve yoıumlann yapllması, l'ürkiye'de İşgücü ve

istihdam, Türkiye'de ve Dünyada Dtş Ticareı, Türkiye-AB ilişkiteri, ']-0rkiye Ekonomisinde Uzun Dönemli
celişmenin Dayanaklan,

aLaSLARARA9I İLiSK|LER (3 K _ 1AKTS)

Uluslaraİasl ilişkilerin'l'anlmı ve Tarihi Gelişimi, tJluslararasl i]işkilerin Kavramsal Çerçevesi, U!ııstararası
Politikada Aklör Sorunu, Ulustara.ası ilişki]erde Tcori sorunu, Uluslararast Politika v€ D|ş Politikayl Relirleyen
Faktörler, Ulusal Güç vc Kapasite sorunu, Uluslarara§ı Siyasal sistem, Uluslafaras| Siyasal sistemlcr, xXI.
Yirylla Kadar ki Dönemdc oluşan siyasaI Sistemlcr, Karar Verme süreci ve Dlş Polilik., Uluslararasl ilişkiler
ve Devıctlcrin Dlş Politika scçenekleri, Bağ]antısüzlık Politikası, Prestİ Politikası, Emperyalist l'olitika ve
statiiko Politikasl, ittifak I'olitikaları.

VII. DÖNEM

zoRUNLl] I)ERsLER

GiRiSiMciLiK,,E KücüK .SLEI:MELER (3 K- 6 AK|,Sü
I

Bu dersin amacl, bir yönetsel sorumluluk alan ve örgü1 /ofganizİsyon i|e kamuları arastnda kafşılıklı iletişim,
kabul ve işbirliği kurmaya yarayan, girişimcilikle ile iıgili katıl,mcıya teorik ve pİatik bilgiler aktarmak ve
küçük ve orta ölçekli işletmeleri çalışma ve yapllanmalarını tanıtmaktır. Dcrs, öğrenciyi bir taraftan
girişimcilikte kulIanılan temel kavramlar ilc tanlştır|rkcn, diğer taraftan da girişimciliğin yoğun olarak
kullanıldlğ| küçük ve orta ölçekli işletmelerdc alan ile ilgili ömck olaylardan haİeketle pratik bilgiler
sunmakadlİ. Böylece öğrencinin girişimcilikte ve uygulama alan,nda yaşanan gelişmeler hakklnda bilgi sahibi
kılınmasl istenmcktedir.

GüNRüK REJİMLERI yE KAMBiyo UYGULAMALARI B K - 6 AKTS)

Serbe§t dolaşlma giriş, transit rejimi, dahilde işlcme fejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, geçici ithal
rejini, vc ihracat rejimi, döviz kı]İu istemleri, döViz kuru poliıikasl ve dış ticarel etkileri gibi konular
tartışllacaktlr. Uluslararas| para ve kredi sistcmlerinin dış ticaretteki önemi; çok uluslu işletmclcÇ. stTatfİF
işbirIikleri; kısa vc uzun döncmli krediler; kredi riskleri; kredi düzenlemeleri; akrediıifler; dödit|riyiasır, ' 

,.

ulüslararası ricaret ve kur riskleri; uluslararası ödeme şckilleri konuları incelenecektir. İ' :l) . *''{, l!, .



Bu dcrsin amacl Lojistik ve taşımacıllk sektöründe hizmet pa?arlamasl ve satıŞl konusunda öğrencilerimizi
bilgilendirerek lojistik / taşlmacllık hizmet satlşl ile ilgilj profcsyone] iş becerileri geliştirmektir, Bu doğru]tuda
öncelikle hizmet çeşitleri (Kara, Hava, Deİiz, Deniryolu, Kombine -I'a§ımacıltk, Proje taşllnacllığl vb. ),
Lojistik sektöfünde hizmet veren firınalaf ( Forwarders, Lıne, Taşlyıcılar), Lojistik ile ilgili sivil Toplum
Örgütleri, Kamu kurum ve kuruluşları ( ulaştlrma bakanl|ğt, utlkad, und vs.) tan(tlacaktlr- Daha sonra; TIR.
Treyler, Frigo, Lowbed, Kiıİyasal araç çeşitleri ve teknik bilgileri Konteyner çeşitleri v€ teknik bilgileri
Havayolu taşlmasl ile ilgili teknik bjlgiler Demjryolu teknik bilgileri ve vagon çeşitleri Dahili taşlma ve
uygulama teknik bilgileri Elleçleme ürüı]]eri ve araçları ( Forkıift, Transpalel, R€achtruck, Vinç vs.) Ratlama
sistemi ve çeşitleri Taşlmaclllkta kulla İlan dökümanlar, evraklar ve önemi, Palet çeşitleri Koli, Kasa, vs.
ambaıajlarln özellikleri, Dlş licaret teriınlerinin laştmaclllk ile olan ilişkisi, Antrcpo çeşitleri ve özellikleri
cümrük sahaları Serbcst bölgeler v€ taşlüİacıllk yönünden irdelenmcsi Cümrükleme i!e ilgili 8eneı
bilgilendirme, nakliye sözleşnrelcrinin gerekliği, Sözlcşınenh lara1']ara getirdiği sorumluluklaf, SöZleşm€de
dikkal edilmesi gereken hususlar, Sağladlğl avanıajlar Örnek sözleşme incelenerek ele alınacaktlr.
Bu konulara ek olarak; taşımacılikta sigorlanln öncnıi, cmr konvansiyonu. satlş teknikleri i]e iıgili konular a.

hiznret saİşı vc pazarlama kavraml, pazar ve rakip araştlrmasl, lojistik hizmet vefen firmanın iizellikleri. satış
faatiyetlerinin planlanma§l, satlş görüşmesi esnaslnda yaptlınası g€rekenler. navlırn tektif ttlrıcri ve dikkat
edilmesi gereken husus|ar ve sat|ş sonrası uygulamalardan da bahsedilecckıir.

MESI-EKI iNGiLizcE - I1I B K - 1 AKTS)

Currency, enterprise, directoı strate8y, Production and maİketing, Intcmational tradc, Maketing research,
Marke(ing communication, advc(ising, Ta.xes, subsidy, 'lypes of documents in forcign trade, Export promotion
center, Commission, Commjssion agent,'l'ypes ofdelivery, Types ofpayment m€thod§, Evalualion.

SECMELi DERSLER

BöLGESDL IKTLSAT (3 K - 1AKTS)

Ekonomik düşüncede alansal analiz: kavramlar ve tcoriler, bölge ve bölge p]anlaması, bölgcscl dengesizıik,
kalklnma kutuplan teorisi, çcşitli ülkelcrde bölgesel dengesizliği gid€rici poliüikalar, bölgcscl gclişm€ polilikası.
bölgesel politikanln d€ğerlcndirilnesi, bölgesel kalkınmada kullanü]an ekonomelrik modeller, bölgesel
kalkInmada gifdi-çıktı analizi ve uygulaması.

EK0NoMETRİBK-lAKTS|

Ekonometrinin tanlmı ve kapsaml. Ekonometrik araŞtırman,n aşamaları. Temel matcmatik vc istatistik bi|giler.
lJasil regresyon modeli. En küçük karel€r (ekk) yöntemi; yöntemin varsayım|arı ve işleyişi. Tahminlerin
anlam!lılk testleri, ek tahmiııoilerinin öZellikleri: küçük vc büyük örn€k özellikl€ıi. orıjinden geçen ıegresyon
modcli, Çoklu regresyon modelj.

.i.
KALKINMA yD BUYUME EKoNoMISI B I{ _ 1 A.KTSI

Azgelişmiş ülkeleri. ;çinde bulundukları sorunlar ve kalkınma iktisad|nın zaman içindc gösterdiği gelişmcler.
Büyüme ve kalkınma ilişkisi, yoksulluk ve yoksırltuk tülteri. Ü!kcler arasındaki gelişmişlik farkları vc
azgclişıniş ülkelerin g§lişme flrsatları- Azgelişmişliğin farklı bakış aç|lanna göre ortaya çıkış nedcnleri,
Kalktnına sürcci vc bu süreçtc meydana gelen sosyo-ekonomik değişimler. Lcwis, kaldor ve harris-todaro gibi
ikilj kalkınma nrodelleri. l'arüm, nüfus vc 1cknolojiDin kalklnma açl§lndan önemi.

LİMAN YöNETLMI 6 K - 1 AKTS)

Gcncl kavramsal içerik, Liman ve tcrminal tanlmı, liman ve lerminal çcşitleri,l-iman ve terminallc.in işlevleri,
Liman ve terminal]erin alt yapl v€ üst yapı tesisleri, Liman art Mlge kavramü, Liman ve terminallcre giren ve

çıkan trafiğin yörüngeleri, I-imanlarda terminallcrde servis sistcmleri, ı.iman ve terıninallcrdcki kontrol Vc
derİctilİ sistcnlcri, Linran ve aermiılallerdeki dcpo|aDla alanları, Liman vc terminallcrdckj kuyrukta bcklcnre
hatları, Servis süreleri ve bckıcmc sürel€ri, Limanıarda yatlnnr işletme nraliycti bileşenleri, sabi1 ve değişkcn
maliyetler, Yönctim organi?asyonu, Habcrıeşme sistemleri.



Maliyet yönetiminde stratejik batış ve stratejik maliyet yönetimi, Tarı zımanünda üretim-yönetim fel§efesi
(JIT), celeneksel üretim ortamIarında maliyet yönetim sist€mlcrini oluşturan yönlemlef: siPariş maliyetleme ve
salha maliyetleme, Tam ma]iyetlem€ ve değişken maliyetl€me,, Fiili maliy€tleme ve standart maliyetleme, ileri
üretim ortamIaflnda maliyet yönetim sistemlerini oluşturan yöntemler: geriy€ dönük (tam zamanında)
maliyetleme ve uygülama örnekleri, ileri üretim ortamlarlnda tam maliyetlemc ve değişken maliyetleme,
KAIZEN maliyetleme, değer mühendisliği ve uyguIama ömekleri, Faaliyet tabanlı maliye(leme yakl§ıml I,

Faaliyet tabanlı maliyetlcme yakla§ıml lI, Hedef maliyetleme ve hedef maliyetleme uygulama ömekleri, Kalile
maliyetleri

RUSCA-I B K_l A-KTS)

Rusça Kiril Aifabcsinin öğrcnimi; sesli ve sessiz harflcrin öğenimi ve hecelerin okunuşu, Rusça El Yazısı,
isimlerin cins grupları ve çoğullaİ, ismin yalın hali ve şah,s Zamirleri, s|fatlaf ve yalın halindeki kullanüml,
Konuşmaya başlama ve basit cümle kurm4 Nerede sorusunun son eklerinin öğrenimi, Neyi ve kimi sorulannln
son eklcrinin öğrcnimi, Kimin hakklnda ve Ne hakkında soru kallplar|nın son cklerinin öğrenimi, Fiilin şimdiki
zamanı, Fiilin geçmiş zamanl, Fiilin gelecek z3manı, Bitmiş Ve bitmcmiş Fiillere giriş t, Bitmiş ve bitmemiş
Fiillere giriŞ II,

aLUSIüIRARASI iKTisAT 13 K - 1 AKTS\

Uluslararası iktisat Bilimine Giriş, Konu Ve Kapsam, Diğer iktisat Bilim Dalları ile ilişkisi, Ulus]a.aİası Ticaret
Teorisi, M€rkantilizrn, Muılak Ve Karş||aşhrmall Üstünl k rcorilen, Uluslararasl 'l'ica.efte Talep Koşultarı,
TekIif Eğrileri Analizi, Dış Ticaret Kazançlannln Analizi, Faktö. Donat|mı Teoremi Ve Teoremden ÇlkarıIan
l{ipotezler, Faktör Donat,mı Teoreminin Test Edilm€si, LeonıiefParadoksu, Dış Ticaret Ve Ekonomik Büyüme
Analizlcri, Koruyuculuk Ve serbesü Ticaret savunuları-I, f)ış Ticareı Poljtikasının Amaç Ve Araçları,
Koruyuculuk Ve serbest Ticaret savunulaİFll, ciimrük Tarif'leri, Dar Vc Geniş Anlamda Ekonomik Etkiler,
Etken Koruma oranl, Tarife Dlşı Engelle(ilhalat Koıaıarı, Yasaklar, Tarife Benzeri Engcller, ihracat
Sübvansiyonlar|, Yurtiçi Endüstrilere YöneIik sübvansiyonlar, ilracat Monopoıleri Ve Kaneller, Ödcmeler
Bilançosu Dış Ödeme Açıklarlnln NedenleriV€ Açlklan Kapaya Yöneıik Politikalar

ULUSLARARASI TİCARETTE KALrTE yE STANDARDizASYoN (3 K _ 4 AKTS)

standardizasyonun Anlamı, Önemi ve standardi/2syonuİ sağlad,ğl Faydalar, standardizasyonun Amaçları,
ilkeleri ve standarı ile iıgiıi T€mel Kavramlar, Süandart ÇesiıIeri, slandarıların llazlrlanmas|, Rcvizyonlar,
Tadil]€r (D€ğişiklikler) Ayna Komiteler ve son Yıllarda Öncelikli Sıandarllar, Kurumsal standart Kıırırluşlarl,
Belge]cndirme ve Akredjtaston standardizasyonda Belge]endirmcnin Rolü ve Tse'nin Bclgelendirme
Faaliyetleri, Standardizasyonda Tükcticinin Rolü, Ka]it€ Çcmberi ve Kalite Kontrolü, Kalite Kontrol
Depanmanlnın Görevleri, Kalite Kontrol Çemberi ve KaIitc Kontİol Laborafuarlan, Mctroloji ve Kalibrasyon,
Kalite Kontrolü ile ilgili Uluslararasl Kuruluşlar, ihracatta Kalite, Kaliıe Cüvence sistcmlcrj

üRET:İM yöNETİMi 6 K - 1AKT9 ı

Üretim Yönctimi Temel ]hnüm ve Kavramlar. işlctmc ve Üretim sistcmi -Ürelim Üretim Kararları, Üretim
Bölüm organiza§yonu sistcmlerinin 'I'asarımı. Ürctim sistelnlerinin Ana|,7i. iş [ıüdü Kavramı. iş ve lşyeri
Düzenlemesi. Üİctim Sistemlcrinin işletilmesi vc Kontrolu't'alep Tahminleme ve Ürün Yönetimi, Kaynak
Yönetimi; Enerji, su, Hammaddc, insan, Teknoloji Kapasitc Yönetimi Fabrika Kuruluş. Yeri seçimi
Yerleştirme Düzeni, Fabıika İçi Düzenıeme ücret yönctimi.



VIII. DöNEM

ZORUNLU DERSLER

DAĞITIM KANALLARI PLANLAMA9I 6 K _ 6 ArTS]

Fiziksel dağltlm sisıemlefinin temc| kavramları, kapsaml, dağltım §istemleri, dağlİm sistemlerini elkil€yen

çevresel faktörter, fiziksel dağltım kanal a|tematifleri, FizikseI dağtlm kurııluş yerinin seçimi ve önemi, yurtiçi
ve yurtdışl dağ|tım teknikleri, fiziksel dağtımda kullanllan araç çeşitleri, fiziksel dağıtlmda müşteri ilişkjleİi ve

müşteri memnuniyeti.

ELEKTRoNIK TicARİT (3 K_ 6 AKTS)

Elektronik ticarete disipIinler ara§ı bakış, eleştirel analiz ve takim projelcri. El€ktronik ticaİetin teknoloji alt
yaplsı, wcb tabanlı islcıme örnekleri; ıntefne1 ekonomisi v€ is modelleri. internette güvenlik, el€ktronik ticaretin

sosyal, hukuki, is ahlaki ve kamu potitikalarl boyııtu. w€b tabanlı isletme için i§ planl oluştu.ulması. Proje

gruplarıntn sanal is ortamında web tabanlı isletne projesi oluşturması, geliştirmesi vc uyguIaması

ama9lanmaktadlr.

İHRACAT-|7,HALA,I: UYGUL,4]IIALARI 13 K_ 6 AK,I,S)

I)ünya ve Türkiye'deki dış ticaret uygulamaları, ihracat ve ithalat işlemleri, scrbcst bölgel€r, nitelikli sanayi

bölgelefi, dlş licaretin finansmanı, düş ticarette bürokatik işlemler, dlş ticarette risk]€r ve İiskten kolunma

yönrcmleri, kambiyo rejiminin son durumu vc dış ti§aret, ithalat ve ihracat endcksleri, dlş ticarette yazışma

yöntemleri vc Dünya l,icarel Örgütü,niin uygulamalarl bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca bu derste

ithalat ve ihracata yönelik ilrma politikaları, ihracat pa7rrlarının değerlendirmesi ve §eçimi; ihracatta

fiyatlandırma, tanttlm, dağltlm ve finansman gibi konular da işlenecektir.

MESLEKİ iNGiLizCE_Iv (3 K 1AI<7,S]

Cuırency, enıerprise, director, stIateBr', Production and marketing, International tıade. Maketing rescarch,

Markcting comınunication, advertising, Taxcs, sübsidy, Types ofdocuments in forcign lrade, Export proınotion

ccnter, Comrnission, Commission agenl, Types ofdelivery,'lypes ofpayment methods, Evaluation,

SEÇMELi DERSLER

AB VE TÜRriYE (3 K _ 1 AKI:S)

Dünya licaretinin küres€lleşmcsi vc gatt, Gatt,ın tcme] ilkeleri, dinamik vc slatik ekonomik entcgrasyon,

cko;o ik ente8rasyonun amaçlarl ve aşama|arı, mal ve hizmet piyasa]annda enlegİasyon, faktör piyasalarının

bütünlcşmesi, ğt.iıt uirli6ı, gümrük birliklcrinin kısa dönemli (statik) ve uzun dönemli (dinamik) etki1eri,

ortak pazar vcitkileri, p**uı ti.liı.. parasa1 birliğin olasI fayda vq maliyetleri., Ekonomik entcgrasyon türleri

vc uy;uiamaları. Al3,nin tarihçesi vc gelişimi. AB,nin organları. Ab,nin ortak politikaları, Türkiye,nin a€t,ye

.ti.ac-aaı u" Ankaİa Anlaşması'nln kapsamı. Katma l}rotokol,ün kapsamı ve işleyişi. Gümrük birliğinin tesis

cdilmcsi ve kapsaml. Gümrük birliği sonrası uylım çalüşmalarl. l999 helsinki zirvesi ve sonrasl getişmeler.

Dünya ekonomisine yön veren t€mclc değişkenler, nüfusun etkilefi ve dünya ekonomisi açısından önemi. doğal

kaynakların sınırlılığı ve bununla ilgili .o.ıınlaı, çevresel etkilcr, küresel ısınma v€ bL]nun dünya kaynak

dagılımına etkileri, aı_çlişnişlik olgusu ve bununla ilgili temel kavramlar, yoksullukla mücad€le politikalar|_1,

yo"ksuliukia mücadelJ politikaları_ıı. gcri kalmıştığı aşmada sosyo_kültürel v€ kurumsaı dinamikler, dünya

ekonomisinin küreselleşmesi vc tcmcI kavramlar, küreseIlcşen dtinyada ulılslafarası faktör hareketleri, bijlgesel

ve uluslararasl kuruluşlar, dünya ckonomisinde sosyal vc ekonomik dönüşümler, makro€konomik politika

değişik!ikleri, ekonoııik krizler ve büı krizlerin a§llmasında geleneksel ve altematifyaklaŞümlar

DÜNYA El<oNoMISlllx !_4x]§



KARA vE DENiz YoLü iSLETMEciLİĞi B K 1AKTS,

cenel olarak ulaştırma işletmeciliği, Ulaştlrma işleımeciljginin ekonomik yapıst, Karayolu işletmeciliği
oİganizlsyonu, Kaİayolu işletmeciliğinde fiyatlandlrma ve sözleşme, Karayolu işIctrneciliğinin yasal çeİçevesi,
Kalayolu taşımaclllğında taraflar ve uluslararası örgütler, Karayolu tElmacılığtnlı bi|eşenleri ve ana
giizergahhr, Denizyolu Taşümacılığı organizasyonu, Denizyolu Taşımacıllğ|nda fiyatlandırma ve sözleşme,
Denizyolu TaştmacllığInda uluslaİarasr örgüt|er, Denizyolu Taşlmacllığlnln temel bileşonleri, Denizyolu
Taşümacthğtnü taşıma üniteleri, K6m ve Deniryolu TaşımaclIlğlnda ihracat ve ithalat, Uluslararası ulaştırma
ağlart.

RUSCA-II B K_l AKTS|

Saatin kaç olduğunun Rusçada söyleme şeklinin öğretimi Harekel Fiiline Giriş, Kime, Ncye §oru kalıplsrının
son eklerinin 6ğretimi, Bir bütünün parças| ve yok kclimesinden sonm gelen isimlerinin son ekinin öğretimi,
Kimle, Neyle soru kalıPlarında isimlerin aldığt son eklerin öğretimi, Zarflar, Günlük yaptlğtmız işlerin
öğrencilcr tarafından anlatıml

TüRKiYE EKoNoMİSİ B K -1AKrs)

Cumhuriyetin osmanlt d€vıetinden devrald,ğl ekonomik miras ve cumhuriyetin ilk on y|l|nda ekonomideki
gelişmeler, devletçi §anayileşme döneminde ekonomide gelişmeler, ikinci dünya sava§ı ylllannda ve §onrasında
Türkiye, 1950-1960 döneminde Türkiye ekonomisi, 1960-]976 döneminde Türkiye ekonomisi, Türkiye
ekonomisinde 1978_1979 bunal|m, ve 24 ocak 1980 istikrar kararlan, Türkiye ekonomisinde l990'h ylllar ve 5
nisan 1994 kararlart, Türkiye ekonomisinde 2000'ii yıllar: 2000 ve 2001 ekonomi programları, Turkiye
ekonomisinde tanm, sanayi, bankaclhk scktörll, dtş ekonomik ilişkiler, nüfus, işgücü ve istihdam sorunları,
Türkiye'de kamu meliyesi ve gcIir dağıltml.

ULaSLARARASI EKoNoMiK KURaM VE KURULUSLAR B K -1AKTS]

Ekonomik entegrasyonların biçim]erini ve önemini anlamak, Uluslararası ekonomik ve fiıansal kuruIuşlann
yaptslnln anlanmasInı sağlaı)lak. Ekonomik entegrasyonlar, ekonomik enıegrasyoıı şekilleri, ekononlik
entegrasyonlarln etkileri, Amcrika kltas!ndaki entegrasyonla., Avrupa kltasındaki entegrasyonlar, diğer
k(alardaki eDtegrasyonlar, uluslararası ekonomik kuruIuşlar.

ULUSIr4 RA RASI TİCA R ET i SLEMLER i M IJ IIASEBES i 6 K _ 1 A KTS )

Dış'l'icaret Muha§ebesinin Önerni, Düş Ticaret Muhascbesi için Gerckli Ön Bilgiler, Hesap Planı Düzenleme,
Dlş Ticarette Kullanılan Hesaplar, Döviz işlcmleri. Kambiyo, Dövız ve Efekıif Kavramlar|, Yabancl Pa.all
Altnan Çckleı Yabancl Pafall Bankalar Hesabı, Yurı Dlşı Alacaklar ve Yurt Dlştnda Bırakılan ihracat Bedeli,
Genel tekrar, Yurt d|ş| Üretim ve Stok HesaPlaft, Yun dışı Avans Ilesapları, Verilen sipariş Avanslaİ Ilesabı,
Katma, Değer Vergisi flesaplan, Diğcr KDV, Maddi Duran Varlık Hesaplarl, Kredi Hcsaplarl, Yuİ1 Dışı
satücllar, Satlş iadeleri, Mdiyel Hesapları, Uygulama FaaIiyeti.


