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OD 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2, 0, 2, 2) 
Dersin tanıtımı ve derste geçen kavramlar; Türk devrimine yol açan gelişmeler: Dünyada Demokrasinin 
Gelişimi Osmanlı Modernleşmesi (Tanzimat Dönemi) Osmanlı Modernleşmesi (II. Meşrutiyet Dönemi) I. 
Dünya Savaşı Öncesindeki Gelişmeler: I. Dünya Savaşı ve Sonrasında Osmanlı Devleti: Ulusal Direnişin 
Örgütlenmesi: Değerlendirme, Kongreler ve Misak-ı Milli TBMM’nin Kurulması İç İsyanlar, Sevr 
Antlaşması, Ulusal Kurtuluş Savaşının Maddi Kaynakları. Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cepheler. TBMM’nin 
Dış İlişkileri Cumhuriyet’in İlanı. Türk Devriminin Nitelikleri. 

OD 103 TÜRK DİLİ I (2, 0, 2, 2) 
Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki diller. Türk dilinin bu 
diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Atatürk'ün dil devrimi, anlayışı, çalışmaları. Türkçede sesler. 
Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları. Yazım kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. 
Sözcük bilgisi. Türkçenin söz varlığı. 

OD 105 YABANCI DİL I (2, 0, 2, 2) 
Tanışma, tanıştırma, selamlaşma, biyografi, memleket tanıtımı, yiyecek ve içecekler, sıklık zarfları, 
sahiplik belirtme, aile tanıtımı wh+ soruları, yerler, meslekler, günlük işler ve alışkanlıklar konuları 
üzerine okuma, dinleme, konuşma ve yazma çalışmaları geniş zaman kullanılarak yapılacaktır. İlgili 
kelime, dil bilgisi ve telaffuz çalışmaları yapılacaktır. 

OD 107 KARİYER PLANLAMA (1, 0, 2, 2) 
Bu dersin içeriği, öğrencilerin profesyonel başvurularda kullanabilecekleri yöntem ve araçlar konusunda 
onları bilgilendirecek ve söz konusu bu yöntem ve araçları en etkin şekilde kullanabilme becerisini 
kazandıracak eylem ve uygulamalı ödevlerden oluşmaktadır. Bu ders, öğrencilerin becerilerini 
geliştirmelerine destek olacak deneyim imkânı sunan faaliyetler ile uygulamaları desteklemektedir.      

DT 101 MATEMATİK (3, 0, 3, 4) 
Bu ders; sayı kümelerinin tanımı ve sayı kümeleri üzerinde işlemler, basamak analizi, bölme algoritması, 
bölünebilme kuralları, rasyonel sayının tanımı, kesir çeşitleri, kesirlerde dört işlem, ondalık sayının tanımı 
ve ondalık sayılarda dört işlem, birinci dereceden denklem çözme, denklem kurma problemleri, basit 
eşitsizlikler, mutlak değerin tanımı ve özellikleri, üslü ve köklü sayıların tanımı ve özellikleri, kümenin 
tanımı, küme çeşitleri, kümelerde işlemler, fonksiyonun tanımı, fonksiyon çeşitleri, fonksiyon grafiklerini 
yorumlama konularını içermektedir. 

DT 103 TEMEL HUKUK (2, 0, 2, 3) 
Bu derste hukukun kaynakları, hukukun dalları, hukukun temel kavramları, hukuki işlem-akit, tek taraflı, 
iki veya çok taraflı, sağlar arası, ivazlı-ivazsız, taahhüt-tasarruf, sebebe bağlı olan-olmayan hak kavramı ve 
hakkın türleri, kamu hakları, özel haklar, kişiler hukuku, gerçek kişiler, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, tüzel 
kişiler, eşya hukuku, zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet gibi konular işlenecektir. Ayrıca kamu hukuku ve özel 
hukuk ayrımı çerçevesinde Türkiye'nin hukuki yapısı hakkında da genel anlamla bir bilgilenimde 
bulunulacaktır. 

DT 105 GENEL İŞLETME (3, 0, 3, 4) 
Bu dersin içeriğini temel işletmecilik kavramları, işletmelerin sınıflandırılması, kuruluş çalışmaları, 
işletme fonksiyonları ve işletmenin büyümesi oluşturmaktadır. 

DT 107 GENEL EKONOMİ I (3, 0, 3, 3) 
Bu dersin içeriği; temel iktisadi kavramlar, arz teorisi, talep teorisi, üretici teorisi, maliyet teorisi, tüketici 
teorisi, esneklik, piyasalar, dışsallıklar gibi mikro iktisadın alanına giren konulardan oluşmaktadır. 

DT 109 GENEL MUHASEBE (3, 0, 3, 4) 
Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, Ana ve alt hesapları oluşturma, Açılış kaydı düzenlemek, Açılış ve 
kapanış bilânçosu düzenlemek, Büyük defter düzenlemek, Mizan düzenlemek, Dönen varlıkları 
kaydetmek, Duran varlıkları kaydetmek. Gelir ve gider hesaplarının incelenmesi, Gelir tablosunun 
düzenlenmesi. 
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DT 111 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I (3, 0, 3, 4) 
Bu dersin içeriğini dış ticarette temel kavramlar, dış ticaret teorileri, geçmişten günümüze dış ticaretin 
gelişimi, dış ticareti yerel ticaretten ayıran yönler, dış ticarette kullanılan teslim şekilleri; Incoterms 2000, 
dış ticarette kullanılan belgeler (ticari belgeler, resmi belgeler) oluşturmaktadır. 

OD 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2, 0, 2, 2) 

Bu dersin içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze değin, siyasal, ekonomik, kültürel, 

toplumsal ve ekonomik gelişmelere yer verilmiştir. Yakın tarihimizin önemli dönüm noktaları esas 

alınarak Türkiye’nin geçirdiği değişimlere değinilmiştir. Atatürkçü düşüncenin ilkeleri ve çağdaş bir 

düşünce olarak Atatürkçülük, dersin amacına uygun bir şekilde ders içeriğinde yer almıştır. 

OD 104 TÜRK DİLİ II (2, 0, 2, 2) 

Bu ders; yazılı anlatım, yazılı anlatımda yöntemler ve plan, yazılı anlatım uygulaması, makaleler, rapor, 

eleştiri yazıları, resmi yazışmalar ve diğer metin türleri (hikâye, roman, köşe yazısı vb.) sözlü anlatım ve 

iletişim konularını içermektedir. 

OD 106 YABANCI DİL II (2, 0, 2, 2) 

Alışveriş, geçmiş olaylar, seyahat, tatil, hava durumu, sosyal ağlardan iletişim, deneyimler ve gelecek 

planları konuları üzerine okuma, dinleme, konuşma ve yazma çalışmaları yapılacaktır. İlgili kelime, dil 

bilgisi ve telaffuz çalışmaları yapılacaktır. 

BP 104 OFİS YAZILIMLARI (3, 1, 3,5, 6) 

Bu ders, bilgisayar donanımı, yazılımı, ofis programları ve uygulamaları olan kelime işlemci, elektronik 

tablo programı ve sunu programı konularını içermektedir. 

DT 102 MESLEKİ MATEMATİK (3, 0, 3, 4) 

Bu ders, yüzde ve binde hesaplamaları, oran ve orantı, kar, zarar, karışım, bileşim ve alaşım hesaplamaları 

konularını içermektedir. 

DT 104 TİCARET HUKUKU (2, 0, 2, 3) 

Bu ders ticari işletme hukuku, ticari iş, ticari hüküm, ticari davalar, tacir, ticaret sicili, ticari defterler, 

haksız rekabet, ticaret unvanı ve işletme adı ve marka, şirketler hukuku, şirketlerin sınıflandırılması, 

şirket ve unsurları, şirketlerin benzer kavramlardan farkları, adi şirket, ticaret şirketlerinin genel 

hükümleri, kollektif şirket ve adi komandit şirket vb. konuları içermektedir. 

DT 106 LOJİSTİK YÖNETİMİ (3, 0, 3, 4) 

Bu dersin içeriği lojistik yönetimine dair temel kavramlar, lojistiğin gelişimi ve tarihçesi, lojistik 

faaliyetler, işletmeler için lojistiğin önemi, tedarik zinciri yönetimi, tersine lojistik, pazarlama dağıtım 

kanalları, lojistik bilgi sistemleri, lojistikte risk yönetiminden oluşmaktadır. 

DT 108 GENEL EKONOMİ II (3, 0, 3, 3) 

Bu dersin içeriği, milli gelir, enflasyon, işsizlik, faiz oranı, döviz kuru, para ve maliye politikaları, ekonomik 

büyüme ve gelişme gibi konulardan oluşmaktadır. 

DT 110 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II (3, 0, 3, 4) 

Bu dersin içeriğini ithalat ve ihracat işlemlerinin süreçleri oluşturmaktadır. 

DT 201 ELEKTRONİK TİCARET (3, 0, 3, 4) 

Bu derste, elektroniğin gelişim süreci ve bu süreç içinde dış ticaretin yeri, elektronik ticaretle ilgili kavram 

ve terimler, mal ve hizmetlerin dijital ticareti sürecinde etkinlik, verimlilik ve rekabet konuları işlenir. 
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DT 203 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ (3, 0, 3, 5) 

Bu dersin içeriğini döviz işlemlerin muhasebeleştirilmesi, ithalat ve ihracat işlemlerinin 

muhasebeleştirilmesi, ithalat ve ihracat için KDV uygulamaları ve muhasebeleştirilmesi, dış ticarette 

devlet yardımları ve teşviklerin muhasebeleştirilmesi oluşturulmaktadır. 

DT 205 DIŞ TİCARET OPERASYONLARI VE DOKÜMANTASYON (2, 0, 2, 4) 

Bu ders, dış ticareti yürütmek amacıyla kullanılması gereken belgelerin ve uygulanması gereken 

süreçlerin ilgili kurumlarda yürütülme şeklinin araştırılması ve dokümanların ilgili kuruluşlara iletimini, 

işlemlerin yürütülme sistemini içermektedir.  

DT 207 MESLEKİ YABANCI DİL (3, 0, 3, 4) 

Bu dersin içeriği genel üretim, dış ticaret, sigorta, İngilizce tanıtım yazıları, müşterilerle yazışma ve mesaj 

gönderme örneklerinden oluşmaktadır. 

DT 209 DIŞ TİCARETTE KALİTE VE STANDARDİZASYON (2, 0, 2, 4) 

Bu dersin içeriği standardizasyonun amaç ve ilkeleri, standardizasyonun sağladığı yararlar, 

standardizasyon çeşitleri, standartların hazırlanması, kurumsal standart kuruluşları, TSE’nin görevi ve 

belgelendirme faaliyetleri, kalite çemberi, kalite kontrolü, ihracatta kalite ve kalite güvence 

sistemlerinden oluşmaktadır. 

DT 202 GÜMRÜK MEVZUATI VE SERBEST BÖLGELER (3, 0, 3, 4) 

Bu dersin içeriği serbest bölgeler kavramı, dünyada ve Türkiye’de serbest bölgeler, serbest bölgelerde dış 

ticaret uygulamaları, serbest bölge çeşitleri, Türkiye’de serbest bölgeler mevzuatı, yürürlükteki Gümrük 

Kanunun ve yönetmeliğinin incelenerek Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve 

taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kuralları ile ilgili uygulamaların kavratılmasından oluşmaktadır. 

DT 204 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON (3, 0, 3, 4) 

Bu ders girişimcilik türleri, risk sermayesi, girişimde finansman kaynakları, iş planı bölümleri ve iş planı 

hazırlamak, Ar-Ge, buluş, inovasyon, teknoloji ve girişimcilik gibi temel konuları içermektedir. 

DT 206 ULUSLARARASI PAZARLAMA (3, 0, 3, 4) 

Bu ders işletmelerin küresel pazarlarda rekabetçi üstünlüğü elde etmesi ve sürdürebilmesi için 

tasarlanmış stratejileri değerlendirmek, uygulamak ve formüle edebilmeye yönelik küresel pazarlamada 

kullanılan araçlar, teknikler ve kuramlar ile ilgilidir. 

DT 208 SEKTÖR UYGULAMA (0, 6, 3, 8) 

Bu dersin içeriği dış ticaret kapsamında uygulamaların ilgili kamu veya özel sektör kuruluşlarından 

yürütülme şeklinin uygulamalı olarak öğrenilmesinden oluşmaktadır. 

DT 221 DIŞ TİCARETTE EKONOMİK KURULUŞLAR (3, 0, 3, 4) 

Bu ders Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, coğrafi bölge esasına 

dayanan ekonomik birleşmeler, coğrafi bölge esasına dayanmayan ekonomik birleşmeleri kapsamaktadır. 

DT 223 DÜNYA EKONOMİSİ VE TİCARETİ (3, 0, 3, 4) 

Bu ders dünya ekonomisinin uzun dönemli gelişimi, dünya ticaretinin uzun dönemli gelişimi, 2000'li 

yıllarda dünya ticaretinin gelişimi, ürün gruplarına göre dünya ticaretinin gelişimini içermektedir. 

DT 225 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ (3, 0, 3, 4) 
Bu dersin içeriği Türkiye ekonomisinin tarihsel gelişimi, Türkiye’nin dış ticaretinin gelişimi, Türkiye 
ekonomisinin güncel ekonomik sorunları, Avrupa Birliği'nin kuruluşu, gelişimi ve Avrupa Birliği - Türkiye 
ilişkileri oluşturmaktadır. 
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DT 227 ULUSLARARASI İKTİSAT (3, 0, 3, 4) 

Bu dersin içeriğini uluslararası ticaret teorileri, uluslararası ticaret politikası amaçları, araçları, döviz 

piyasası, ödemeler bilançosu, uluslararası özel mali sermaye akımları, dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları, çokuluslu şirketler, sanayileşme ve dış ticaret politikaları oluşturmaktadır. 

DT 229 DIŞ TİCARETTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (3, 0, 3, 4) 

Ders içeriği yürürlükte olan ihracat yönetmeliğinin ayrıntılı incelenmesi, bilgisayar laboratuvarında paket 

programa ihracat veri girişi, paket programda ihracat beyannamesi uygulama, bilgisayar laboratuvarında 

paket programa ithalat veri girişi, bilgisayar laboratuvarında paket programda ithalat beyannamesi 

uygulamalarından oluşmaktadır. 

DT 231 RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA (3, 0, 3, 4) 

Bu ders risk kavramı, uluslararası ticaret riskleri, uluslararası düzenlemeler, risk yönetiminde kullanılan 

araçlar, sigorta kavramı, sigorta sözleşmesi, sigorta türleri, dış ticarette kullanılan sigorta türleri ve 

belgelerini içermektedir. 

DT 233 ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ (3, 0, 3, 4) 

Bu dersin içeriğini uluslararası rekabete ilişkin temel kavramları uluslararası ekonomik çevrenin 

değerlendirilmesi amaç ve kapsamına göre pazar araştırma türleri oluşturmaktadır. 

DT 222 BANKACILIK VE KAMBİYO (3, 0, 3, 4) 

Bu dersin içeriği bankacılık ve kambiyo işlemlerinin temel kavramları, kambiyo kavramı, yetkili kurumlar, 

döviz işlemleri ve belgeleri, Türk parasını kıymetini koruma kanunu, ödeme şekilleri ve uygulaması, 

ödeme şekilleri ile ilgili vakalar ve analizleri, bankacılık ve kambiyo belgeleri ve uygulaması, vakalar ve 

analizlerden oluşmaktadır. 

DT 224 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKLER (3, 0, 3, 4) 

Bu dersin içeriği uluslararası finansman kavramı, uluslararası finansman teknikleri, dış ticaretin 

finansmanı, Türkiye’de uygulanan parasal ve parasal olmayan devlet teşvikleri, Eximbank tarafından 

yürütülen teşvikler, dış ticaretle uğraşan işletmelerin finansman kaynakları, finansman ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için kullanabileceği alternatifler, işletmelerin finansal tablolarının incelenmesinden 

oluşmaktadır. 

DT 226 TİCARİ YAZIŞMALAR (3, 0, 3, 4) 

Bu ders ticari yazışmada uyulacak ana ilkeler, temel ticari kelimeler ve cümleler, iş mektuplarının anlatım 

ve şekil yönünden bölümleri, iş mektuplarının yazılması, yazı düzenleme ve telefon görüşmeleri, internet 

ortamında İngilizce yazışma teknikleri, uluslararası ticari kısaltmalar, teslim ve ödeme şekillerine ilişkin 

kısaltmalar, dış ticaret belgelerine ilişkin kısaltmaları içermektedir. 

DT 228 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE TAHKİM (3, 0, 3, 4) 

Bu dersin içeriği dış ticareti yürütmek amacıyla kullanılan sözleşmeler, uluslararası boyutları ve bu 

sözleşmelerden doğan anlaşmazlık durumları, örnek analizler ve çözümlerinden oluşmaktadır. 

DT 230 KONTEYNER SİSTEMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ (3, 0, 3, 4) 

Bu dersin içeriği konteynerizasyon, yüklerin birimleştirilmesi, konteynerlerdeki bazı özel kısaltmalar, 

konteyner yapısı ve elemanları, yapılışlarına ve kullanılışlarına göre konteyner çeşitleri, özel yükler için 

konteynerler. Yüklerin konteynerlere istiflenmesi, konteynerlerin gemiye istiflenmesi (lashing, unlashing 

işlemleri), konteyner hasarları, konteyner elleçleme ekipmanları, konteyner taşımacılığında kullanılan 

belgeler, konteyner gemiler, konteyner limanları ve yönetiminden oluşmaktadır. 

DT 232 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (3, 0, 3, 4) 

Bu dersin içeriğinde tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin uluslararası sözleşmeler, ADR, DGR, IMDG, RID 

vb. tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, tehlikeli maddelerin etiketlenmesi, ambalajlanması, güvenlik 

bilgi formları, kara yolu tehlikeli madde taşımacılığı, deniz yolu tehlikeli madde taşımacılığı, hava yolu 
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tehlikeli madde taşımacılığı, demir yolu tehlikeli madde taşımacılığı. Tehlikeli maddelerin limanlarda 

elleçlenme süreci, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal düzenlemeler yer almaktadır. 

DT 234 LİMAN YÖNETİMİ VE OPERASYONLARI (3, 0, 3, 4) 

Bu dersin içeriği liman ve önemi, limanların işlevleri, limanlarda verilen hizmetler, liman tipleri, 

limanların sınıflandırılması, limanların fonksiyonları, terminal, limanlarda alt yapı ve üst yapı tesisleri, 

fiziksel dağılım açısından limanlarda yük elleçlenmesi, limanlar ile etkileşim içindeki kurum ve kuruluşlar, 

limanlar ve lojistik yönetimi, liman tarifelerinden oluşmaktadır. 

GS 201 AKADEMİK TÜRKÇE (2, 0, 2, 2) 
Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki diller. Türk dilinin bu 
diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Atatürk'ün dil devrimi, anlayışı, çalışmaları. Türkçede sesler. 
Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları. Yazım kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. 
Sözcük bilgisi. Türkçenin söz varlığı. 

GS 203 ÇEVRE KORUMA (2, 0, 2, 2) 
1- Çevre Yönetmelikleri 2- Risk Analizi 3- Atık Yönetimi 4- Doğal kaynaklar 5- Koruma önlemleri 

GS 205 DAVRANIŞ BİLİMLERİ (2, 0, 2, 2) 
Bu dersin içeriği davranış, davranış bilimleri, davranış bilimlerinin gelişimi ve diğer sosyal bilimlerle 
ilişkisi, davranış düzlemi ve sosyal kurumlar, davranışların temel kaynağı olarak ihtiyaçlar ve ilgili 
teoriler, kişilik ve kişilik özellikleri, öğrenme, algılama ve algılamayı farklılaştıran nedenler, sosyal etki ve 
uyma, tutum kavramı ve tutumlar, iletişim ve etkileyici iletişim, grup yapısı ve dinamiği, takım olma, grup 
takım ayrışması, kültür ve davranışın oluşumuna etkisinden oluşmaktadır. 

GS 207 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA (2, 0, 2, 2) 
Bu ders güzel, doğru ve etkili bir şekilde konuşulabilmesine ilişkin yöntem ve uygulamalarını kapsamakta 
olup; retorik, fonetik, anlambilim bağlamında ses, solunum, sözcük, anlatım, metin okuma, jest ve mimik, 
bireysel ve kitlesel iletişim, kitleler karşısında etkili konuşabilme ve sunum yapabilme unsurlarını 
içermektedir. 

GS 209 FİNANSAL OKURYAZARLIK (2, 0, 2, 2) 
Bu dersin içeriğini post-modern tüketim kültürü, tüketici okuryazarlığı, finansal okuryazarlık, finansal 
okuryazarlığın önemi, bireysel finans, hanehalkı için finansal yönetim, finansal sitemin karanlık yüzü ve 
yatırımcının korunması vb. konuları oluşturmaktadır. 

GS 213 İLETİŞİM (2, 0, 2, 2) 
Bu dersin içeriğini temel iletişim bilgileri, kişiler arası iletişim, sözlü ve sözsüz iletişim, etkili iletişim vb. 
konular oluşturmaktadır. 

GS 215 İLK YARDIM (2, 0, 2, 2) 
Bu ders yaralı değerlendirme, temel ilk yardım uygulamaları, yaşam desteği, yaralanmalar ve taşıma 
teknikleri gibi konuları içermektedir. 

GS 217 İŞ HUKUKU (2, 0, 2, 2) 
Bu ders; iş hukukunun ortaya çıkışı, iş hukukunun kaynakları, iş sözleşmesinin türleri, iş sözleşmesinin 
feshi, çalışma saatleri, İzinler ve ücretler vb. konuları kapsamaktadır. 

GS 219 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2, 0, 2, 2) 
Öğrenci iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini alabilecek, ilk yardım yapabilecek ve geri dönüşümlü atıkları 
uygun şekilde depolayabilecektir. 

GS 221 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (2, 0, 2, 2) 
Bu ders kalite, standart ve standardizasyon, standartların önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre 
standartları, kalite yönetimi temel kavramları, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetim sistemi, 
kaynak yönetimi sistemi, EFQM Mükemmellik Modeli konularını içermektedir. 
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GS 223 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA I (2, 0, 2, 2) 
Bu dersin içeriğinde, bilgi sistemlerine detaylı bir bakış açısı geliştirilerek; ERP tanımı, tarihsel gelişimi, 
avantajları, dezavantajları, özellikleri, modülleri, ERP sisteminin yurt içi ve yurt dışı pazarındaki yeri, ERP 
sektöründe rol oynayan firmalar aktarılmaktadır. Çok Ölçütlü Karar Verme yöntemlerinden en yaygın 
olarak kullanılan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemiyle şirkete en uygun yazılım firmasının 
seçiminin, ERP sistemlerinin kurulumu ve kurulduktan sonra karşılaşılan problemlerin, enformasyon 
teknolojilerinde proje yönetiminin ve başarıya etki eden kritik faktörlerin üzerinde durulmaktadır. ERP 
programlarından NETSIS yazılımı ile öğrencilere aktarım yapılmaktadır. 

GS 225 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI (2, 0, 2, 2) 
Bu dersin içeriğini toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, 
dayanışma ve işbirliğini pekiştirme, sorumluluk alma ve proje geliştirme/uygulama, sivil toplum 
kuruluşları oluşturmaktadır. 

GS 204 FOTOĞRAFÇILIK (2, 0, 2, 2) 
Bu ders fotoğraf olgusu ve kavramın tanımı, fotoğrafın tarihsel gelişimi, fotoğraf makinesi (analog / dijital) 
ve çalışma prensipleri, fotoğraf yorumlaması içeriklerini kapsamaktadır. 

GS 208 GÜNCEL EKONOMİK KONULAR (2, 0, 2, 2) 
Bu dersin içeriği iktisadın tarihi, iktisadi düşünce akımları, Türkiye'de ve Dünya'da yaşanan iktisadi 
olaylardan oluşmaktadır. 

GS 210 HALKLA İLİŞKİLER (2, 0, 2, 2) 
Bu ders, kamu ve özel sektör bağlamında, halkla ilişkilerin tanımı, tarihsel gelişimi, faydalanılan iletişim 
araçları, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim uygulamaları, halkla ilişkiler ve sponsorluk uygulamaları, 
halkla ilişkilerde etik ve kriz yönetimi gibi önemli kavramların incelenmesini içermektedir. 

GS 212 HİZMET PAZARLAMASI (2, 0, 2, 2) 
Bu dersin içeriği hizmet kavramı ve özellikleri, hizmet sektörünün önemi, hizmet sektörü büyüme 
nedenleri, Türkiye’de hizmet sektöründen oluşmaktadır. 

GS 214 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2, 0, 2, 2) 
Bu dersin içeriğini, insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, 
eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, iş değerleme ve ücret gibi İK uygulamaları ile ilgili 
konular oluşturmaktadır. 

GS 218 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA II (2, 0, 2, 2) 
Bu dersin içeriğinde, bilgi sistemlerine detaylı bir bakış açısı geliştirilerek; ERP tanımı, tarihsel gelişimi, 
avantajları, dezavantajları, özellikleri, modülleri, ERP sisteminin yurt içi ve yurt dışı pazarındaki yeri, ERP 
sektöründe rol oynayan firmalar aktarılmaktadır. Çok Ölçütlü Karar Verme yöntemlerinden en yaygın 
olarak kullanılan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemiyle şirkete en uygun yazılım firmasının 
seçiminin, ERP sistemlerinin kurulumu ve kurulduktan sonra karşılaşılan problemlerin, enformasyon 
teknolojilerinde proje yönetiminin ve başarıya etki eden kritik faktörlerin üzerinde durulmaktadır. ERP 
programlarından NETSIS yazılımı ile öğrencilere aktarım yapılmaktadır. 

GS 220 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI (2, 0, 2, 2) 
Bu ders, sosyal davranış kuralları ile birlikte, protokol kavramı hakkında öğrencilerin detaylı bilgi sahibi 
olması sağlanmakta ve kurum-kuruluşlarda protokol kurallarının uygulanmasına ilişkin gerekli donanım 
kazandırılmaktadır. Bu bağlamda, bu dersin içeriği, protokol ve sosyal davranışa ilişkin temel kavramlar, 
protokol ilkeleri ve türleri, sosyal yaşamda ve iş yaşamında davranış biçimleri, sözlü ve yazılı iletişimde 
protokol, sözsüz iletişimde davranış ve protokol, kurumsal etkinliklerde protokol, yönetsel davranış 
protokolü, yönetici asistanının uygulaması gereken protokol kuralları ve davranış biçimlerini 
içermektedir. 
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GS 222 SAĞLIKLI VE AKTİF YAŞLANMA (2, 0, 2, 2) 
Bu ders; sağlık kavramı ve ilişkili diğer kavramlar, fiziksel sağlık, zihinsel sağlık, sosyal sağlık kavramları, 
yaşlanma kavramı ve aktif yaşlanma uygulamaları konularını içermektedir. 

GS 224 SATIŞ TEKNİKLERİ (2, 0, 2, 2) 
Satış öncesi hazırlık yapmak, satış sürecini gerçekleştirmek ve satış sonrası hizmetleri takip etmek 
konularında verilen teorik bilgilerin yanı sıra öğrenci saha araştırması yaparak edindiği bilgileri 
canlandırma çalışmasıyla sınıfla paylaşır. 

GS 226 YARATICI DRAMA VE DOĞAÇLAMA (2, 0, 2, 2) 
Drama ile ilgili temel kavramlar tanışma, selamlaşma ve isim öğrenme çalışmaları, dramada amaç ve 
özellikler, hareket ve iletişim çalışmaları, drama ve öğrenme ortamları, uyum ve güven çalışmaları, 
dramada öğrenme ve öğretme süreci, duyu çalışmaları, dramada program geliştirme, yaratıcılık ve 
doğaçlama çalışmaları. 

GS 228 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI (2, 0, 2, 2) 
Bu dersin içeriğini toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, 
dayanışma ve işbirliğini pekiştirme, sorumluluk alma ve proje geliştirme/uygulama, sivil toplum 
kuruluşları oluşturmaktadır. 

 


