
Kocaeli Üniversitesi 
Gölcük Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret Programı
2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Tüm Ders İçerikleri

Katalog
No Ders Adı Kredi AKTS İçerik

9403040 Dış Ticaret
İşlemleri I 6 6 Dış ticaret kavramları ve açıklamaları, klasik dış ticaret teorileri, , ithalat ve ihracat rejimleri, dış ticarette mal bedelinin ödenme şekilleri, dış

ticarette kullanılan belgeler.

9905013 Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi I (UE) 2 2

Bu ders, 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, Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, tarih, sanat vs., Atatürk ilkeleri, Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri, ikinci dünya savaşı
sürecinde Türkiye’deki iç 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 yansımalarını kapsar.

9403002 Genel İşletme 2 3 x

9742010 Genel Muhasebe 2 3 Bu derste öğrenciler, muhasebenin tanımı, fonksiyonları, temel kavramların açıklanması, muhasebede kullanılan defterler ve belgelerin tanıtılması,
muhasebe sürecinin işleyişi, hesap planı, aktif ve pasif hesapların işleyişi, gelir tablosu ile maliyet hesaplarının incelenmesi öğrenir.

3117129 Hukukun Temel
Kavramları 3 3 x

9732016 İktisada Giriş 2 3 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.

9903363 İngilizce I (UE) 2 2

Selamlama,Insanlarla tanisma,Olmak fiili '"dir".Sahis zamirleri., Alfabe, Harfleme, Ulkeler / Uyruklar, Sinif nesneleri, Kim,Ne,Nerede,Nasil soru
kelimeleri? ,Emirler, Mulkiyet sifatlari , Iyelik ekleri,Aile agaci, Sayilar, Meslekler, Yas sorma? Sahiplik,Kimin sorusu? Yer gösteren
edatlar,artikeller,Saat sorma, Oda tasvir etme,Renkler, Miktar gösteren sıfatlarla mevcudiyet gösteren yapilar. Sayilan ve sayilamayan isimler,Evin
tanitimi,/Odanın tanıtımı,/ Tekil ve çoğul isimler,Günler,aylar, -ebilmek, yer edatları,yiyecek ve içecekler,fiat sorma....

9403038 Matamatik 3 3 x

9907106
Temel Bilgi
Teknolojileri
Kullanımı (UE)

3 3 Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Kelime İşlemci Programı, Elektronik Hesaplama Programı, Sunu
Hazırlama Programı

9901012 Türk Dili I (UE) 2 2
Bu ders, 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
analiz etme gibi konular içerir.

9403041 Dış Ticaret
İşlemleri II 6 6 The aim of this course the theory of international trade, delivery patterns, exchange rate regimes, the basic concepts and documents used in foreign

trade, delivery and payment is to provide background information about the form.

9905014
Atatürk İlkeleri ve
İnkilap Tarihi II
(UE)

2 2 Bu ders, öğrencilerin Atatürk devrimlerini, Cumhuriyetin ilanından sonra uygulanan dış politikaları, çok partili sisteme geçiş ve bunun sosyal ve
ekonomik hayata etkilerini, ikinci Dünya savaşının sonuçları ve 60'lardan sonra uygulanan politikaları bilmesini sağlar.

9403012
Genel İletişim ve
Davranışsal
Yeterlilik

2 3
Bu derste öğrenciler iİletişim 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 olmadığını öğrenirler.



9903366 İngilizce II (UE) 2 2 Güncel sporlar,geniş zaman,hava durumu,yer edatları,öğünler,geçmiş zaman,boş zaman faaliyetleri,yiyecek ve
içecekler,ikramlar,davet,hastalıklar,vücudun bölümleri,geleceğe dair planlar,taşıtlar,tarih sorma...

9732012 İstatistik 2 3 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.

9912002 Kariyer Planlama 2 0

Ders, üniversite birinci sınıf öğrencileri için bahar döneminde, 14 hafta boyunca, haftada iki ders saati olacak şekilde düzenlenmektedir. Dersler,
konulara ve ders içeriklerine uygun olacak şekilde; üniversite öğretim üyeleri, sektör profesyonelleri ve diğer üniversiteler ile ilgili sivil toplum
kuruluşlarından davet edilecek misafir eğitimciler tarafından işlenir. Ders kapsamına dâhil edilecek destekleyici faaliyetler öğrencileri profesyonel
başvurularda kullanılan yöntem ve araçlar konusunda bilgilendirecek ve bunları en etkin şekilde kullanabilme becerisini kazandıracak şekilde
tasarlanarak, uygulamalı ödevler ile desteklenir. Kariyer merkezleri, öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine destek olacak deneyim imkânları
sunan faaliyetler ile dersi uygulamalı olarak desteklemektedir. Kişisel gelişim, yetenek, beceri, özgeçmiş hazırlama, iş görüşmesi yapma, kariyer
planlama gibi konuları kapsamaktadır.

9403007 Makro İktisat 2 3 Milli gelir ve ilgili temel kavramlar, milli gelir hesaplama yöntemleri,i stihdam ve işsizlik, paranın tanımı ve çeşitleri, para arzı ve para talebi, para
politikası ve araçları, enflasyon, deflasyon, devalüasyon, revalüasyon gibi kavramların tanımlanması.

9403037 Taşımacılık ve
Sigorta 2 3

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.

9732001 Ticaret Hukuku 2 3 Ticaret Hukuku'nun kapsamında bulunan Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku mevzuatı bilgilerini kapsamaktadır.

9901013 Türk Dili II (UE) 2 2
Bu ders, 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, analiz gibi konuları içerir.

9732005 Yönetim ve
Organizasyon 2 3 Yönetimin fonksiyonları, yönetim türleri ve organizayon yapı ve türleri konularını kapsamaktadır.

9403031 AB ve Türkiye
İlişkileri 2 3 Dersin Genel Tanıtımı Avrupa Birliği’nin Düşünsel ve Tarihi Kökenleri Avrupa Birliğinin Doğuşu ve Gelişimi Avrupa Bütünleşmesinin Çağdaş

Sonuçları Avrupa Birliğinin Ayırtedici Nitelikleri I

3117128

Dış Ticaret
İşlemleri
Muhasebesi ve
Vergilendirme

3 3 x

9403017 Dış Ticaret Mevzuatı 2 3 İthalat, ihracat, serbest bölgeler ve ithalatta gözetim ve koruma önlemleri hakkında yürürlükteki yasalar ve uygulamalar.

9403015 Dış Ticaret
Teorileri (ul. ik.) 3 3 Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlük Modelleri, Arz ve Talep Modelleri Faktör Donatımı Teorisi, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme.

3117138
DIŞ TİCARETTE
PAKET
PROGRAMLAR

6 3 Gümrük işlemlerinin Evrim programı ile uygulamalı olarak öğrenilmesi

9732020 Elektronik Ticaret 2 3

Bu derste öğrenciler: E-ticaretin kavramı, tarihi gelişim süreci ve araçları, ınternet 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 geleceği. 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 e-ticaretin faydaları. E-ticaret kimler için uygundur? Internet terimleri sözlüğü.
E-ticaret (İnternet üzerinde pazarlama) uygulamalarını öğrenirler.

9731004 İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ 6 4 Temel kavramlar, işyeri ortamı ve çalışanlar üzerine etkileri, ulusal ve uluslararası kanunlar, yönetmelikler, İş kazaları tanımlar, nedenleri, önleme

yöntemleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, tehlikeli maddeler, elektrik güvenliği risk değerlendirmesi.



3117131
İŞLETMEDE
MESLEKİ EĞİTİM
I ( DIŞ TİCARET )

15 15 otomotiv meslek alanında ortaya çıkan yeni motor teknolojileri, üretim yöntemlerinin otomotiv üretiminde nasıl uygulandığı, robotlu üretim
sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği fabrika içi uygulamaları, montaj, kalıp, kaynak , bakım , lojistik uygulamaları

9403013 Mesleki Yabancı
Dil I 3 4 Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama

9732044 Proje I 2 2 Bu derste öğrenciler belirlenen bir konu üzerine detaylı çalışma yapılması ve sözlü sunum hazırlanmasını öğrenirler.

9731005 SATRANÇ 6 4 1.Satranç oyununun tarihsel gelişiminin öğrenilmesi. 2.Satranç taşlarının ve hareket tarzlarının öğrenilmesi. 3.Satranç oyun kurallarının
öğrenilmesi. 4. Oyun kurguları üzerinde deneyim kazanma ve kendini geliştirme.

9403030 Serbest Bölgeler 2 3 Temel kavramlar, ihracat rejimi, ithalat rejimi, dahilde ve hariçte işleme rejimi, serbest bölgeler

9731014 STAJ 0 6 Eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek

3117139
TEDARİK
ZİNCİRİ
YÖNETİMİ

2 3 Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY), mal akışlarının yönetimidir. TZY, üretimden tüketime kadar hammadde, yarı mamul ve bitmiş ürünlerin hareketini
içermektedir.

9731007
BİLGİSAYARLI
BÜRO
PROGRAMLARI

6 4

1.Bilgisayar ile ilgili genel kavramlar
2.Elektonik Hesaplama Yazılımı
3.Veritabanı Yazılımı
4.Bilgi ve İletişim

9403021 Dış Ticaret
Politikaları (Ul. İk) 3 3 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 piyasları gibi konulardan oluşmaktadır.

9403016 Dış Ticaretin
Finansmanı 2 3

İhracat finansmanın önemi ve tarihi gelişimi, ihracat finansmanının kurumsal yapısı, ihracat teşvik tedbirleri ve etkinliği, ihracata yönelik devlet
yardımları, ihracat finansman süreci, kısa vadeli ihracat finansmanı, orta ve uzun vadeli ihracatın finansmanı,ihracat kredi politikası ve kredi
maliyetleri, ihracat kredi garantileri, ihracat sigortaları, forfaiting, faktorink, leasing, ithalatın finansmanı, akredif kredisi, vesaik mukabili ödeme,
ithalat kredisi, aval ve kabul kredisi.

9403026 Dış Ticarette
Teşvikler 2 3 Türkiye'de uygulanmakta olan ihracata yönelik teşvikleri ifade edebilecektir. Dış Ticarette uygulanan devlet destekleri amaç ve hedef kitle açısından

incelenecektir.

3117122 Gümrük İşlemleri 4 4 eeee

3117132
İŞLETMEDE
MESLEKİ EĞİTİM
II ( DIŞ TİCARET)

15 15 otomotiv meslek alanında ortaya çıkan yeni motor teknolojileri, üretim yöntemlerinin otomotiv üretiminde nasıl uygulandığı, robotlu üretim
sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği fabrika içi uygulamaları, montaj, kalıp, kaynak , bakım , lojistik uygulamaları

9403020 Mesleki Yabancı
Dil II 3 3 Konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama

9732045 Proje II 2 2 Bu derste öğrenciler belirlenen bir konu üzerine detaylı çalışma yapılma ve sözlü sunum hazırlanmayı öğrenirler.

3117137 Stratejik Yönetim 2 4 xxx

9731006 TRAFİK
GÜVENLİĞİ 6 4

Trafikte yaya, sürücü ve yolcu olarak güvenli davranışların kazanılmas için ihtiyaç duyulan bilgilerolan; bir sistem olarak trafiğin unsurlarının
açıklanması, davranışsal dinamiklerin gözden geçirilmesi, kültürel dinamiklerin irdelenmesi, önleyici ve güvenli trafik kuralları hakkında bilgi
verilmesi.

9403034 Türkiye Ekonomisi 3 3

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 iktisadi teşebbüsleri ve ekonomideki yerleri; Kamu iktisadi teşebbüslerin özelleştirilmesi; Türkiye'de enflasyon;
Türkiye ekonomisinde ekonomik istikrar kararları; Finansal piyasalar; Dış ticaret politikasının değerlendirilmesi; Avrupa birliği İle ilişkilerimiz;
Türkiye'de yabancı sermaye politikası.

9403035 Uluslararası
Bankacılık 2 3 Genel bankacılık işlemleri, Uluslararası bankacılık işlemleri ve çeşitleri, Uluslararası krediler- sendikasyon kredleri Factoring, forfaiting, leasing

işlemleri. Futures, opsiyon,swap işlemleri. Kıyı bankacılığı.


