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1. SINIF (I. YARIYIL) 
 

ZORUNLU DERSLER 

 
UTİL101 GENEL MUHASEBE-I                 *(3–0–3-5) 

 

İşletme ve muhasebe, bilanço kavramı ve bilanço 

denkliği, gelir tablosu, muhasebede hesap kavramı, 

muhasebede belgeler, muhasebenin temel kavramları ve 

genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, yevmiye ve büyük 

defter kayıtları. 

 

UTİL103 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ (3–0–3-5) 

 

İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar. İşletme biliminin 

diğer bilim dalları ile ilişkisi. İşletmelerin amaçları ve 

sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. 

İşletmelerin kuruluşu. İşletme ve çevresi. İşletmelerin 

fonksiyonları, yönetim, üretim, pazarlama, personel, 

finansman, muhasebe, araştırma-geliştirme fonksiyonu ve 

halkla ilişkiler fonksiyonuna genel bakış. 

 

UTİL105 HUKUKA GİRİŞ                             (3–0–3-3) 

 

Hukukun amacı, tanımı ve unsurları. Müeyyide kavramı 

ve türleri. Hukuk sistemleri ve Türk Hukuk Sistemi. 

Hukukun bölümleri, kanunlaştırma, hukukun kaynakları. 

Hak kavramı ve hakkın çeşitleri, hakların kazanılması, 

korunması ve kaybedilmesi. Hukuki uyuşmazlıklar ve 

yargı organları, yargıya başvurma şekil ve usulleri. 

 

UTİL107 EKONOMİYE GİRİŞ-I                   (3–0–3-5) 

 

Ekonomik problemler; arz ve talep kanunları; tam ve 

eksik rekabet piyasalar; bölüşüm teorisi. 

 

İİBF101 MATEMATİK-I                                (3–0–3-3) 

 

İktisat ve işletme ile ilgili problemlerin matematiksel 

çözüm modellerini kurulması ve çözümlenmesi. 

Matematiksel düşünceyi mesleki kullanılabilirlik 

düzeyine taşınması. Denklemler, eşitsizlikler, 

fonksiyonlar, üssel sayılar, logaritma, limit gibi temel 

matematik bilgisi gözden geçirilmekte ve arz-talep 

fonksiyonları, firma dengesi, esneklik gibi ekonomik 

uygulamalar verilmektedir. 

 

TÜRK101 TÜRK DİLİ-I                                  (2–0–2-2) 

 

İmla kuralları, noktalama işaretleri (kullanım ve örnekleri 

ile). Kompozisyon hakkında genel bilgiler (Tanımı, 

türleri, etkinliği, plan ve çeşitleri). Anı, tanımı 

uygulamada dikkat edilecek hususlar; tarihi ve edebi 

değeri. Dilin tanımı ve türleri. Dilbilgisi ve bölümleri. 

Türk dilinin tarihi gelişimi. Yeryüzündeki dil grupları ve 

Türkçenin bunlar arasındaki yeri. Konuşma dili türleri, 

yazı dili türleri. Ses olayları, sohbet tanımı, uygulamada 

dikkat edilecek özellikler ve örnekler. 

 

 

AİİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP 

TARİHİ-I                                                            (2-0-2-2) 

 

Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı 

Devleti’nde Yenileşme Hareketleri, Meşrutiyet 

Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nde Fikir Hareketleri, 

İttihat ve Terakki Partisi, Batılı Devletlerin 19. yy 

Boyunca Osmanlı Devleti İle İlgili Emelleri, İtalya ile 

Trablusgarp Savaşı (1911-1912), Balkan Savaşları (1912-

1913), I. Dünya Savaşının Nedenleri, I. Dünya Savaşı ve 

Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi, Osmanlı Devletini 

Paylaşma Projeleri ve Gizli Antlaşmalar, I. Dünya 

Savaşı’nı Sona Erdiren Antlaşmalar, Mondros Ateşkes 

Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması’na Göre 

İşgallerin Başlaması, Paris Barış Konferansı ve İzmir’i 

İşgal Kararı, Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve 

İstanbul’daki Çalışmaları, İzmir’in işgali, Cemiyetler, 

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Amasya Genelgesi, 

Erzurum Kongresi, Milli Mücadele Dönemindeki Diğer 

Kongreler, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri ve 

Protokolü (20-22 Ekim 1919), Mustafa Kemal’in 

Ankara’ya Gelişi, Son Osmanlı Meclisinin Toplanışı ve 

Misak-ı Milli’nin İlanı, TBMM’nin Açılması, TBMM’ye 

Karşı Tepkiler ve İç İsyanlar, Güney Anadolu ve 

Güneydoğu Anadolu Cepheleri, Doğu Cephesi, Ermeni 

Sorunu, Milli Mücadelenin Mali Yönü, Batı Cephesi, 

Sevr Antlaşması, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz ve 

Başkomutanlık Meydan Savaşı, Mudanya Mütarekesi, 

Lozan Antlaşması. 

 

İNG101 İNGİLİZCE-I                                    (3–0–3-3) 

 

Greetings, names, and ages; Numbers; Days, months and 

seasons; This is …, that is …; What time is it; Action in 

Progress, Who … ?, What … ?, Where; Talking about 

present habits, ideas, opinions; Propositions of time: at, 

on, in; Talking about schedules and calendars; Abilities 

and inabilities: can, can’t; A family tree; Possessive 

Pronouns; Family members; Obligations prohibitions and 

lack of necessity: must, mustn’t; Obligations prohibitions 

and lack of necessity: don’t/ doesn’t have to. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

BESR101 BEDEN EĞİTİMİ-I                (1-1-0-2) 

 

Sporun tarihçesi, sporun toplumdaki yeri ve önemi, spor 

türleri, spor sosyolojisi ve boş zaman eğitimi. 

Organizmanın spora hazırlanması; ısınma, sporcu sağlığı, 

değişik ortamlarda beden eğitimi ve spor. Beden Eğitimi 

ve Spor’un insan organizması üzerindeki etkileri, sporcu 

sağlığı; beslenme, ilkyardım ve rehabilitasyon, sağlık ve 

antrenman, antrenman prensipleri, spor hukuku, spor 

felsefesi, yaşam boyu spor. Uygulamalar. 

 

MZK101 MÜZİK-I                  (1–1–0-2) 

 

Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota 

bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, 

şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye’de ve dünyada 

müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş 



müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, 

eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel 

işitme. 

  

İİBF103 BİLGİ YÖNETİMİ                 (1-1-0-2) 

 

Bilgi ve İşletme Yönetiminde Bilgi Konusu, Bilgi 

Toplumu, Bilgi Toplumunda Problemler, Bilgi Yönetimi, 

Bilgi Yönetimi ve Entellektüel Sermaye, Yönetim Bilgi 

Sistemleri, İnternet ve E-Ticaret, Veri Tabanı Yönetimi, 

İnternet Fikri Mülkiyet, Bilgi yönetimi ve bilgisayar 

kullanımı, Veri Madenciliği, Müşteri İlişkileri 

Yönetimi(CRM), Bilgi Ekonomisi, İfade Özgürlüğü, 

İşletmelerde bilgisayar tabanlı yönetime geçiş. 

 

ENF105 TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ      (1-1-0-2)   

 

Bilgi teknolojilerine giriş. Bilgisayar işletim sistemleri ve 

uygulama yazılımlara giriş. Veri tabanları. Veri iletişimi 

ve bilgisayar ağları. İnternet ve World-Wide-Web. 

İnternetle bilgi yayma. 
 

1. SINIF (II. YARIYIL) 
 

ZORUNLU DERSLER 

 

UTİL102 GENEL MUHASEBE-II                 (3–0–3-5) 

 

Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının incelenmesi, 

hatalarının düzeltilmesi, aktif ve pasif hesaplara ilişkin 

genel envanter işlemleri, dönem sonu kayıtları ve dönem 

sonucu işlemlerine göre karın hesaplanması, hesapların 

kapatılması. Örnek uygulamalarla muhasebe süreci. 

 

UTİL104 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ-II (3-0-3-

5) 

 

İşletme bilimlerine giriş, pazarlama fonksiyonu, 

muhasebe fonksiyonu, araştrıma geliştirme fonksiyonu, 

yönetim fonksiyonu, talep tahmin yöntemleri, pazarlama 

araştırmalarına giriş, bilgi yönetimi. 

 

UTİL106 BORÇLAR HUKUKU              (2–0–2-3) 

 

Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile 

ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. 

Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. 

Sözleşmeler, sözleşmelerin meydana gelmesi, 

sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, 

gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. 

Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi, müteselsil 

borçlar, şarta bağlı borçlar, alacağın temliki, borcun 

nakli, borçların sona ermesi, özel borç ilişkileri.  

 

UTİL108 EKONOMİYE GİRİŞ-II                 (3–0–3-5) 

 

Milli gelir; gelir oluşum teorisi; para ve banka; para 

teorileri; fiskalist teorileri; dış ticaret ve finansman. 

 

İİBF102 MATEMATİK-II                               (3–0–3-3) 

 

Türev, integral, logaritma ve üstel fonksiyonlar, ters 

fonksiyonlar, sıra ve seriler, analitik geometri, parabol, 

elips, ikinci derece denklemler. Basit faiz, iskonto, 

birleşik faiz, birleşik iskonto, rant, amortisman. 

 

TÜRK102 TÜRK DİLİ-II                                (2–0–2-2) 

 

Türkçe ’de vurgu ve vurgu çeşitleri; seçmeli vurgu, tabii 

vurgu. Fiiller (basit ve birleşik zamanlı). Fiil çatıları Ek 

Fiiller, Haberleşme yazıları, mektup ve çeşitleri. Dilekçe, 

özgeçmiş. Kelime, isim ve fiil kökleri. Ekler, yapım 

ekleri ve çeşitleri; yüklemlerine, dizilişlerine ve 

anlamlarına göre cümle çeşitleri. Eleştiri. 

 

AİİT102  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP 

TARİHİ-II                                                         (2–0–2-2) 

 

Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Siyasal Alanda 

Yapılan İnkılâplara Tepkiler, Eğitim ve Kültür Alanında 

Yapılan İnkılâplar, Tarih Alanındaki Çalışmalar ve 

Atatürk’ün Tarih Görüşü, Hukuk Alanında Yapılan 

İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Kadın 

Hakları ve Atatürk, Türk Dış Politikası ve Atatürk, 

Atatürk ilkeleri, Bütünleyici İlkeler. 

 

İNG102 İNGİLİZCE-II                                    (3-0-3-3) 

 

İngilizce gramer ve konu anlatımları. Kelime bilgisi ve 

kelime çeşitleri. Cümle bilgisi ve cümle çeşitleri. Cümle 

öğeleri ve örnek tahliller. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

BESR102 BEDEN EĞİTİMİ-II               (1–1–0-2) 

 

Farklı Spor Branşlarına Yönelik Kurallar ve 

Uygulanması; Formu Koruma Programları. 

 

MZK102  MÜZİK-II                (1–1–0-2) 

 

İnsan Sesleri; Okul Şarkıları: Tek sesli şarkılar, Marşlar, 

Türküler, Kanon, Koro, Solo, Çok Sesli şarkılar; Müzik 

Öğelerini Tanıma: Dinleme, Seslendirme, Eşlik 

çalışmaları. 

 

İİBF104 MESLEK ETİĞİ                 (1-1-0-2) 

 

Ders içeriği, Mesleğin dayandığı temel ilkeler; Meslekler 

arası işbirliği; İletişimde yaşanan etik sorunlar; Sağlık 

çalışanlarının hakları; Etik Kavramı; Mesleki Etik; İş 

yerinde Etik ortam sağlamak; Etik Liderlik; Tıpta Etik 

Tartışmaya yol açabilecek Gelişmeler konularından 

oluşmaktadır. 

 
ENF106 BİLGİSAYAR PROGRAMLARI    (1–1–0-2) 

 

Paket programlar, programlardan yararlanma ve 

karşılaşılan sorunlar, istatistik ve ekonometri paket 

programlarının tanımı ve kullanımı. 

 

2. SINIF (III. YARIYIL) 
 

ZORUNLU DERSLER 

 

UTİL205 MİKRO İKTİSAT                            (3–0–3-4) 

 

Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini 

oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını 

incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları 

arasında; Kıtlık kavramı, Talep, Arz ve Piyasa, Esneklik, 

Tüketici Tercihi teorisi, Farklı Piyasa Yapıları ve bu 

Piyasalarda Fiyatın Belirlenmesi yer almaktadır.  

 

UTİL207 İSTATİSTİK-I                                   (2-0-2-3) 

 

İstatistiğe giriş, istatistiğin temel kavramları, veri tipleri, 

veri toplama, verilerin geçerliliği ve güvenilirliği. 

Merkezi eğilim ölçüleri: Gruplandırılmış ve 

gruplandırılmamış veriler için aritmetik, geometrik ve 



kareli ortalamalar, gruplandırılmış ve gruplandırılmamış 

veriler için medyan ve mod, merkezi eğilim ölçülerinin 

özellikleri, merkezi eğilim ölçüsünün seçimi. Dağılma 

ölçüleri: Varyans, standart sapma, değişim katsayısı. 

İndeksler, sabit ve değişik esaslı indeksler ve bu indeksler 

arasındaki ilişkiler, ağırlıkların belirlenmesi, bileşik 

indeksler, Laspeyres, Paasche ve Fischer indeksleri, 

indekslerin özel kullanımı (cari fiyat serisinden reel fiyat 

serisine geçiş). Olasılık: Olay, örnek uzayı ve olasılık 

kavramları, bileşim ve kesişim, tamamlayıcı olaylar, 

şartlı olasılık, kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, 

rastlantısal değişken ve beklenen değer, binom olasılık 

dağılımı, hipergeometrik dağılım, Poisson dağılımı, 

normal dağılım, standart normal dağılım.  

 

UTİL209 LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK HUKUKU 

(2–0–2-4) 

 

Günümüz taşımacılık problemlerinin anlaşılması, 

günümüzdeki yasal çerçeve ve taşımacılığın 

organizasyonu ve bunun teknoloji tarihi ilişkisi ve bu 

endüstrinin nasıl bir sosyo-politik iklimde geliştiği, 

taşımacılıkla ilgili düzenlemeler.  Taşımacılık maliyet 

özellikleri, taşımacılık ve hizmetlerin oran profilleri, 

ulusal ve uluslararası belgeleme, taşımacılığın ihracat ve 

ithalat yönleri, AB'de taşımacılıkla ilgili konular ve diğer 

önemli uluslararası anlaşmalar.  

 

UTİL211 DIŞ TİCARETE GİRİŞ                   (3–0–3-4) 

 

Uluslararası Ticaretin tanımı, tarihçesi, uluslararası 

ticarette kullanılan terimlerin açıklanması, akreditiflerde 

uluslararası kurallar, alıcı ve satıcılar arasında düzenlenen 

sözleşme tipleri, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin 

yerine getirilme biçimleri ile dış ticaret işlemlerinde 

kullanılan belgelerin tanımı ve düzenlenme şekilleri. 

 

UTİL213TİCARET HUKUKU-I                      (2-0-2-2) 

 

Ticari işletme, tacir-tüccar yardımcıları, şirketler hukuku 

(şahıs-sermaye şirketleri, sınırlı-sınırsız sorumluluk, dış 

ticaret sermaye şirketleri, joint ventures), şube-acentalık-

komisyonculuk, kıymetli evrak (bono, poliçe, çek, tahvil, 

hisse senedi, konşimento, taşıma senedi), fikri ve sınaî 

haklar (marka, patent, lisans vb.) akreditif işlemi ve 

türleri, Viyana satım sözleşmesinin genel esasları, 

uluslararası ticari kayıtlar, uluslararası ticarette 

taşımacılık türleri, teminat mektubu, yabancı sermayeyi 

teşvik ve Türk parasını koruma mevzuatı genel esasları 

bu dersin kapsamında.   

 

DJT100 DİJİTAL OKURYAZARLIK            (2-0-0-3) 

 

Öğrencilerine dijital teknolojileri, dijital ortam ve araçları 

tanımasını ve yetkin şekilde kullanabilecek düzeye 

gelmelerini sağlamaktır. Dijital teknolojileri kullanarak 

bilgiyi bulma, işleme, düzenleme, paylaşma, 

değerlendirme ve analiz etme dersin temel konularını 

oluşturmaktadır. 

 

SEÇMELİ DERSLER  

 

UTİL030 YÖNETİM VE ORGANİZASYON  (3-0–3-

5) 

 

İşletme yönetimine bilimsel bakış, karar verme ve 

planlama, organizasyon teorileri, yöneticilik ve 

motivasyon, organizasyonlarda gruplar, organizasyonlar 

değişim ve yönetimi gibi başlıklar dersin içeriğini 

oluşturmaktadır. 

 

UTİL031 ENVANTER BİLANÇO                  (3-0-3-5) 

 

Bu derste öğrenciler, tüm temel satın alma 

fonksiyonlarını, küresel kaynak alımı aktivitelerini, etkili 

satın alma sistemlerini, satın alma sürecindeki ilgili 

kriterleri, en iyi tedarikçileri belirlemeyi, satın alma 

sürecinde takım olarak çalışabilme yetisine, satın almanın 

firmanın karlılığında nasıl bir etkisi/önemi olduğunu 

anlamaya, e satın alma aktivitelerini yönetmeyi 

öğreneceklerdir. 

 

UTİL032 İŞLETME VE ÇEVRE 

POLİTİKALARI                                               (3-0-3-5) 

 

Temel kavramlar, İşletme politikaları, İşletme politikaları 

tarihçesi ve önceki çalışmalar, İşletmenin kendi içerisinde 

bir bütün olarak tanımlanması, İşletmenin Çevresi, 

tanımı, etkenler, İşletmenin çevresinden etkilenmesi, 

İşletmenin politikaları ile çevresini etkilemesi, İşletme ve 

çevre politikalarının bütün olarak ele alınması, Avrupa 

Birliği ve çevre politikalar, Üniversite eğitimi ve çevre 

politikalarına etkileri, Hükümet politikaları ve işletme, 

Çevre politikaları tarihçesi. 

 

UTİL033 MESLEKİ İNGİLİZCE-I                (3–0–3-5) 

 

Öğrencinin gelecekteki mesleği ile ilgili terminolojiyi 

öğrenmesini ve İngilizce dilbilgisini geliştirmeyi amaçlar. 

Aynı zamanda öğrencinin ileride farklı ülkelerden 

meslektaşları ile konuşup fikir alışverişinde bulunmasını 

hedefler. 

 

UTİL034 GIRIŞIMCILIK                                 (3-0-3-5) 

 

Girişimcilik eğitimi açısından önemli olan Girişimcilik 

özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık 

egzersizleri, İş planı kavrama ve ögeleri (pazar araştırma, 

pazarlama planı, üretim planı, Yönetim planı, finansal 

plan), İş planı ögelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye 

çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim 

planı, Yönetim planı, finansal plan), İş planı kavrama ve 

ögeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, 

Yönetim planı, finansal plan), İş planının yazılması ve 

sunumunda dikkat edilecek hususlar konuları teorik ve 

uygulamalı olarak öğrenciye kazandırılır ve girişimcilikle 

ilgili diğer kavramların öğrenilmesi sağlanır. Girişimcilik 

İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; 

Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; 

Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve 

Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; 

Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve 

Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, 

Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik 

Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri. 

 

2. SINIF (IV. YARIYIL) 
 

ZORUNLU DERSLER 

 

UTİL202 LOJİSTİĞE GİRİŞ                          (3–0–3-5) 

 

Lojistik nedir, öneminin açıklanması, lojistik sektörünün 

dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel gelişimi, lojistik ile 

ilgili temel kavramlar, tedarik zinciri yönetimi, tedarik 

zinciri sürecinde bitmiş ürünlerin hareketi ve 

stoklanması, lojistiğin fiziksel dağıtım ve tedarik ağı 

sistemlerinin açıklanması, dış kaynak kullanımı bu ders 

kapsamında anlatılacak konulardır. 

 



UTİL204 KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK 

KRİZLER  (3-0-3-4) 

 

Küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında 

öğrencileri bilgilendirmek. Küreselleşme yüzünden 

oluşan krizlerin incelenmesi. 

 

UTİL206 MAKRO İKTİSAT                          (3–0–3-4) 

  

Ulusal gelir, enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme, döviz 

kurları, dış ekonomik ilişkiler ve para, faiz ve mali 

politikaların ulusal ekonomi analizi. 

 

UTİL208 EKONOMETRİ                               (2–0–2-3) 

 

Basit regresyon modeli, temel varsayımlar, tahmin ve 

hipotez testleri, fonksiyon parametreleri, çoklu regresyon 

modeli; tahmin, hipotez testi, fonksiyon parametreleri, 

hata analizleri. 

 

UTİL210 PAZARLAMA İLKELERİ             (3–0–3-4) 

 

Bu ders, öğrencilere lojistik ve pazarlamanın ilke ve 

yöntemleri ile endüstrideki uygulamalarını sunmak üzere 

tasarlanmıştır. Ticaretin global önemi göz önüne 

alındığında, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi gittikçe 

daha da önemli hale gelmektedir. Pazarlama, rakiplerin 

ve müşterilerin davranışlarını analiz ederek, uygun 

ürünler, promosyon, fiyat ve dağıtım stratejileri 

tasarlayarak, ürün, hizmet ve fikirler için talep 

beklentisine girer. Ticari ve kar gütmeyen 

organizasyonların her ikisi de, modern yönetim anlayışı 

içerisinde pazarlamanın öneminin daha da çok farkına 

varmaktadırlar. Kaynakların vaktinde konumlandırılması 

ile ilgilendiğinden, lojistiğin pazarlama içerisinde temel 

bir rol üstlenmektedir. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

UTİL040 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ 

İLİŞKİLERİ                 (3–0–3-5) 

 

İstihdam politikası, işsizlik ve ücretler, sendikaların 

çalışma hayatındaki yeri, toplu sözleşmeler ve ekonomiye 

etkileri. 

 

UTİL041 ELEKTRONİK TİCARET             (3–0–3-5) 

 

Elektronik Ticaretin Tanımı/Türleri/ Tarihsel 

Gelişimi/İnternetin Tanımı/ İnternette Pazarlamaya 

Giriş/İnternette Pazarlama Araştırması/İnternet 

Bankacılığı/ İnternette Ödeme Sistemleri/Satışçıların 

Gözetim ve Kontrolü.  

 
UTİL042 DENİZ VE HAVA TAŞIMACILIĞI (3–0–3-

5) 

 

Ders küresel havacılık süreçleri ve rolünü global lojistik 

ve tedarik zinciri yönetimi bağlamında ileri bir teoriye 

dayalı anlayış ile öğrencilere vermeyi amaçlamaktadır. 

Bu ders aynı zamanda ekonomik konulara odaklanarak ve 

lojistik ilişkileri ile operasyonlar modelleri ve karar 

destek araçları planlama süreçleri ile havayolu yönetimi 

kararlarına genel bir bakış sağlar ayrıca yükler, gemiler, 

limanlar, denizcilik işletmeleri gibi deniz ulaştırmasının 

temel unsurları hakkında öğrencilere bilgi ve beceriler 

kazandırmaktır. 

 

 

UTİL043 MESLEKİ İNGİLİZCE-II            (3–0–0-5) 

 

Yazma becerilerinin geliştirilmesi: tez, araştırma raporu, 

makale vb. akademik metinleri yazma teknikleri; özet 

oluşturma; bilimsel dergilerde yayınlanan çeşitli 

konulardaki makalelerin yazım yönünden incelenmesi; 

İngilizce makale vb. ‘de giriş, gelişme, sonuç 

bölümlerinin oluşturulması; derleme, araştırma 

makale/bildirilerinin yazım tekniklerini örnek makaleler 

üzerinden irdeleme. 

 

UTİL044    İLETIŞIM                   (3-0-3-5) 

 

Bilişim sistemleri ve organizasyon. Karar vermede 

zamanında, doğru ve uygun bilgilere ulaşmanın önemi. 

İşletmelerde yönetim seviyeleri ve bilgi gereksinmeleri. 

İşletmelerdeki bilişim sistemlerinin eşgüdümü ve 

tümleştirilmesi. 

 

3. SINIF (V. YARIYIL) 
 

ZORUNLU DERSLER 

 

UTİL309 DIŞ TİCARET TEORİLERİ           (3-0-3-6) 

 

Klasik dış ticaret teorisi, arz yönünden dış ticaret teorisi, 

talep yönünden dış ticaret teorisi. Dış ticaret teorisinde 

genel denge analizi, dış ticareti açıklamaya yönelik yeni 

modeller, ekonomik büyüme ve dış ticaret teorisi. Dış 

ticaret, ekonomik kalkınma ve dış ticaret hadleri. 

 

UTİL311 ULUSLARARASI İKTİSAT-I        (3–0–3-6) 

 

Uluslararası ticaret teorisi analizleri. Karşılaştırmalı 

üstünlük teorisi. Arz ve talep modelleri. Faktör Donanımı 

Teorisi. Dış ticaret teorisi ve ekonomik kalkınma. Dış 

ticaret politikası. Gümrük tarifeleri. Tarife dışı ticaret 

politikası araçları. İktisadi birleşmeler teorisi. Gümrük 

birlikleri ve serbest ticaret bölgeleri. Döviz piyasası. Dış 

ödemeler bilançosu. Ödemeler bilançosunun 

denkleşmesi: Otomatik mekanizmalar. Ödemeler 

bilançosunun denkleşmesi: Dış denkleştirme politikaları. 

Uluslararası özel mali sermaye akımları. Açık 

ekonomilerde makro ekonomik politikalar. İç ve dış 

ekonomik denge. 

. 

UTİL313 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU  

(3-0-3-6) 

 

Öğrenciler uluslar arası ticaret hukuku ile ilgili güncel ve 

gelişen konular hakkında gerekli bilgi ve kullanım 

becerisini geliştirmek. 

 

KSD100 SOSYAL DUYARLILIK                    (1-1-2-2) 

 

Öğrencileri, konuyla ilgili olarak yorum yapmalarını 

sağlamak suretiyle, yeterli derecede öğrenip 

öğrenmediklerini test etmek. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

UTİL050 İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ  (3-

0-3-5)           

       

İhracat ve ithalat işlemlerinin nasıl yürütüldüğünü ve bu 

alanda bilgilenmenin yanı sıra ilgili mevzuat ve yasal 

düzenlemeler anlatılmaktadır. 

 

 

 



UTİL051   FİNANSAL YÖNETİM                 (3–0–3-5) 

 

Finansal amaç ve finans fonksiyonu, risk kavramı ve 

belirsizlik, Finansal analiz araçları (oran analizi), Fon 

akım tablosu Analizi, Kara geçiş analizi, İşletme 

sermayesi (Nakit, alacak ve stok yönetimi), Finansal 

Planlama (nakit akım tablosu ve proforma 

tablolar),Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım kararları 

(Fizibilite etüdünün anahtarları), Riskli ve Risksiz 

Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan 

yöntemler, Duran varlıklarının yönetimi, Sermaye 

maliyeti (Finansal kaynaklar ve içsel ve dışsal 

kaynakların maliyeti), Borç yönetimi ve Optimum 

sermaye yapısı, İnşaat taahhüt sektörünün finansal 

özellikleri ve işletmelerin finansmanı, Teklif fiyatını 

etkileyen finansal planlama unsurları, Büyük ölçekli 

inşaat projelerinde kullanılan 'Proje Finansman 

Teknikleri'. 

 

UTİL052 ULUSLARARASI BANKACILIK VE 

SİGORTACILIK                                              (3–0–3-5) 

 

Bu derste uluslararası mali aracılar ve uluslararası 

bankacılık sistemi incelenmektedir. Uluslararası 

bankacılık sisteminin tarihsel gelişimi ve esasları ile 

yakın zamandaki gelişmeler ve problemlerle finansal 

krizler, uluslararası ticaret ve yatırım bankacılığı, 

planlama ve yönetimi ile yasal düzenlemeler 

tartışılmaktadır. Uluslararası Bankacılığın Rolü ve 

Önemi, Uluslararası Bankacılığın ilgili alanları, İthalat, 

İhracat ve Dış Yatırımların Finanse Edilmesi, Borç 

Tahsili, Uluslararası Dış Bankacılığın Yapılabilmesi İçin 

Gerekli Koşullar anlatılmaktadır. 

 

UTİL053 PARA VE BANKA                      (3-0-3-5) 

 
Parasal geçiş mekanizması ve faiz oranlarının 

belirlenmesi ile merkez bankasının temel fonksiyonlarını, 

para politikalarının etkilerini kapsamaktadır. Türev 

işlemler ile yeni uygulamalar olan faktoring vb. el 

alınmaktadır. Türev menkul kıymetlerini al-sat 

stratejilerinin analizi, vadeli menkul kıymetler, 

opsiyonlar, takaslar, türev enstrümanlarının vadeli satışı, 

türev enstrümanları riskinin ölçülmesi ve 

fiyatlandırılması için teknikler, yeni finansal menkul 

kıymet tasarımı. 

 
UTİL054 PRATİK ARAPÇA                            (3-0-3-5) 

 

Bu derste öğrenciler branşlarıyla ilgili konularda Arapça 

okuma ve yazma becerileri kazanırlar.  

 

3. SINIF (VI. YARIYIL) 
 

ZORUNLU DERSLER 

 

UTİL302 DIŞ TİCARET REJİMLERİ          (3–0–3-5) 

 

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri; Peşin Ödeme, 

Prefinansman, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili ve 

Akreditifli Ödeme, Türk Dış Ticaret Rejimi, İhracat 

Rejim Kararı, İhracat Yönetmeliği, İhracat Tebliğleri, 

İthalat Rejim Kararı, İthalat Yönetmeliği, İthalat 

Tebliğleri, Standardizasyon Rejim Kararı ve 

Yönetmeliği.  

 

 

 

 

 

UTİL304 ULUSLARARASI İKTİSAT-II       (3-0-3-5) 

 

Döviz piyasası, vadeli döviz piyasası, ödemeler dengesi,   

ödemeler bilançosunun denkleşmesi, açık makroekonomi, 

esnek ve sabit döviz kurları, uluslararası para sistemleri. 

 

UTİL 306 ULUSLARARASI PAZARLAMA-I         

(3–0–3-5) 

 

Uluslararası Pazarlama ve Uluslararası Ticaret; 

Uluslararası Pazarlamanın Tanımı ve Önemi; Uluslararası 

Pazarlamaya Yönlendiren Nedenler; Uluslararası 

Pazarlama Araştırmasında Toplanacak Bilgiler; 

Uluslararası Bütünleşmeler; Uluslarararasılaşma Süreci; 

Uluslararası Pazarlama Çevresi; Uluslararası Pazarlama 

Stratejileri; Pazar Bölümleme ve Hedef Pazarın Seçimi; 

Uluslararası Pazarlamada İhracat ve Sigorta İşlemleri; 

Banka İşlemleri; Pazarlama Karması: Ürün kararları ve 

stratejileri, Marka seçimi, Marka ve stratejileri, 

Ambalajlama ve etiketleme; Fiyatlandırma Stratejileri; 

Dağıtım Stratejileri; Tutundurma Stratejileri; Uluslararası 

Pazarlama Organizasyonu. 

 

UTİL308 KAMBİYO REJİMLERİ                (3–0–3-5) 

 

Bu dersin amacı öğrencilere kambiyo bilgilerinin ve Türk 

kambiyo mevzuatının temel ilkeleri ve bankacılık 

uygulamalarını kavratarak mesleğe hazırlamaktır. Temel 

kambiyo bilgileri, kambiyo düzenlemeleri, kambiyo 

işlemlerinde kullanılan belgeler, İhracat ve ithalat ile 

ilgili kambiyo işlemleri, sermaye hareketleri ve döviz 

kredileri, Türkiye'de kambiyo mevzuatı uygulamasının 

tarihsel gelişimi ders kapsamında incelenir. Ayrıca 

öğrenciler, örnek olaylarla kambiyo mevzuatı 

uygulamaları yapar.  

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

UTİL060 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE 

MUHASEBESİ                  (3–0–3-5) 

 

Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler ve Tek 

Düzen Hesap Planı; Döviz İşlemlerinin 

Muhasebeleştirilmesi; İhracat İşlemlerinin 

Muhasebeleştirilmesi; İhracat Kredileri; Dış Ticarette 

Kullanılan Bazı Finansman Teknikleri ve 

Muhasebeleştirilmesi; Akreditifli ve Kabul Kredili İthalat 

İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; Peşin Ödemeli, Mal 

Mukabili ve Vesaik Mukabili İthalat İşlemlerinin 

Muhasebeleştirilmesi; Menkul Kıymet ve Avans 

İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. 

 

UTİL061 DIŞ TİCARET FİNANSMANI       (3–0–3-5) 

 

İthalatın iç ve dış kredilerle finanse edilme olanakları ve 

koşulları; ihracatın iç ve dış kredilerle finanse edilme 

olanakları ve koşulları bu dersin temel konuları 

arasındadır.  

 

UTİL062 REKABET STRATEJISI                 (3-0-3-5) 

 

Rekabet temel kavramlar, Strateji temel kavramlar, Genel 

rekabet stratejileri, Türkiye’de iş hayatı ve rekabet-I, 

Türkiye’de iş hayatı ve rekabet-II, İşletme politikası ve 

rekabet, Rekabet Stratejisi ve İşletme politikaları, 

Dünyada iş hayatı ve rekabet, Avrupa Birliği ülkelerinde 

rekabet stratejileri Rekabet ve firmalara etkisi, 

Uluslararası finansman ve rekabet stratejileri, Rakip 

Analizi, Sektör içi yapısal analiz, Stratejik kararlar, 

Elektronik ticaret ve rekabet. 



UTİL063 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ  (3–0–3-5) 

 

Perakende, Gıda, Elektronik, Tekstil, Otomotiv, İnşaat, 

İlaç ve Sağlık alanlarında tedarik zinciri uygulamaları 

analiz edilmektedir. 

 

UTİL064 TİCARİ ARAPÇA               (3–0–3-5) 

 

Bu derste öğrenciler branşlarıyla ilgili konularda Arapça 

okuma ve yazma becerileri kazanırlar.  

 

4. SINIF (VII. YARIYIL) 
 

ZORUNLU DERSLER 

 

UTİL401 GÜMRÜK MEVZUATI VE 

UYGULAMALARI                                            (3-0-3-5) 

 

Türkiye’de dış ticareti yöneten kanunlar. Türk 

hukukundaki uluslararası ticaret ile ilgili düzenleyici ve 

karşılık gerektiren kanunlar. Türkiye ile yapılan ticaretle 

ilgili birçok önemli konuda gerekli hukuki bilgi. Gümrük 

rejimi, ithalat-ihracat mevzuatı, menşe ile ilgili kurallar, 

gümrük değerlemesi, ticari kanunlar (anti-damping, anti-

sübvansiyon ve ihtiyat), mamullerin satışı, ticaret 

finansmanı, deniz taşımacılığı, hizmet ticareti, ve 

Türkiye’de yer almış olan dış ticaret ile ilgili ihtiyatların 

çözümlenmesi. 

 

UTİL403 ULUSLARARASI MALİ KURUMLAR   

(3–0–3-5) 

 

Deniz Ticaret Hukuku deniz üzerinde yürütülen ticari 

ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Dersin içeriğinde 

genel olarak gemi, gemi sicili, navlun sözleşmeleri, 

denizde yolcu taşıma sözleşmesi, kurtarma ve yardım ve 

gemi alacaklısı hakkı gibi konular ele alınacaktır. 

 

UTİL405 ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ (3–0–3-

5) 

 

Üretim ve Lojistik Kavram ve Fonksiyonları, Lojistik ve 

Tedarik Zinciri Kavramları, Lojistik Yönetimi ve 

Organizasyonu, Lojistikte Performans Yönetimi, Talep 

Yönetimi, Stok Yönetimi, Stok Maliyetleri, Ekonomik 

Sipariş Miktarı Modeli, Dağıtım İhtiyaçlarının 

Belirlenmesi, Dağıtım Kaynaklarının Planlanması, Toplu 

Üretim Planlama Yöntemleri, Üretim Kaynakları 

Planlaması, Kapasite Planlama Teknikleri, Kurumsal 

Kaynakların Planlanması, Depo Tasarımı ve Yönetimi, 

Depo Yeri Seçimi, Nakliye Yönetimi, Filo Yönetimi, 

Araç Rotası Belirleme, Araç Yükleme ve Çizelgeleme, 

Satın alma Yönetimi, Üret veya Satın Al Kararları, 

Tedarikçi Değerlendirme, Tedarik Zinciri Yönetimi 

Yazılımları.  

 

UTİL407 DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ     

(3–0–3-5) 

 

Bu ders genel olarak dünyada spesifik olarak Türkiye’de 

uluslararası ticaretteki en son gelişmeleri ve bütün pratik 

yönlerini kapsamaktadır.  Öğrencilere, sektörde son 

dönemde meydana gelen değişikliklere ilişkin 

farkındalıklarını arttırmak için şirket ziyaretleri ve 

seminerler düzenlenmektedir.  Bununla beraber, 

uzmanlar tarafından daha önceden belirlenmiş konular 

üzerinde dersler verilmektedir. 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

UTİL070 TÜRKİYE EKONOMİSİ                (3–0–3-5) 

 

Türkiye Ekonomisinin tarihsel gelişimi ve dar boğazları; 

ekonominin genel yapısı; gelirin kaynakları ve kullanımı; 

kamu ekonomisi; tarım, endüstri, hizmet sektörleri, gelir 

dağılımı; ekonomik faaliyetlerin bölgesel dağılımı.  

 
UTİL071 MALİYET MUHASEBESİ             (3–0–3-5) 

 

Maliyet kavramı, maliyet muhasebesinin amaçları, 

maliyet muhasebesinin işletme hesap sistemi içindeki 

yeri, maliyet türleri; malzeme maliyetleri, işçilik 

maliyetleri, genel imalat maliyetleri, maliyet yerleri ve 

maliyet dağıtımları, maliyet taşıyıcıları, maliyet 

sistemleri; sipariş maliyeti, safha maliyeti, birleşik 

maliyet,  standart maliyet, değişken maliyet sistemi, 

yönetim aracı olarak maliyet muhasebesi. 

 

UTİL072 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ  (3–0–3-

5) 

 

Paranın zaman değeri; mühendislik ekonomisi temel 

kavramları, bugünkü değer, iç karlılık oranı, rantabilite 

oranı, geri ödeme süreleri. 

 

UTİL073 ŞİRKETLER MUHASEBESİ         (3–0–3-5) 

 

Şirket Türleri: Kolektif şirket, Kuruluşu ve muhasebe 

kayıtları, Sermaye artırma ve azaltılması, Kâr / Zarar 

dağıtımı ve tasfiye; Komandit Şirket: Kuruluşu ve 

muhasebe kayıtları, Sermaye artırma ve azaltılması, Kâr / 

Zarar dağıtımı ve tasfiye; Anonim Şirketler: Kuruluş 

işlemleri, Sermaye artırımı, Sermaye azaltılması, Kâr 

dağıtımı ve zarar mahsubu, Tasfiye, Birleşme; Limited 

Şirketler: Kuruluş işlemleri, Sermaye artırımı, Sermaye 

azaltılması, Kâr dağıtımı ve zarar mahsubu, Tasfiye, 

Birleşme; Holding Şirketler: Kuruluş biçimi, Kâr 

dağıtımı, Tahvil ve finansman bonosu çıkarma. 

 

4. SINIF (VIII. YARIYIL) 
 

ZORUNLU DERSLER 

 

UTİL402 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE 

AB                                                                          (3–0–3) 

 

Entegrasyon Teorileri Hakkında Genel Bilgiler / Bölgesel 

Ekonomik Entegrasyon Hareketleri /Küreselleşme ve 

Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Süreçleri, Sebepleri, 

Sonuçları / Türkiye Ekonomisinin AB Entegrasyonundan 

Doğan Sorunların İncelenmesi. 

 

UTİL404 LOJİSTİKTE GÜVENLİK VE RİSK 

YÖNETİMİ                                                            (3-0-3) 

 

Bu ders lojistik ve taşımacılıkta güvenlik ve risk 

kavramlarını tanımlayarak, güvenlik sistemlerinin 

yönetilmesi ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır. 

Uluslar arası güvenlik yönetimi kodları, uluslar arası 

düzenlemeler ve kurallar, güvenlik yönetimi ve risk 

kontrol sistemlerinin oluşturulması dersin ele aldığı 

konulardır. 

 

UTİL406 ULUSLARARASI TİCARETTE VE 

LOJİSTİKTE GÜNCEL UYGULAMALAR    (3–0–3) 

 

Bu ders genel olarak dünyada spesifik olarak Türkiye’de 

lojistik ve taşımacılık sektöründeki en son gelişmeleri ve 



bütün pratik yönlerini kapsamaktadır.  Öğrencilere, 

sektörde son dönemde meydana gelen değişikliklere 

ilişkin farkındalıklarını arttırmak için şirket ziyaretleri ve 

seminerler düzenlenmektedir. Bununla beraber, uzmanlar 

tarafından daha önceden belirlenmiş konular üzerinde 

dersler verilmektedir. 

 

UTİL498 BİTİRME ÖDEVİ                                (1-1-0) 

 

Öğrencilerin, alanlarında ilgi duydukları bir konu 

hakkında araştırma yapmalarını sağlamak. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

UTİL080 DÜNYA EKONOMİSİ                    (3–0–3-5) 

 

Dünya ekonomisinde 1970 sonrasında enflasyon ve 

ödemeler güçlüğü çeken ülkelerin analizi. Bu kapsamda 

İsrail, Latin Amerika ülkelerinden örnekler (Arjantin, 

Brezilya, Meksika, Şili, Bolivya), Doğu Avrupa 

ülkelerinden (Arnavutluk, Macaristan) incelenecek ve 

Polonya ile Doğu Avrupa ülkelerinin karşılaştırması 

yapılacaktır. Ayrıca Çin ekonomisinin Türkiye üzerindeki 

etkisi analiz edilecektir. 

  

UTİL081 MALİ TABLOLAR ANALİZİ         (3-0-3-5)    

 

Temel Finansal Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu; 

Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği: Tabloların 

hazırlanması, Analiz ve yorum; Yüzde Yöntemi ile 

Analiz Tekniği: Tabloların hazırlanması; Analiz ve 

Yorum; Eğilim Yüzdeleri Tekniği: Tabloların 

hazırlanması, Analiz ve Yorum; Oran analizi: Likidite 

oranlarının analiz ve yorumu, Finansal yapı oranlarının 

analiz ve yorumu, Faaliyet oranlarının analiz ve yorumu, 

Karlılık oranlarının analiz ve yorumu. 

 

UTİL082 SERMAYE PİYASALARI              (3-0-3-5) 

 

Finansal piyasalar, sermaye piyasaları ve para piyasaları, 

finansal varlıklar: tahviller, hisse senetleri ve diğer 

finansal varlıklar, birincil ve ikincil piyasalar, kolektif 

yatırım kurumları, Türkiye’de sermaye piyasaları, 

finansal varlıkların fiyatı ve gerçek değeri, tahvil 

değerleme, hisse senedi değerleme, sermaye piyasası 

bilgi kaynakları ve endeksler, sermaye piyasası analizleri. 

 

UTİL083 İKTİSAT POLİTİKASI                    (3-0-3-5) 

 

İktisat politikasıyla ulaşılmak istenen amaçlar ve bu 

amaçlara ulaşmada uygulanabilecek politikalar, mali 

politikalar, parasal politikalar, harcama kaydırıcı 

politikalar, döviz ve dış ticaret politikaları, gelir ve fiyat 

politikaları, arz yönetimi politikaları, borç yönetimi 

politikaları.  

 

*(Teori-Uygulama-Kredi-AKTS)  

 

  


