Dış Ticaret Programı
Ders İçerikleri
OMP110

Yönetim ve Organizasyon

İşletmelerde gerekli olan beşeri yapılandırma ve çalışanlara iş gördürme sürecine ilişkin bilgilerden
oluşmaktadır.
DTP204

Gümrük İşlemleri

Gümrük terimleri, TC.Gümrük Kanunu, gümrük rejimleri, gümrüklerde kullanılan belgelerin tanıtımı, ihracat
ve ithalatta gümrük uygulamaları.
DTP210

Dış Ticaret Politikaları (Ul. İk)

Uluslararası parasal ilişkiler; Bu çerçevede, döviz piyasasının yapısı ve özellikleri, döviz kurlarının
belirlenmesi, döviz kuru sistemleri, uluslararası para sistemi, uluslararası makro ekonomik politikalar,
uluslararası sermeye piyasaları gibi konulardan oluşmaktadır.
OMP109

Genel Muhasebe

Muhasebenin önemi, çift taraflı kayıt sistemi, tek düzen hesap planı, aktif ve pasif hesapların çalışma şekli,
gelir gider hesaplarının işletilmesi, maliyet hesaplarının öğretilmesi, bilanço ve gelir tablosunun
hazırlamasıdır.
OMP113

Temel Hukuk

Bu derste sırası ile: Hukukun Tanımı, Hukuk ve Diğer Toplumsal Düzen Kuralları, Hukuk Kurallarının
Yaptırımı, Hukuk Sistemleri, Kamu Hukukunun Dalları, Özel Hukukun Dalları, Hukukun Kaynakları,Hukuki
İlişkiler ve Haklar, Özel Haklar, Hak Sahibi, Hukuki Eylem ve İşlemler, Hakların Edinilmesi, İyiniyet Kuralları,
Hakların Yitirilmesi, Hakların Korunması ve İspat Yükü anlatılır.
OMP229

Proje I

Belirlenen bir konu üzerine detaylı çalışma yapılması ve sözlü sunum hazırlanması
DTP229

Dış Ticaret Teorileri (ul. ik.)

Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlük Modelleri, Arz ve Talep Modelleri Faktör Donatımı Teorisi, Dış Ticaret ve
Ekonomik Büyüme.
DTP202

Dış Ticarette Teşvikler

Türkiye'de uygulanmakta olan ihracata yönelik teşvikleri ifade edebilecektir. Dış Ticarette uygulanan devlet
destekleri amaç ve hedef kitle açısından incelenecektir.
OMP285

Yenilenebilir Enerji

hidroelektrik enerji, dalga enerjisi, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, fosil kaynaklar, atıklar ve geri kazanım ve
yenilenebilir enerji üretim yöntemleri
OMP117

Genel İşletme

Ders işletmenin kuruluş aşamaları, işleyişine ilişkin fonksiyonlar, rasyonelleştirme ilkeleri ile işletme türleri
konularını kapsamaktadır.
AIT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Modernleşme ve Avrupa Fransız Devrimi ve Avrupa’ya ve Osmanlı’ya etkileri. Osmanlı Devletinde
Batılılaşma çabalarının ilk dönemleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları I.-II.Meşrutiyet Dönemi ve Düşünce
Akımları Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, Balkan Savaşları I.Dünya Savaşı, nedenleri, sonuçları ve
Osmanlı’nın savaşa girişi Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun
işgali Atatürk’ün Samsuna gönderilmesi, Amasya Genelgesi Ulusal Mücadelenin örgütlenmesi, Erzurum ve
Sivas Kongresi Ulusal mücadelenin silahlı aşaması, İnönü, Sakarya savaşları ve Büyük Taarruz Sevr
Antlaşması Mudanya Mütarekesi ve Türk Siyasal Yaşamı Lozan Barış Antlaşması
DTP237

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi ve Vergilendirme

Dış ticarete giriş, tarihsel gelişimi, temel kavramlar, dış ticarette satış şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri,
kambiyo işlemleri ve muhasebesi, ithalat ve ihracat işlemleri ve muhasebesi ile bunlara ilişkin uygulamalar,
bilanço ve gelir tablosu düzenleme ve vergi hesaplama bilgileri ele alınmaktadır.

OMP255

Dünya Kültürleri

Dünya ülkelerinin kültür özelliklerini halklarını yaşam biçimlerini beden dillerini ticari anlayışlarını tanırlar
DTP208

Mesleki Yabancı Dil II

Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama
OMP111

İktisata Giriş

İktisat biliminin tanımı, kapsamı ve diğer sosyal bilimler içindeki yeri ve önemi, iktisadi sistemler, piyasa ve
fiyat mekanizması, arz ve talep analizleri, üretici ve tüketici teorisi ve dengesi, Piyasalar; tam ve eksik
rekabet piyasalarında fiyat oluşumu.
OMP236

Ticari Matematik

Farklı faiz, iskonto, bono değiştirme, kapital oluşturma ve taksitle borç ödeme hesaplamaları ile ilgili
formülleri uygulama şekilleri.
YDB106

İngilizce II

FavouritesportsandsportsfacilitiesPresent Simple (+) Time ExpressionsFrequencyAdverbs/ Routines / Action
VerbsPresent Simple (-), (?) When/Why/What time? How often? Hobbiesfilmssurveytodirectionlike + -ing,
want + to, gotoOrdinalNumbersFree Time ActivitiesFavourites “to” (Direction) “What is theweatherlike?”
SeasonsPresentCon. (+), (-), (?) Time ExpressionsPrep of Movement (into/out of /up/ down/ through)
Clothes Transport (by/on) much/many/ a lot of/ a few How much/How manyPrep of Place
(nextto/near/under/behind/in front of) Animals / Parts of animalsmust/mustn’t Rules Past Simple
was/were (+), (-), (?) BirthdaysTherewas/were Time ExpressionsPrep (on/in)Meals,Tvprogrammes
OMP115

Matematik

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal
sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık sayılar , bölünebilme kuralları, “EKOK”
ve “EBOB” kavramları ve uygulamaları; oran, orantı kavramları ve uygulamaları, reel sayılar, üslü ve köklü
çokluklar, , özdeşlikler ve çarpanlara ayırma, birinci dereceden denklem ve denklem sistemleri,
eşitsizlikler,grafik okuma ve yorumlama, fonksiyon, işlem kavramları
DTP225

Dış Ticaret Mevzuatı

İthalat, ihracat, serbest bölgeler ve ithalatta gözetim ve koruma önlemleri hakkında yürürlükteki yasalar ve
uygulamalar.
AIT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Cumhuriyetin ilanı Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Yasası. Devrime karşı tepkiler, Şeyh Said
Ayaklanması, İzmir suikastı. Çok partili yaşama geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest
Cumhuriyet Fırkası. Atatürk devrimleri: Eğitim alanında yapılan devrimler. Hukuk alanında yapılan devrimler
ve Türkiye’de uygulanan anayasalar Ekonomi alanında yapılan değişimler, devletçilik uygulaması ve
sonuçları. Ara sınav Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, tarih, sanat vs. Atatürk ilkeleri,
Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’deki İç ve Dış Politikası Çok partili hayata
geçiş nedenleri ve sonuçları 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler 1960’dan günümüze kadar iç ve
dış politika ve bu olayların günümüze yansımaları
DTP114

Genel İletişim ve Davranışsal Yeterlilik

İletişim kavramı, niçin iletişim kurarız, iletişimin temel ögeleri ve niteliği, iletişimde bozukluk ve aksaklıkların
sonuçları, iletişim kurma becerilerini geliştirmenin faydaları, temel iletişim becerileri, aktif dinleme ve
empati kavramları, beden dili ve önemi, daha iyi insan ilişkileri kurabilmek için gerekenler, her anlaşmazlık
bir iletişim sorunu değildir.
DTP218

Türkiye Ekonomisi

Türkiye'nin Nüfusu ve Dünya Ekonomisindeki Yeri; Türkiye'de istihdam ve işsizlik;Türkiye'de Milli Gelir;
Türkiye'de Gelir Dağılımı; Kamu Maliyesindeki Gelişmeler; Türkiye'de Devlet Borçları; Tarım Sektöründeki
Gelişmeler; Sanayi Sektöründeki Gelişmeler; Enerji ve Hizmetler Sektörlerindeki Gelişmeler; Kamu İktisadi
Teşebbüsleri ve Ekonomideki Yerleri; Kamu İktisadi Teşebbüslerin Özelleştirilmesi; Türkiye'de Enflasyon;
Türkiye Ekonomisinde Ekonomik İstikrar Kararları; Finansal piyasalar; Dış Ticaret Politikasının
Değerlendirilmesi; Avrupa Birliği İle İlişkilerimiz; Türkiye'de Yabancı Sermaye Politikası.

OMP241

Mesleki Deneyim I

Dersin İçeriği Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi
alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj
kapsamında çalışma alanlarının kapsayan her hangi bir iş alanında 30 gün fiili olarak çalışmak
durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma
ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere
bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir.
OMP108

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku'nun kapsamında bulunan Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku
mevzuatı bilgilerini kapsamaktadır.
OMP286

Yenilenebilir Enerji

hidroelektrik enerji, dalga enerjisi, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, fosil kaynaklar, atıklar ve geri kazanım ve
yenilenebilir enerji üretim yöntemleri
TDB104

Türk Dili II

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler,
ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman,
makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV
yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma
OMP120

İstatistik

İstatistiğin tanımı, kullanılan temel kavramlar, veri türleri ve toplama yöntemleri, verilerin düzenlenmesi,
merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, tahmin teorisi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve indekslerin
öğretilmesi hedeflenmektedir.
OMP212

Proje II

Belirlenen bir konu üzerine detaylı çalışma yapılması ve sözlü sunum hazırlanması
OMP217

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bu derste sırası ile Bireysel iş hukuku kavramı, İş hukukunun Temel Kavramları, İş Sözleşmesi ve Türleri,
Çalışma ve Dinlenme Süreleri, İş sözleşmesinin Sona Ermesi, Genel Olarak İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği,
Sendikalar Hukuku, Toplu İş Sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kanununa ilişkin genel bilgilere yer verilir.
DTP120

Dış Ticaret İşlemleri II

Theaim of thiscoursethetheory of internationaltrade, deliverypatterns, exchange rate regimes,
thebasicconceptsanddocumentsused in foreigntrade, deliveryandpayment is toprovide background
informationaboutthe form. DinleyinFonetik olarak okuyun
OMP265

Kentleşme

Kentlerin tarihi, tarihsel gelişimi, kentleşme sorunları, habitat ve Kentleşme
DTP116

Makro İktisat

Milli gelir ve ilgili temel kavramlar, milli gelir hesaplama yöntemleri, istihdam ve işsizlik, paranın tanımı ve
çeşitleri, para arzı ve para talebi, para politikası ve araçları, enflasyon, deflasyon, devalüasyon, revalüasyon
gibi kavramların tanımlanması.
DTP119

Dış Ticaret İşlemleri I

Dış ticaret kavramları ve açıklamaları, klasik dış ticaret teorileri, , ithalat ve ihracat rejimleri, dış ticarette
mal bedelinin ödenme şekilleri, dış ticarette kullanılan belgeler.
OMP239

Mesleki Deneyim II

Dersin İçeriği Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi
alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj
kapsamında çalışma alanlarının kapsayan her hangi bir iş alanında 30 gün fiili olarak çalışmak
durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma
ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere
bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir.

TDB105

Türk Dili I

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin bu diller
arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçenin ses
özellikleri, yazım ve noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi
YDB103

İngilizce I

Greeting, Meeting withpeopleTo be (am/is/are), Subj. Pron.,TheAlphabet, Spelling, Countries /
Nationalities, Prep. (from) Classroom Objects, (a/an) Who/What/Where/How? ImperativesPoss. Adj. , Poss
‘s,Family, Numbers, Jobs How old? Havegot / has gotWhose? Prepositions of place (in/on/at) Possessions
a/an/theTellingthe time Places (near) Description of a roomColoursSome/any/noThere
is/areCountable/UncountableNounsHomes/RoomsLessons / Objects Singular/PluralNounsDays/Months
Can/Can’tPrep. of Time (in/on/at) Adj. /Adv. AbilityFood/DrinkShoppingCafesituationsPrices
DTP233

Mesleki Yabancı Dil I

Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama
OMP203

Elektronik Ticaret

E-Ticaretin kavramı, tarihi gelişim süreci ve araçları, Internet ve küreselleşme. E-ticaretin
tarafları(B2B,B2C,C2B,C2C,C2P,C2G,G2G,P2P), e-ticaretin avantajları ve dezavantajları, geleneksel ticaret ile
e-ticareti karşılaştırma. E-Ticaretin yapısı ve geleeği. Elektronik ticarette tercih edilen ürün ve hizmetlerin
dağılımı. Belli başlı bölgelerde e-ticaret. Dünya’da ve Türkiye'de e-ticaret istatistikleri. Elektronik ticarette
veya online pazarlamada ödeme yöntemleri: Geleneksel yöntemler(Telefon, faks ve mektup), Kredi kartı
ödemeleri, Debit kart ödemeleri, Sanal bankalar. EDI, EFT ve Internet ile diğer yöntemler. E-ticaretin
ekonomik hayata etkileri. E-ticaretle ilgili teknik ve güvenlik sorunları. İnternetin sağladığı hizmetler. Web
sayfası tasarımı ve sanal mağazalar. E-ticaret (İnternet üzerinde pazarlama) uygulamaları. Internet
bankacılığı ve e-banka uygulamaları. E-Devlet ve internet ortamında geliştirilen önemli projeler Internet
Pazarlamanın güvenliği. Güvenlik ihlalleri, Güvenlik unsurları, SSL, SET,3DSET. E-tutundurma ve online
reklamcılık. E-dönüşüm ve swot analizi. E-iş modelleri. Elektronik(sanal) pazar yerleri. Portallar. E-iş ya da eticaretin faydaları. E-ticaret kimler için uygundur? Internet terimleri sözlüğü. E-ticaret (İnternet üzerinde
pazarlama) uygulamaları.
OMP107

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

# Temel bilgisayar donanım elemanlarının tanıtımı # Klavye Üzerindeki Tuşlar ve Görevleri # Pencere Yapısı
# Standart Araç Çubukları # Dosya, Klasör ve Kısayol Kavramları # Kopyalamak, Kesmek, Taşımak Kavramları
# İşletim Sistemi Ayarlarını yapmak
DTP118

Taşımacılık ve Sigorta

Bu ders öğrencilere taşımacılık yönetiminin temellerini tanıtır. Lojistik yönetiminin kapsamı ve hedefleri,
farklı taşımacılık sistemlerinin önemi ve kapsamı, hukuk düzenlemeleri ve maliyet sistemlerine giriş
konuları, üzerinde durulmaktadır. Ayrıca bu ders öğrencilere taşımacılık sistemleri organizasyonlarının
yönetsel yönlerini de tanıtmaktadır.
OMP264

İş Etiği

Yönetim ve İş Etiği İlişkisi Etik ve Ahlak Kavramları İş Etiğine Yaklaşımlar Etik Uygulamasında Karşılaşılan
Problemler Yöneticilerin ve Çalışanların Etik Sorumlulukları İş Ortamında Etik Olmayan Davranışlar İş Etiğine
Yönelik “Örnek Olaylar” Değer ve İlke Karşılaştırması Etik İlkeler Neler Olmalı ve Nasıl Belirlenir Etik
Yönetmeni Kimdir, Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir Nadler’in Kurumsal Performans Modeli Kurumsal Etik
Değerlendirme Organizasyonlarda Etik Yönetim Sistemi Oluşturma Süreci Nasıl Tasarlanmalı

