
T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

DIŞ TİCARET PROGRAMI 

 

1- Kazanılan Derece 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Dış ticaret alanında Önlisans derecesi almaya hak 

kazanmaktadırlar. 

2- Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Bu program, önlisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. 

 

3- Kayıt Kabul Koşulları 

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci 

kabulü YGS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek 

istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.   

Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine göre, yatay geçişle 

aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkını kazanabilir. Ancak; 

Üniversitenin hazırlık okuluna, önlisans programlarının birinci ve dördüncü yarıyıllarına, lisans 

bölümlerinin birinci ve son yılına yatay geçiş yapılmaz. 

Önlisans mezunlarının dikey geçişle Üniversitenin lisans bölümlerine kabul edilebilmeleri için, her yıl 

açılan dikey geçiş sınavı (DGS)’na girmeleri ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen dikey geçiş için 

yeterli puanı almaları zorunludur. Bu koşulları yerine getirenlerden Üniversiteyi tercih edenler ÖSYM 

tarafından lisans bölümlerine yerleştirilir.  

Değişim öğrencilerinin kabulü, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili 

anlaşmalar Erasmus çerçevesinde yapılmaktadır. 

4- Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar 

Dış Ticaret programı ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, staj ve bitirme 

projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler ön-lisans eğitim-

öğretimini tamamlamış sayılır. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dır. 

Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur. 

 

5- Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler 

çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, YYÜ ‘de verilen dersin 

içeriğine uygun olması ve Dış Ticaret programı tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten 

muaf tutulabilir. 

 

6- Program Tanımı 

Dış Ticaret Programı, mesleki eğitim ve akademik bilgi donanımını bir arada sunmakta; dış ticaretimizin 

yapısı, ithalat- ihracat mevzuatları ve uygulamaları, gümrük rejimleri, AB-Türkiye ilişkileri, AB’de ortak ticaret 

ve tarım politikaları ve Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği gibi temel konularda eğitim vermekte, çağdaş ve 

bilgili öğrenciler yetiştirerek sektöre istihdam sağlamaktadır.  

 

 

7- Program Yeterlilikleri 

1) Dış Ticaret temel kavramlarının öğrenilmesi 



2) Dış Ticaret operasyonel tekniklerinin uygulanması 

3) Dünya ticareti ve yapısının öğrenilmesi 

4) Ekonomi ve Uluslararası Ekonomi kavramlarının, kavramsal altyapısının kullanılması 

5)Uluslararası Ticaret Kanunu ve uygulamalarının tanınması 

6)İthalat ve ihracat uygulamaları ve mevzuatına vakıf olunması 

7)Dış Ticaret ilkelerinin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavranması 

8) Alanıyla ilgili stratejik, taktiksel ve operasyonel boyutları kavraması 

9)Farklı uluslararası kurum yapılarının tanınması 

10) İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama ve toplumsal dönüşümü algılama 

8- TYYÇ-Program Yeterlilikleri İlişkisi 

  YYÜ Dış Ticaret Programı  
Program Çıktıları* 

TYYÇ Dış Ticaret Programı 

Temel Alanı Yeterlilikleri 
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 

BİLGİ 

1)Dış Ticaret alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren 

ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya 

eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri 

düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 

 √      √   

2)    Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, 

güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda 

bilgi sahibidir. 

      √   √ 

3) Dış Ticaret alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel 

literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme 

bilgisine sahiptir 

  √   √    √ 

4)  Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, 

yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine 

sahiptir. 

√       √   

5)  Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve 

güçlüklerinin bilgisine sahiptir. 
 √      √  √ 

6) Dış Ticaret alanında ilişkili olduğu disiplinler 

arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır. 
√  √    √ √ √  

BECERİLER  

1) Dış Ticaret alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve 

becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri 

yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, 

araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri 

gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip 

çalışması yapar. 

  √ √   √    

2) Dış Ticaret ve araştırma alanı ile ilgili bilgi 

teknolojilerini kullanır. 
√   √    √   

3) Dış Ticaret alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal 

ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma 

yönelik eğitim yapar. 

 √    √   √  



4) Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar 

doğrultusunda çözüm üretir. 
  √ √       

5)    Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun  

materyal geliştirir. 
√     √     

6)    Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak  

çok yönlü değerlendirir. 
 √ √      √  

YETKİNLİKLER   

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme 

Yetkinliği 

1) Dış Ticaret alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki 

bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile 

işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 

√ √  √   √    

2) Dış Ticaret alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve 

öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve 

ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 

    √   √  √ 

3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri  

planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. 

 √ √   √   √  

4) Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu 

yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar. 

√  √ √ √      

Öğrenme Yetkinliği  

1) Dış Ticaret alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve 

becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
  √ √       

2) Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi  

öğrendiğini gösterir. 
    √ √  √  √ 

3) Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı 

erişir. 
√  √        

4) Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime 

açıktır ve bu davranışı devam ettirir. 
      √ √  √ 

5) Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik   

1) Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve 

kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi 

ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler. 

  √  √       

2) Dış Ticaret alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 

destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir 

elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 

   √ √   √    

3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre 

için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve 

etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 

        √  √ 

4)    Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları  

bilgilendirir. 

  √ √ √       

5)    Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve 

olmayan kişilerle paylaşır. 

     √ √  √   

6) Dış Ticaret alanında toplumun ve dünyanın 

gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir. 

       √ √ √ √ 

7) Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.   √  √  √  √  √ 



Alana Özgü Yetkinlik  

1)    Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma 

örnek olur. 

           

2)    İnsan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki 

etik değerlere uygun davranır. 

     √   √ √  √ 

3) Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.   √     √    

4)    Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli 

bilince sahiptir. 
 √   √        

5)    Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve 

sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata 

uygun davranır. 

    √ √ √      

 

 

9- Ders-Program Yeterlilikleri Matris 

Kod Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MYD101 Uluslararası Ticarette Genel Kavramlar 5 4 2 2 2 4 4 3 2 2 

MYO111 Genel Muhasebe 1 1 1 3 1 1 1 3 1 5 

MYD201 E-Ticaret 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

MYD116 İthalat-İhracat Mevzuatı Uygulamaları 4 2 5 3 4 3 2 4 3 4 

MYD151 Sosyal Sorumluluk Uygulamaları 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

MYD166 Mikro Ekonomi 3 1 4 5 1 2 3 5 2 3 

MYA144 Ticaret Hukuku Esasları 2 2 1 1 5 5 3 3 1 5 

MYD109 Genel İşletme 2 3 3 2 2 2 4 5 2 5 

MYD238 Türkiye Ekonomisi 3 2 5 5 2 2 5 5 5 2 

MYD232 AB Ortak Ticaret Politikası 3 3 5 5 5 2 5 5 5 2 

MYD212 Uluslar arası  İşletmecilik 4 4 5 4 5 5 5 4 4 2 

MYD233 Gümrük Rejimleri  5 5 4 4 3 5 3 4 3 2 

MYO109 Ticari Matematik 4 5 4 4 3 4 3 3 3 1 

MYO205 Girişimcilik 1 2 1 1 2 1 1 2 4 3 5 

MYD243 Makro Ekonomi 3 2 5 5 3 3 5 4 4 3 

MYD235 Dış Ticaret Finansmanı 4 4 5 5 3 3 5 5 3 3 

MYH116 Sosyal psikoloji 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 

MYD221 Dış Ticarette Lojistik  3 3 4 1 3 4 1 3 3 3 

MYO206 Girişimcilik 2 2 1 1 2 1 1 2 4 3 5 

MYD244 İnsan Hakları ve Demokrasi 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 

MYD251 Sosyal Sorumluluk Uygulamaları 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

            

1 En Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 En Yüksek 

 10- Mezunların Mesleki Profili 

Dış ticaret programı mezunları, firmalarının ithalat ve ihracat birimlerinde, lojistik firmalarının çeşitli 

departmanlarında, uluslararası ticaret firmalarının çeşitli departmanlarında iş bulma olanağına sahip olurlar. Dış 

Ticaret’in önemli unsurlarından bir tanesi olan Gümrük Mevzuatı ve uygulamaları konuları da eğitim 

müfredatımızda yoğun bir şekilde ele alınmakta olduğundan, mezun olan öğrencilerimizin firmaların gümrük 

departmanlarında çalışabilmelerini olanaklı hale getirdiğimiz gibi, yanı sıra Gümrük Müşavirliği şirketlerinde de 

görev alabilmelerine imkân sağlanmaktadır. Hatta Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde açılacak pozisyonlara da 

başvuru yapabilmeleri böylelikle mümkün hale gelmektedir. Aynı olanak, Ekonomi Bakanlığı veya İhracatçı 

Birlikleri bünyelerindeki pozisyonlar için de geçerli olabilmektedir.  

11- Bir Üst Dereceye Geçiş 

DGS sınavında başarı elde eden öğrenciler şu programlara dikey geçiş yaparak öğrenimlerini sürdürebilirler: 



• Bankacılık ve Finans  

• Bankacılık ve Sigortacılık  

• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  

• Ekonomi  

• İşletme  

• İşletme-Ekonomi  

• Lojistik Yönetimi  

• Sermaye Piyasası  

• Uluslararası Finans  

• Uluslararası İşletme  

• Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 

• Uluslararası Lojistik 

• Uluslararası Ticaret  

12- Program Yapısı 

•Dış Ticaret Programı dersleri toplam minimum 120 AKTS kredisinden oluşur. 

•Her yarıyılda Ortak Zorunlu ve II. yabancı dil dersleri hariç en fazla 8 zorunlu ders bulunur.  

•Her programda Yükseköğretim Kanununda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile II. Yabancı Dil Dersleri ve 

Üniversite Senatosu'nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. 

• Her yarıyılda alan içi ve alan dışı seçmeli ders öngörülmektedir. 

 

13- Öğretim Programı 

 

 

GÜZ DÖNEMİ 

  

 

 

BAHAR DÖNEMİ 

I.YIL 

KOD DERSİN ADI T U AKTS   KOD DERSİN ADI T U AKTS 

ATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2   ATA152 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 

TRD151 Türk Dili ve Edebiyatı I 2 0 2   TRD152 Türk Dili ve Edebiyatı II 2 0 2 

ENG151 İngilizce I 3 0 3   ENG152 İngilizce II 3 0 3 

MYD151 Sosyal Sorumluluk Uygulamaları 0 8 3   BMH150 Bilgisayar Uygulamaları  1 2 2 

MYD101 Uluslararası Ticarette Genel Kavramlar 3 0 5   MYD152 Sosyal Sorumluluk Uygulamaları 0 8 3 

MYD109 Genel İşletme 3 0 5   MYD166 Mikro Ekonomi  3 0 5 

MYO199 Ticari Matematik 3 0 5   MYD168 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Belgeler 3 0 5 

  Seçmeli 2 0 4   MYD116  İhracat İthalat Mevzuatı Uygulaması 3 1 5 

  

    

    Seçmeli 2 0 4 

TOPLAM    18 8 29   TOPLAM    19 11 31 

 



II.YIL 

KOD DERSİN ADI T U AKTS   KOD DERSİN ADI T U AKTS 

MYD251 Sosyal Sorumluluk Uygulamaları 0 8 3   MYD252 Sosyal Sorumluluk Uygulamaları 0 8 3 

MYD243 Makro Ekonomi 3 0 5   MYD238 Türkiye Ekonomisi 3 0 5 

MYD235 Dış Ticaret Finansmanı 3 0 5   MYD258 Mesleki İngilizce 3 0 5 

MYD233 Gümrük Rejimleri 3 0 5   MYD232 Avrupa Birliği Ortak Ticaret Politikaları 3 0 5 

MYD221  Dış Ticarette Lojistik 2 1 4   MYD212 Uluslararası İşletmecilik 3 0 5 

  Seçmeli 2 0 3   MYO204 Staj 0 0 0 

  Seçmeli 2 0 3     Seçmeli 2 0 3 

  Seçmeli 2 0 3     Seçmeli 2 0 3 

TOPLAM    17 9 31   TOPLAM    16 8 29 

                      

    Mezuniyet İçin Toplam AKTS 120 

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi; AKTS= Avrupa kredi transfer sistemi 

    

14- Sınavlar, Değerlendirme, Notlandırma 

Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların 

sayısı ve zamanı, ilgili öğretim elemanı ya da ders kurulu koordinatörü tarafından yıl/yarıyıl/ders kurulu başında 

öğrencilere duyurulur. Ara sınavlar, o ders için haftalık ders programında gösterilmiş saatler içinde yapılır. 

Öğretim elemanları, bir yarıyılda sayı ve zamanını önceden duyurmadıkları kısa sınavları da ders saatinin bir 

bölümünü ayırarak yapabilirler. 

Derslerde sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü olabilir. Fakülte kendi yönetim kurulu kararı ile ara 

sınav yerine ödev, proje veya araştırma yapılmasına karar verebilirler. 

Yıl/yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin o yıldaki/yarıyıldaki bilgisinin ölçüldüğü ve başarısının 

değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Yarıyıl veya yıl sonunda almış oldukları ders veya 

derslerin final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava girme 

şartlarını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her ders için, öğretim yılı 

sonunda bütünleme sınavı hakkı tanınır. 

Yıl/yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü olabilir. Final sınavında 

geçerli olan başarı kuralları bütünleme sınavlarında da geçerlidir ve bütünleme sınavı notu final sınavı notu 

yerine geçer. 

Notlar ve sayısal eşdeğerleri 

Öğretim elemanları kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını, bütünleme sınavı 

sonuçları veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler 

sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder: 

Başarı notları Sayısal eşdeğeri 

 



Harf Notu Katsayı 

AA 4.00 

BA 3.50 

BB 3.00 

CB 2.50 

CC 2.00 

DC 1.50 

DD 1.00 

FF 0.00 

DZ 0.00 

 

Üniversitenin tüm bölüm ve programları ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve 

İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri için (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) 

ve (DD) notları dersin başarıldığını gösterir. (FF) notu başarısız öğrenciler için takdir edilir. (FF) notu almış bir 

öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır. 

Genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’in altında olan öğrenciler 

Dördüncü yarıyıl sonunda GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamaz. Aynı şekilde 

başarısız öğrenci, başarısız dersi takip eden 4. dönemden ders alamaz. 

Başarılı öğrenciler 

Öğrencilerin başarı durumları YANO ve GANO ile izlenir. YANO’su en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılır. 

Bir dönemin ders planında gösterilen derslerin tümüne yazılarak başarılı olan öğrencilerden YANO’su 3.00-3.49 

olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi olurlar. 

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversitenin yüksek onur öğrencisi 

olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alır. Bu durum ayrıca öğrencinin diplomasında da 

belirtilir. 

15- Mezuniyet Koşulları 

Dış Ticaret Önlisans programı ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, staj ve 

mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler eğitim-öğretimini 

tamamlamış sayılır. Diplomada, öğrencinin GANO’su yer alır. Önlisans bölüm veya programları mezunlarına 

ön-lisans diploması verilir.  

16- Eğitim Türü 

Örgün. 

17- Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri) 

Öğr.Gör.Burak ERCOŞKUN 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi  
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18-Dersler 

1. Sınıf  I. Yarıyıl 

ENG 151 İNGİLİZCE I (3, 0, 3) 3 AKTS 

Dersler üç düzeyde verilmektedir; 

‘Beginner’ düzeyinde temel seviyede sözcük bilgisi ve dilbilgisi kazandırılarak öğrencilerin kurallı cümleler 

kurmaları sağlanır. Görsel – işitsel- yazılı materyaller kullanılarak temel İngilizce dilbilgisi ve sözcük 

dağarcığıyla diyalog çalışmaları ve soru-cevap aktiviteleri yapılır. 

‘Elementary’ düzeyinde  öğrencilerin basit düzeyde öğrenmiş oldukları İngilizce dil ve sözcük bilgisini 

genişleterek gündelik dilde iletişim kurabilmeleri sağlanır.  Öğrenciler sözcük dağarcıklarını konulara göre 

gruplanmış sözcükler yardımıyla genişletir; temel iletişim becerilerini; işitsel materyaller yardımıyla da dinleme 

becerilerini geliştirirler. 

 
TRD 151 Türk Dili I (2, 0, 2) 2 AKTS 

Dil, dil- kültür ilişkisi, yazım ve noktalama kuralları;  dilin kaynağı ve doğuşu, dillerin sınıflandırılması; 

yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, yapı bakımından dünya dilleri; genel dil kültürü, 

dil farklılaşmaları, lehçe, şive, ağız, argo; Türk yazı dilinin tarihi devreleri, şahsiyetler ve eserleri; Türk 

alfabeleri; ses bilgisi, Türkçe sesler ve sınıflandırılması; ses olayları, ses türemesi, ünlü ve ünsüz düşmesi, ünlü 

daralması; Türkçenin ses özellikleri, vurgu, yapı bakımından kelimeler; Türkçenin hece yapısı, kökler, isim ve 

fiil kökleri; Türkçenin ekleri, yapım ve çekim ekleri; anlam ve görev bakımından kelimeler, kelime grupları; 

cümle ve cümlenin öğeleri ve genel değerlendirme.  

ATA 151 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I  (2, 0, 2) 2 AKTS 

 

Birinci Dünya Harbi ve Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış sebepleri; Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali 

; Mustafa Kemal'in Türk milleti ile başlattığı kurtuluş mücadelesi ve bu mücadele kapsamında TBMM’nin  

toplanması, Misak-i Milli  ,başta Yunan Ordusu olmak üzere işgalci devletlere karşı verilen mücadele ; Mudanya 

Mütarekesi ve Lozan Anlaşmasına kadar olan süreçteki olaylar ve gelişmelere uzaktan eğitim sistemi 

kapsamında yer verilmektedir.  

 

MYD101 Uluslararası Ticarette Genel Kavramlar (3,0,5) 5 AKTS 

Uluslararası Ticarette Genel Kavramlar dersi, öğrencilere Uluslararası Ticaretin temel prensip ve felsefesini 

benimseterek dış ticaret araç ve yöntemlerinin anlaşılmasını sağlamaya ve dış ticaret bileşenlerinin tamamını 

yapabilme ehlini kazandırmaya yönelik bir derstir. 

 

MYO111 Genel Muhasebe (2,0,4) 4 AKTS 

Genel Muhasebe dersi, öğrenciye muhasebe öğreniminin temeli oluşturan genel muhasebe ilkelerinin öncelikle 

anlatıldığı bir ders olup, derste tek düzen hesap planı ve hesapların işleyiş kuralları anlatılmaktadır. Yöntem ve 

örnekler ile öğrencinin pratik yaparak konuları daha iyi kavraması sağlanmaktadır. 

MYD151 Sosyal Sorumluluk Uygulamaları (0,8,3) 3 AKTS 

Öğrencilerin bu ders kapsamında daha önceden anlaşmalı olarak belirlenmiş kurumlarda topluma yarar 

kapsamında çalışmalar gerçekleştirerek sorumluluk alma ve bu anlamda bilinç kazanması sağlanmaktadır. Kendi 

deneyimlerini oluşturdukları bu süreç boyunca öğrencilere rehberlik ve destek sağlanır.  

 

MYD109 Genel İşletme (3,0,5) 5 AKTS 

Bu derste, işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin 

pazarlanması, örgütlenip, yönetilmeleri ve parasal olayların izlenmesi konuları ele alınıp incelenir. Ders 



kapsamında işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin 

pazarlanması, örgütlenip, yönetilmeleri ve parasal olayların izlenmesi konuları üzerinde tartışılır. 

 

MYO 199 Ticari Matematik (3,0,5) 5 AKTS 

Bu ders öğrencilerin ticari faaliyetlerin matematiksel ifadelerini anlama ve yorumlama yeteneği kazanmalarını 

amaçlamaktadır.Ders kapsamında ele alınan konular şunlardır: Yüzde Hesapları, Alış Maliyet- Satış- Kâr 

Hesapları, Bileşik Faiz, Basit İskonto-Dış İskonto, Basit İskonto- İç İskonto, Bileşik İskonto, Plasman  

 

1. Sınıf  II. Yarıyıl 

MYD116 İthalat İhracat Mevzuatı ve Uygulamaları (3,1,5) 5 AKTS 

İhracat ve ithalat işlemleri, İhracatta ve ithalatta gerekli belgeler-İhracat ve ithalat işlemlerinde izlenecek 

prosedürler, Mevzuat, İhracat ve İthalat Çeşitleri ve uygulamaları ele alınmaktadır.  

 

BMH 150 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (1, 2, 2) 2 AKTS 

Bu derste bilgisayarın çalışma prensibi, bilgisayar sisteminin temel kavramları, işletim sistemi bilgisayarı 

oluşturan temel donanımlar, İnternet, yazılımlar ve MS Word, Excel, PowerPoint, Access ve Outlook  gibi Ofis 

uygulamaları ve  Windows  temel seviyede öğretilir. 

ENG 152 İNGİLİZCE II (3, 0, 3) 3 AKTS 

‘Beginner’ seviyesinde okutulan derslerde temel seviyede sözcük bilgisi ve dilbilgisi kazandırılarak öğrencilerin 

kurallı cümleler kurmaları sağlanmaktadır. Yazılı, işitsel ve görsel materyaller kullanılarak verilen eğitim 

sonunda öğrenciler en temel İngilizce dilbilgisi ve sözcük dağarcığıyla diyalog çalışmaları ve soru-cevap 

aktivitelerine dahil olabilirler ve temel kompozisyon yazımını öğrenirler. 

‘Elementary’ seviyesinde okutulan derslerde, öğrencilerin basit düzeyde öğrenmiş oldukları İngilizce dil ve 

sözcük bilgisini genişleterek gündelik dilde iletişim kurabilmeye adım atmaları sağlanır. Öğrenciler sözcük 

dağarcıklarını konulara göre gruplanmış sözcükler yardımıyla genişleterek temel iletişim becerilerini; işitsel 

materyaller yardımıyla da dinleme becerilerini geliştirirler. 

‘Pre-Intermediate’ düzeyinde öğrencilerin yazılı, sözlü ve işitsel dil becerilerini temelden, orta seviyeye çekilir. 

Çeşitli konularda hazırlanmış makaleler ve işitsel materyaller yardımıyla verilen eğitimde öğrenciler dil ve 

sözcük bilgisi açısından kompleks metinleri okuyup anlayabilir, İngilizce telaffuz becerilerini ve çeşitli 

konularda paragraf yazım becerilerini geliştirirler.  

 
TRD 152 Türk Dili II (2,0, 2) 2 AKTS 

Cümle çeşitleri, fiil cümlesi, isim cümlesi, kurallı, devrik cümle; anlamına göre cümleler; Türkçede genel 

anlatım bozuklukları; yazılı ve sözlü anlatım türleri, kompozisyon, kompozisyon yazarken dikkat edilmesi 

gereken hususlar; yazılı anlatım türleri: Konularına göre şiir ve şiir türleri, masal; fabl, hikâye, roman ve roman 

türleri; tiyatro, gezi yazısı, anı; biyografi, otobiyografi, günlük; fıkra, deneme, eleştiri; mektup ve mektup 

çeşitleri, röportaj, mülâkat, sohbet; makale, rapor, tutanak; tartışmaya dayalı anlatım türleri: Tartışma, panel, 

forum, açık oturum, münazara; görüşmeye dayalı anlatım türleri: Konferans, sempozyum (bilgi şöleni), kongre, 

nutuk (söylev) ve genel değerlendirme.  Her dersin sonunda, imla ve noktalama ile ilgili bilgi verilmektedir. 

 

 

ATA 152 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ  II (2, 0, 2) 2 AKTS 

 

Lozan Anlaşmasından sonra Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yeni Türk Devletinin kuruluşuna geçiş; Devletin 

çağdaş bir yapıya kavuşturulması için yapılan inkılaplar, bu inkılapların gerçekleştirilmesi için yapılan 



mücadeleler, değişime karşı olan tepkiler, bu tepkilerin giderilerek modern bir toplum oluşturulması için atılan 

adımlar.   

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen olaylar, İkinci Dünya Savaşı ve 

sonrası, Çok Partili Döneme geçiş ve günümüze kadar olan gelişmeler verilmektedir. 

MYD 168 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Belgeler (3,0,5) 5 AKTS 

Dış ticarette kullanılan ödeme şekilleri ve belgelerin Konşimentolar (Tüm deniz,hava,kara,tren konşimentoları 

ve özellikleri), Faturalar (Proforma,Ticari fatura,Konsolosluk Faturası,Tasdikli fatura,Özel Fatura ), Sigorta 

Poliçeleri , çeşitleri ve ne şekilde düzenleneceği ,önemli hususları, Mali Belgeler (Poliçe ,çek ve bono) vadeli 

işlemlerde ne şekilde düzenleneceği,şekil ve şartları,akreditifli işlemlerdeki önemi, Diğer Belgeler (ATR,EUR 

1,Paketleme Listesi,Ağırlık Listesi,Sağlık ve Bitki Sertifikası,Kontrol,Analiz ve Ekspertiz Raporları vb.) 

incelenerek uygulamada ne şekilde kullanıldıkları ve dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulmaktadır. 

MYD152 Sosyal Sorumluluk Uygulamaları (0,8,3) 3 AKTS 

Öğrencilerin bu ders kapsamında daha önceden anlaşmalı olarak belirlenmiş kurumlarda topluma yarar 

kapsamında çalışmalar gerçekleştirerek sorumluluk alma ve bu anlamda bilinç kazanması sağlanmaktadır. Kendi 

deneyimlerini oluşturdukları bu süreç boyunca öğrencilere rehberlik ve destek sağlanır.  

 

MYD166 Mikro Ekonomi (3,0,5) 5 AKTS 

Ders, fiyat mekanizmasının genel görünüşü, tüketici teorisi, üretici teorisi, maliyet analizi, piyasa dengesi, piyasa 

türleri, faktör piyasaları ve genel denge analizi gibi bölümleri kapsamaktadır. Yerel ve uluslararası düzeyde 

ticarete konu olan malların fiyatlarının oluşumu, firmalar arası bağımlılık ve tamamlayıcılık ilişkileri, çeşitli 

piyasa koşullarının dış ticaret ilişkilerine etkileri örneklerle anlatılmaktadır. 

MYA144 Ticaret Hukuku Esasları (3,0,3) 3 AKTS 

Ticaret Hukuku dersi, Türk ticaret kanunun içerdiği konular ve özellikle bankacılık kesimini ilgilendiren 

şirketler, kambiyo senetleri ve kıymetli evrak konuları detayları ile incelenerek, yapılacak öğretilerde iş 

yaşamındaki uygulamaların  ön planda tutulduğu bir derstir. Ticaret hukuku kavramının gerektirdiği diğer hukuk 

konuları ile olan ilişkisi de bu program dahilinde öğretilecektir. 

 

2. Sınıf  I. Yarıyıl 

MYD 235 Dış Ticaret Finansmanı (3,0,5) 5 AKTS 

Derste, ihracatçılar ve ithalatçıların küresel piyasa koşulları içinde kullandıkları alternatif finansman teknikleri 

anlatılmaktadır. Bununla birlikte üretim, yatırım ve tanıtıma yönelik teşvik kanunu ve bu konuya ilişkin çeşitli 

uygulamalar öğrencilere tanıtılmaktadır. 

MYD233 Gümrük Rejimleri  (3,0,5) 5 AKTS 

Bu derste, Gümrük kanunu ve gümrükle ilgili kavramlar, gümrük belgeleri ve uygulamaları, gümrük rejimleri: 

Transit, Dahilde İşleme, Antrepo ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimleri, Geçici İthalat, Hariçte İşleme, 

Serbest Dolaşıma Giriş, İhracat Rejimi, Gümrüklerde usulsüzlük ve vergi kaybına neden olan işlemler, gümrük 

vergilerinde cezalar, gümrük vergilerine itiraz, Eşyanın Gümrük Kıymeti ve belirleme esasları, Gümrük 

Müşavirliği ve Müşavir Yardımcılığı mevzuatı hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. 

MYD221 Dış Ticarette Lojistik (2,1,4) 4 AKTS 

Dersin amacı, öğrencilere uluslararası ticaret ve  lojistik  yönetiminin temel kavramlarını benimsetmek 

ve  günümüzdeki rekabet koşullarında lojistiğin  ve tedarik zinciri yönetiminin önemini irdelemektir. Lojistiğin 

tanımı, lojistik sektörünün Türkiye’de ve Dünya’da doğuşu ve gelişimi, amaçları, faaliyetleri, kara-deniz-hava-

demiryolu taşımacılığı, gümrük ve sigortalama, sektörel  örnek vakalarla anlatılmaktadır. Bu dersin sonunda, 

öğrencilerimiz  küresel lojistik modları, Avrupa’da, Amerika ‘da, Ortadoğu’da ve Uzakdoğu ‘da yer alan Lojistik 

üslerinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Türkiye Ulaştırma ve Lojistik politikaları ile Dünyadaki 



ulaştırma ve Lojistik  politikalarını irdeleyerek, karşılaştırmalı bir analiz yapabilme olanağına kavuşmaları 

amaçlanmaktadır. 

MYD251 Sosyal Sorumluluk Uygulamaları (0,8,3) 3 AKTS 

Öğrencilerin bu ders kapsamında daha önceden anlaşmalı olarak belirlenmiş kurumlarda topluma yarar 

kapsamında çalışmalar gerçekleştirerek sorumluluk alma ve bu anlamda bilinç kazanması sağlanmaktadır. Kendi 

deneyimlerini oluşturdukları bu süreç boyunca öğrencilere rehberlik ve destek sağlanır.  

 

MYO205 Girişimcilik-I (2,0,3) 3 AKTS 

Bu derste ele alınan konular şunlardır: İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, pazar araştırması, İnternet 

girişimciliği ve başarı faktörleri, sorumlu girişimcilik kavramı ve dünya çapındaki uygulamaları, Türkiye’de 

KOBİ’lerin sorunları ve çözüm yolları, girişimin sonlanması, tasfiye, iflas ve birleşme konularının incelenmesi. 

MYD 244 İnsan Hakları ve Demokrasi (2,0,3) 3 AKTS 

 

Demokrasi kavramının incelendiği derste toplumların yönetim şekilleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca insan 

haklarının tarihçesi ve anlamı üzerinde okuma çalışmaları yapılmaktadır. Bu bağlamda öğrencinin yaşadığı 

toplum ve demokrasi algısının arttırılması ve farkındalı ve demokrat bir birey olarak potansiyelinin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir.  

 

MYH 116 Sosyal Psikoloji (2,0,4) 4 AKTS 

Sosyal psikolojinin temel kavramlarına ve kuramlarına giriş yapmak ve sosyal psikoloji alanındaki egemen 

bilimsel paradigmanın sorunlarına, eleştirel sosyal psikolojinin olanaklarına değinmek bu dersin amacını 

oluşturmaktadır. 

MYD 243 Makro Ekonomi I  (3,0,5) 5 AKTS 

Bu ders ile öğrencilerin makroekonomik temel kavramları bilmesi ve yorumlama becerisi edinmesi 

amaçlanmaktadır. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla, Milli Hâsıla, enflasyon, işsizlik ve ödemeler dengesi mefhumları 

ayrıntısı ile incelenmekte ve bu mefhumların güncel hayatla bağlantıların kurulmasını sağlayacak okuma 

yeteneği aşılanmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerin ekonomi haberlerini takip etmeleri teşvik edilmekte, 

anlamaları için ise gerekli donanıma sahip olmaları amaçlanmaktadır. Bir ülkenin genel durumu hakkında 

değerlendirme yapacak yöntem ve bu yorum için başvurulacak parametreler hakkında bilgi sunmak dersin temel 

gayeleri arasında yer almaktadır. 

 

 

2. Sınıf  II. Yarıyıl 

 

MYD258 Mesleki İngilizce (3,0,5) 5 AKTS 

Bu dersin amacı, öğrencilerin İngilizcesini uluslararası düzeyde dış ticarete konu yazışmalar yapabilecek 

seviyeye getirmektir. Bu bağlamda öğrencilerin mesleki İngilizce becerilerini arttırmak ve temel gramer yapısını 

güçlendirmek için hem grameri destekleyen teorik anlatım ve egzersizler hem de öğrencilerin mesleki kelime 

bilgisini arttırmayı hedefleyen çeviriler yapılmaktadır. 

MYD252 Sosyal Sorumluluk Uygulamaları (0,8,3) 3 AKTS 

Öğrencilerin bu ders kapsamında daha önceden anlaşmalı olarak belirlenmiş kurumlarda topluma yarar 

kapsamında çalışmalar gerçekleştirerek sorumluluk alma ve bu anlamda bilinç kazanması sağlanmaktadır. Kendi 

deneyimlerini oluşturdukları bu süreç boyunca öğrencilere rehberlik ve destek sağlanır.  

 



MYD201 E-Ticaret (2,0,3) 3 AKTS 

Bu derste, ülkemizde ve dünyada elektronik ticaretin gelişimi, elektronik ticarette temel kavramlar ve taraflar ele 

alınarak, yeni ekonomi ve ortaya çıkardığı yeni iş modelleri, e-ticaretin etkileri, İnternette güvenlik ve ödeme 

sistemleri, etkili web sitesi tasarımı ve yönetimi ile dijital pazarlama ve sosyal medya araçları incelenmektedir. 

 

MYD232 AB Ortak Ticaret Politikaları (3,0,5) 5 AKTS 

Derste, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi eğiliminin bir sonucu olarak ortaya çıkan entegrasyon modelleri ve 

bu modellerin en başarılı örneği olan Avrupa Birliği anlatılacak, AB’nin ortak ticaret politikaları amaç ve 

işleyişine odaklanılacaktır. Küreselleşme, bölgeselleşme olgularından hareketle AB entegrasyon süreci, AB 

ülkeleri ile Türkiye arasındaki dış ticaret ilişkileri bütüncül şekilde değerlendirilecektir. 

MYO 206 Girişimcilik II  (2,0,3) 3 AKTS 

Bu derste girişimcilere ve KOBİ’lere sağlanan destekler anlatılmakta, KOSGEB yeni girişimci desteği tanıtılarak 

bu desteğe yönelik iş planı hazırlama uygulamaları yapılmakta, yönetim, pazarlama, finans ve üretim planlarının 

iş planı içerisinde kavratılması amaçlanmaktadır. 

 

MYD 238 Türkiye Ekonomisi (3,0,5) 5 AKTS 

Bu derste Türkiye’nin temel makroekonomik parametreleri hakkında bilgi verilmektedir. Bundan başka Türkiye 

ekonomisinin yakın tarihi kısaca anlatılmakta ve öğrencinin zamanla meydana gelen değişimi işlemesine fırsat 

verilmektedir. Türkiye’de ana üretim alanları, ekonominin temel sektörleri ve hizmet sektörüne dair başat üretim 

faaliyetleri incelenmekte, ülkenin ithalat ve ihracat yapısı hakkında temel bilgiler verilmektedir. Dünya 

ekonomisi içinde Türkiye’nin yeri, önemi anlatılmakta, eksiklikleri tartışılmakta ve farklılığı ve avantajlarının 

altı çizilmektedir.  

 

Seçmeli Dersler 

MYD106 Uluslararası Ticari Örgütler (2,0,3) 3 AKTS 

Derste, uluslararası ticaret ilişkilerinin temel aktörlerinden olan küresel ve bölgesel ticari örgütlere 

odaklanılmaktadır. Uluslararası ticarete yön veren, ülkeler arası dış ticaret ilişkilerini ve ulusal düzeyde ülkelerin 

dış ticaret politikalarının biçimlenmesine etki eden uluslararası örgütlenmelerin tarihi, işleyiş ve fonksiyonları 

ele alınmaktadır. 

 

MYO 269 İtibar Yönetimi (2,0,3) 3 AKTS 

Bu dersin genel amacı İtibar Yönetimi’nin önemini belirtmek. Ticari amaçlı olan ya da olmayan 

kurumların/kuruluşların  halkla ilişkiler çabalarının ve bu çabaların itibarları açısından işleyişini tesbit etmek. İş 

dünyasındaki gelişmelerin itibar yönetimi açısından örneklendirilmesi. Öğrencileri, itibar yönetimi ve  

uygulanma biçimleri açısından bilinçlendirmek 

 

MYD203 Uluslararası Ticaret İlişkileri (2,0,5) 5 AKTS 

Bu dersi alan öğrencilerin dış ticaret işlemlerine ilişkin bütünsel bir bakış açısı yakalamaları amaçlanmaktadır. 

Ders kapsamında öncelikle uluslararası ticaret teorisi ve uluslar arası ticaret politikasının amaçları ve araçlarına 

ilişkin açıklamalar yapılmaktadır. Farklı ticaret politikaları uluslararası koşullar çerçevesinde 

değerlendirilmektedir. Ülkeler arası ticaret ilişkilerini belirleyen politikaların, firmalar arası uluslararası ticaret 

uygulamalarına etkileri örneklerle açıklanmaktadır. 

 

 



MYH114 Etkili İletişim ve Güzel Konuşma (2,0,3) 3 AKTS 

Bu ders, eğitim yoluyla, Türkçe’nin seslerini sağlıklı çıkarma, sözcükleri ve cümleleri anlamlı seslendirme, 

yeterli sözcük dağarcığını kazanma olanağını öğrencilere sunar. 

 

RUS251 II.Yabancı Dil (Rusça) (3,0,3) 3 AKTS 

 

Bu derste öğrencilere, Rus dilinin temel kuralları öğretilerek, fonetik ve gramer eğitimi verilmektedir. 

Öğrencilerin Rusçayı okuma, yazma ve basit düzeyde de olsa diyalog kurabilecek düzeye ulaşmaları 

hedeflenmektedir. Ders, öğrencilere Rus dilini günlük yaşamda düzgün ve anlaşılır şekilde kullanma yeteneği 

kazandıracak temel dilbilgisi kurallarının öğretilmesini içermektedir. 

 

 

MYD169 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) (2,0,3) 3 AKTS 

Derste, dünyada ve ülkemizde KOBİ’lerin gelişimi ve KOBİ politikaları ele alınarak, KOBİ’lerde yönetim, 

üretim, pazarlama ve finansman işlevleri incelenip, yaşanan sorunlar ve çözüm yolları araştırılıp yeni modeller 

ele alınarak, KOBİ’lerin yaşamlarını sürdürme ve büyümelerinde gerekli olan faktörleri açıklanmaktadır. 

 

MYO264 İnsan Kaynakları (2,0,3) 3 AKTS 

Bu ders, yönetim, halkla ilişkiler ve kavramları ile organizasyon gibi konularda öğrencilerin bilgilenmesi ve 

çeşitli sorunlara yaklaşımlarının değerlendirilmesi ile çözümler üzerinde tartışma olanağı sağlamaktadır. 

 

 

MYD 236 Uluslararası İktisat (3,0,5) 5AKTS 

 

Uluslararası iktisat teorilerinin incelendiği derste öğrenci uluslararası ticaretin teorisi ile ilgili okumaya ve 

çalışmaya yönlendirilmektedir. Bu bağlamda ülkeler arası ticaretin nedenleri, kapsamı, döviz kurları ve 

sistemleri incelenmiştir. Ülkelerin uluslararası ticaret yapmasının faydaları üzerinde durulmaktadır. 

 

MYH109 Örgütsel İletişim (3,0,4) 4 AKTS 

Öğrencilerin örgütsel kültür kavramı, Öğrenme Teorisi ve Örgütlerde Kültürler Arası Farklılıklar, Motivasyon / 

İş tatmini, Liderlik, Güç / Etki / Kontrol, İletişim, İletişim ve Çatışma, Çatışmayı Yönetme, Stres Yönetimi gibi 

konular hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefler. 

MYH109 Örgütsel Davranış Teorileri (2,0,3) 3 AKTS 

Öğrencilerin örgütsel kültür kavramı, Öğrenme Teorisi ve Örgütlerde Kültürler Arası Farklılıklar, Motivasyon / 

İş tatmini, Liderlik, Güç / Etki / Kontrol, İletişim, İletişim ve Çatışma, Çatışmayı Yönetme, Stres Yönetimi gibi 

konular hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefler. 

 

 


