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1. YARIYIL 

 

 
0410100001EKONOMİYE GİRİŞ-I (3-0-3 ) AKTS:4 

Öğrencilerin temel iktisadi kavramları, mikro iktisadi analizleri ve iktisadi yapıyı mikro 

çerçevede açıklayabilecek seviyeye hazırlanmasını sağlamak amaçtır. İktisat biliminin 

niteliği, kapsamı ve yöntemi ile birlikte temel kavramlar aktarılır. Üretici ve tüketici teorileri 

ile, bölüşüm ve gelir, faiz ve rant kavramları genel çerçeve ile aktarılır. 

 

0410100002  GENEL MATEMATİK  (3-0-3 ) AKTS:4 

Matematiksel mantık, genel kavramlar, eşitsizlikler, mutlak değer, koordinat sistemi, doğrular 

ve denklemleri, fonksiyonlar ve limit, türev ve integral hakkında tanımlama ve yöntemleri 

içerir. 

 

0410100003   ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I (2-0-2) AKTS:2 

Türk devrim tarihinin temel kavramları, Osmanlı İmparatorluğu’nda dağılma süreci, Osmanlı 

İmparatorluğu’nda çözüm arayışları, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü, Birinci Dünya 

Savaşı’nın sonu ve Anadolu’nun işgali, ulusal direnişin başlaması, kongreler dönemi ve ulusal 

direnişin örgütlenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, kurtuluş savaşı Lozan 

konferansı ve barış olayları hakkında esasları öğretmeyi amaçlar. 

 

0410100004   HUKUKA GİRİŞ   (3-0-3 ) AKTS:3 

Hukuk sistematiğine uygun olarak temel ve evrensel nitelikteki kavramlar verildikten sonra 

hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmaktadır. Ardından hukukun 



dallara (kamu, özel ve karma hukuk dalları) ayrılmasının sebepleri, ayrımın ana özellikleri ve 

ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular işlenmektedir. 

 

 

0410100005   TÜRK DİLİ-I (2-0-2) AKTS:2 

Dersin amacı, temel dil becerilerini geliştirmektir. Dilin tanımı ve nitelikleri, diller, ses bilgisi, 

Türkçe'nin ses özellikleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, kelime yapı, kökler ve ekler, 

yapım ekleri, çekim ekleri, kelime anlamı, güzel adlandırma, atasözleri ve deyimler, isimler, 

sıfatlar, tamlamalar gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

0410100006   YABANCI DİL I  (3-0-3 ) AKTS:3 

Temel cümle yapıları, isimler, sıfatlar, zarflar, modallar, temel zamanlar, günlük olaylar 

hakkında konuşma ve yazma alıştırmaları bu dersin genel içeriğidir. 

 

0410100007   GENEL İŞLETME (3-0-3 ) AKTS:4 

Bu dersin amacı; öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, 

işletme  bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. Bu 

derste işletmenin temel kavramları, tarihsel gelişimi, işletmelerin kuruluş çalışmaları, 

sınıflandırılması, hukuki şekil büyüklükleri, yönetim ve organizasyon, finansman, pazarlama, 

insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, ar-ge konuları anlatılacaktır. 

 

0410100008   GENEL MUHASEBE-I (3-0-3 ) AKTS:4 

Muhasebeye giriş, muhasebenin tanımı, fonksiyonları, türleri, temel muhasebe kavramları ve 

bilanço / gelir tablosu ilkeleri, temel mali tablolar, temel muhasebe eşitliği, muhasebede hesap 

kavramı ve hesapların açılıp kapatılması, yevmiye ve büyük defter kayıtları ile ilgili esasları 

öğretmeyi amaçlar. 

 

0410100009   BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI (2-1-3) AKTS:3 

Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisleri hakkında bilgiler verilerek 

işletim sistemi (Windows) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint) 

temel seviyede kullanım becerilerini vermektir. 



Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet ve Servisleri, Windows 7, MS Word, MS Excel, MS 

Powerpoint kullanımı anlatılacaktır. 

 

 

0410100010 ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ   (1-0-1)  AKTS:1 

Dersin Amacı  Amacımız üniversiteye yeni başlamış öğrencilerimize üniversite hayatını, 

Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni, fakültemizi ve okulumuz yönetmeliklerini tanıtmaktır. 

Dersin İçeriği  Bu ders üniversite kavramını, okulumuzu ve okulumuzun hakkında yararlı 

bilgileri, ve öğrenciler için gerekli kurallar ve uygulamaları içerir. 

 

 

2. YARIYIL 

 

0410100011   EKONOMİYE GİRİŞ II  (3-0-3 ) AKTS:4 

Devlet ve makroekonomi, makroekonominin bileşenleri, milli gelir muhasebesi, milli gelir 

hesapları, GSMH’nın hesaplanması, milli hasılanın belirlenmesi, kamu harcamaları, 

yatırımlar, net ihracat, makroekonomik denge, maliye politikası ve toplam harcamalar, para 

ve bankacılık, para teorisi ve politikası, merkez bankacılığı ve merkez bankasının 

fonksiyonları, toplam talep-toplam arz analizi ve enflasyon, uluslararası ticaret ve finansman, 

ekonomik büyüme ve kalkınma, kamusal mallar, dışsallıklar konuları anlatılacaktır. 

 

0410100012   FİNANS MATEMATİĞİ (3-0-3 ) AKTS:5 

Ticaret aritmetiği, basit faiz, iç iskonto ve dış iskonto, dönem başı ve dönem sonu plasman, 

amortisman, cari hesaplar, faiz hesapları, mali Matematik, bileşik faiz, rant, borçlanma 

taksitleri, kar hesapları, maliyet ve satış üzerinden kar hesapları, taksitleme sermaye teşkili 

(plasman), bir borcun taksitle ödenmesi (amortisman), istikraz, borsa ve kambiyo işlemleri 

konuları derste işlenecektir. 

 

0410100013   ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II (2-0-2) AKTS:2 

Cumhuriyet Türkiye'sine geçiş, siyasal alanda devrim, hukuk devrimi ve toplumsal yaşamın 

düzenlenmesi, eğitim devrimi, ekonomik alanda devrim, dış politika gelişmeleri, devrime 

karşı muhalif tepkiler, çok partili rejime geçiş süreci, Atatürk ilkeleri, Türk Devrimi'nin farklı 

ideolojik cephelerdeki durumlarını öğretmeyi amaçlar. 

 



0410100014   BORÇLAR HUKUKU (3-0-3 ) AKTS:4 

Bu dersin amacı; borçlar hukukunun konusunu, borç ilişkisinin kaynaklarını, borç ilişkisinin 

hükümlerini ve borç ilişkisinin sona erme konuları hakkında bilgi vermektir. Derste; borç, 

sorumluluk, hukuki işlemler, sözleşmeler, temsil, haksız fiiller, haksız fiil sebepsiz 

zenginleşmenin şartları ve hükümleri, borcun ifası, temerrüdün şartları ve sonuçları, şarta 

bağlı borçlar, borç ilişkisinin sona ermesi zamanaşımı, zamanaşımının hükümleri, 

zamanaşımını kesin ve durduran nedenler, alacağın devri ve borcun üstlenmesi, mülkiyetin 

devri ve kullandırma amacını güden sözleşmeler konuları ele alınmaktadır. 

 

 

0410100015   TÜRK DİLİ II  (2+0) AKTS:2  

Dil ve diller, Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve 

devirleri, ses bilgisi (Türkiye Türkçesi), şekil bilgisi (kelimelerin yapısı): a) isim soylu 

kelimeler b) fiiller c) edatlar, anlam bilgisi, cümle bilgisi (kelime grupları, cümlelerin ögeleri, 

cümle çeşitleri, cümle tahlilleri). 

 

0410100016  YABANCI DİL-II  (3-0-3) AKTS:3 

Zamanlara uygun şekilde günlük yaşamı anlatmayı, yol tarifi verebilmeyi ve kendilerini 

tanıtabilmeyi, olayları aktarabilmeyi, anlamlı ve doğru İngilizce cümleler kurabilmelerini ve 

kendilerini ifade edebilmelerini, dile maruz kaldıklarında söylenenleri kolaylıkla anlamalarını 

öğretmeyi amaçlar 

 

0410100017  GENEL MUHASEBE II (3-0-3)  AKTS:4 

Kasa, bankalar ve hisse senedi-tahvil işlemleri, alacaklar, senet işlemleri, sabit değerler, banka 

krediler, borçlar, gider ve gelir işlemleri, ücret bordrosu, kayıt hatalarının düzeltilmesi, 

envanter işlemleri, aktif hesaplara ilişkin envanter işlemleri, pasif hesapları ilişkin envanter 

işlemleri, dönem sonu ayarlama kayıtları ve dönem sonucunun saptanması, hesapların 

kapatılması ve dönem mali tabloların düzenlenmesi, muhasebe dönemine ilişkin bütün bir 

uygulama, işletme hesabı esasına göre defter tutma. 

 

0410100018   YÖNETİM VE ORGANİZASYON  (3-0-3 )  AKTS:5 

Bu dersin amacı organizasyonlar ve yönetim işlevi hakkında bütüncül ve sistematik yaklaşım 

ve bilgi birikimi kazandırarak, organizasyonların başarısında yönetim ve yöneticilerin etkisini 



ortaya koymaktır.  Derste yönetim, liderlik, yöneticilik ve organizasyonlar ile işlevleri 

hakkında güncel kavram, kuram ve uygulamalar aktarılmaktadır. Yöneticinin karar verme, 

planlama, organize etme, yürütme ve denetleme rolleri üzerinde detaylı olarak durulmaktadır. 

Derste organizasyonlarda yönetimin yapısal ve davranışsal yönü birlikte ele alınmaktadır. 

Güncel yönetim ve organizasyon yaklaşım ve tekniklerinin aktarılması ile ders sona 

ermektedir. 

 

0410100019   TOPLUMSAL SORUMLULUK VE SAĞLIKLI YAŞAM (1-0-1)  

AKTS:1 

 Dersin Amacı  Amacımız, öğrencilere yaşamları boyunca sağlıklı yaşamalarını sağlayacak 

temel bilgiler ile kaliteli yaşam ilkelerini vermektir. Ayrıca çevreyi koruma, kültür ve ilkel 

yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı hakkında bilgi sağlıyoruz. 

Dersin İçeriği; bu ders gönüllülük, sorumluluk, kültür kavramlarını, Çevre koruma, 

duyarlılığı, global bakış açısı konularını kapsar. 

 

 

3. YARIYIL 
 
 

0410100020DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ (3-0-3 )  AKTS: 5 

İthalatla ve ihracat ile ilgili gümrük ve kambiyo işlemlerinin, ihraç sonrası yapılacak 

işlemlerin nasıl yapılacağı, dış ticaret ve kambiyo işlemlerinde kullanılan belgelerin nasıl 

düzenlendiği, ithalat ve ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesinin, Gümrük ile ilgili 

mevzuat hükümlerinin neler olduğu ve gümrük vergilerinin hesaplanmasının, gümrük 

kıymetinin belirlenmesi ve kontrolünün nasıl olduğu, dış ticaretle ilgili ticari, resmi 

belgelerin, taşıma, finansman ve sigorta ödeme şekilleri ile ilgili belgelerin nasıl 

düzenleneceği, ihracat ve ithalat işlemlerinde başvurulan kurum ve kuruluşlar ile ilgili 

ilişkilerin nasıl olacağı ile ilgili gözlem ve raporlama konuları derste anlatılacaktır. 

 

0410100021   DIŞ TİCARET MUHASEBESİ(3-0-3 )  AKTS: 5 

Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler ve tek düzen hesap planı; döviz işlemlerinin 

muhasebeleştirilmesi; ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi; ihracat kredileri; dış ticarette 

kullanılan bazı finansman teknikleri ve muhasebeleştirilmesi; akreditifli ve kabul kredili 



ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi; peşin ödemeli, mal mukabili ve vesaik mukabili 

ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi; menkul kıymet ve avans işlemlerinin 

muhasebeleştirilmesi konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

0410100022   İSTATİSTİK I  (3-0-3 )  AKTS: 3 

İstatistiğin temel kavramlarını ve tanımlayıcı istatistikleri teorik ve uygulamalı  olarak 

öğretmektir. Temel kavramlar, istatistiksel seriler ve grafikler, merkezi eğilim, değişkenlik, 

asimetri ve basıklık ölçüleri, oranlar ve indeksler, olasılık ve olasılık dağılımları konuları 

dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

0410100023   MESLEKİ YABANCI DİL I  (3-0-3 )  AKTS: 4 

Öğrencileri meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri çevre ve durumlara hazırlamak  ve 

alanlarında başarılı olabilmeleri sağlamak için gerekli dil ve iletişim becerilerini kazandırmak 

amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilere profesyonel yaşamlarında kullanabilecekleri iş 

yazışmaları genel ilkeleriyle gösterilmesinin yanı sıra, iş başvuruları için özgeçmiş yazımı ve 

mülakat teknikleri konusunda teorik bilgiler verilecek mesleki İngilizce terimler anlatılacaktır. 

 

0410100024   TİCARET HUKUKU   (3-0-3 )  AKTS: 4 

Bu dersin genel amacı; ticari işletme hukukunu, şirketler hukukunu ve kıymetli evrak 

hukukunu değerlendirmedir. Derste; ticari işletme, ticari iş, ticari yargı, tacir, ticaret sicili, 

ticaret unvanı, haksız rekabet ve ticari defterler, ticaret şirketleri için genel hükümler, kollektif 

şirketler, komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler, anonim şirketler, 

kooperatifler, kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrak hukukunun genel hükümleri, kambiyo 

senetleri, bono, poliçe, çek konuları öğretilmektedir. 

 

0410100025   MİKRO İKTİSAT (3-0-3 )  AKTS: 5 

Mikroekonomi kapsam ve metodu, arz, talep ve piyasa fiyatı; tüketici davranış teorisi; talep 

esnekliği; üretim ve masraflar teorisi; tam rekabet, monopol ve oligopol pazarlarda fiyat 

oluşumu; kaynakların istihdamı; genel denge ve refah Ekonomisi. Eksik rekabet piyasalarında 

denge; monopol, monopson, monopollü rekabet, oligopol tipi davranışları, refah analizi ve 

faktör piyasası analizleri. Fiyat analizine devam: Eksik rekabet piyasalarında denge; monopol, 

monopson, monopollü rekabet, oligopol tipi firma davranışları, refah analizi ve faktör piyasası 

analizleri derste işlenecektir. 

 



 

0410100026   İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ(3-0-3 )  AKTS: 3 

Bu derste, insan kaynakları yönetimine giriş, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve iş 

tanımları, işgören bulma ve seçme, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, iş değerleme, 

performans değerlendirme, ücret yönetimi, endüstri ilişkileri, iş güvenliği ve özlük konuları 

işlenecektir. 

 

 

 

4. YARIYIL 

 

 

0410100027   İTHALAT VE İHRACAT YÖNETİMİ    (3-0-3 )  AKTS: 5 

Uluslararası ticaret teorisinin kısa bir tanımından sonra ithalat ve ihracatın uygulamalarını 

incelemek, yorumlamak, sistemin her safhada nasıl çalıştığını ve karşılaşılan problemlerin 

çözüm yolları hakkında bilgi vermektir. Ders kapsamında yönetici ve yönetici adaylarının 

işletmelerinde ithalat ve ihracat konularında, dış ticaret mevzuatı, dış ticaret işlemleri ve dış 

ticaret finansmanı hususlarında bilgilendirmektir. Uzman konuklar, vaka çalışmaları, banka, 

seçilmiş işletmeler ve Gümrük Alanı gibiyerlere yapılacak ziyaretlerle uygulama odaklı 

olarak gerçek sorunlara gerçek çözümler getirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 

0410100028   KIYMETLİ EVRAK HUKUKU  (3-0-3 )  AKTS: 5 

Kıymetli evrak kavramı, temel nitelikleri ve çeşitli bakımlardan sınırlandırılması, kıymetli 

evrak teorileri; nama, emre ve hamiline düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri; kıymetli 

evrakın zıya ve iptali; kambiyo senetleri; poliçe, poliçenin şekil şatları, poliçenin kabulü, 

devri, aval, poliçenin ödenmesi, karşılık ve sebepsiz zenginleşme, zamanaşımı; bono (emre 

muharrer senet), şekil şartları, bonoya uygulanacak poliçe hükümleri, emre yazılı ödeme 

vaadi; çek, şekil şartları, devri, aval, ödeme, ödemeden kaçınma halinde hamilin müracaat 

hakları, zamanaşımı, sahte ve tahrif edilmiş çek; Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek 

Hamilinin Korunması Hakkındaki Kanun’un esasları ve özellikle karşılıksız çeke dair 

hükümler ders içeriğini oluşturmaktadır. 

 

 



 

0410100029   İSTATİSTİK II   (3-0-3 )  AKTS: 4 

Dersin amacı, verilere dayalı ilişkiler hakkındaki çıkarımlar için gerekli olan istatistiksel 

yöntemlerin öğrencilere teorik olarak verilmesidir. Derste; hipotez testleri Z ve t istatistikleri, 

Z ve t istatistiklerini kullanarak iki gruba ait verilerin karşılaştırılması, Ki-kare testleri, 

Varyans Analizi (F testi, Tek yönlü varyans analizi, çoklu karşılaştırmalar), çift yönlü varyan 

analizi Scheffe testi, parametrik olmayan Testler, Mann-Whitney-Wilcoxon testi, Mood testi, 

Kruskal- Wallis testi), basit regresyon analizi, çoklu regresyon analizi, zaman serileri analizi, 

trend analizi, yarı ortalamalar, hareketli ortalamalar, trend değerinin hesaplanması, 

Konjonktörel ve mevsimsel dalgalanmalar ele alınmaktadır. 

 

 

0410100030   MAKRO İKTİSAT  (3-0-3 )  AKTS: 5 

Derste milli gelir; "Klasik" ve "Modern" gelir ve istihdam teorileri; mal ve para piyasaları 

genel dengesi; uluslararası ticaretin etkileri. Ekonomik faaliyetlerin ölçülmesi; milli gelir; 

"Klasik" ve "Modern" gelir ve istihdam teorileri; mal ve para piyasaları genel dengesi; 

uluslararası ticaretin etkileri; Ekonomik faaliyette dalgalanma ve büyüme; toplam gelir 

dağılımı konuları incelenecektir. 

 

 

0410100031   MESLEKİ YABANCI DİL II  (3-0-3 )  AKTS: 4 

Öğrencileri profesyonel yaşamlarında karşılaşabilecekleri çevre ve durumlara hazırlamak ve 

alanlarında başarılı olabilmeleri sağlamak için gerekli dil ve iletişim becerilerini 

geliştirmektir. Bu derste  mesleki İngilizce terimlerin üzerinde durularak uluslararası ticaret 

ve ilgili diğer alanlarla ilgili makale ve metin incelemeleri yapılacaktır. 

 

 

0410100032   MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ(3-0-3 )  AKTS: 3 

Bu derste müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri, müşteri ilişkilerinin yeni boyutları, satış ve 

pazarlamada toplam kalite yönetimi, müşteri için değer yaratma, müşterilerle iletişim, müşteri 

hizmeti, müşteri hizmet kalitesi ve sistemi, müşteriyi kazanma ve tutma, müşteri ilişkilerinin 

ölçülmesi ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 

 



 

0410100033   TÜRK VERGİ SİSTEMİ (3-0-3 )  AKTS: 4 

Bu ders kapsamında Türk Vergi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve 

Türk Ticaret Kanunu’nun esasları, Türkiye’ de iş kültürü ve ahlaksal değerler ilişkisi, 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Ahlak Kuralları ve konu ile ilgili potansiyel sorunlar 

incelenecektir. 

 

 
 


