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ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDATI
DERS İÇERİKLERİ
I.

YARIYIL DERSLERİ

9100.019901 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I

2(AKTS)

Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışı, Bağımsızlık savaşı (Milli Mücadele), sosyal, ekonomik, hukuk ve
eğitim kurumlarındaki İnkılâplar.
9100.019903 Türk Dili-I

2(AKTS)

Türk Dil Bilgisi, Yazım ve İmla Kuralları, Paragraf Geliştirme, Yazılı İfade Yeteneğini Geliştirmeye
Yönelik Çalışmalar.
9100.019905 Yabancı Dil –I

2(AKTS)

Bu ders öncelikle temel (elementary) düzeyde İngilizce gramer yapılarının açıklanması üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Bu yapılırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik
edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir
kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir
1402.020107 Hukukun Temel Kavramları

4(AKTS)

Hukukun tanımı, Sosyal düzen ve kuralları, Hukuk kurallarının yapısı, Hukukun Kaynakları, Hukuk
kurallarının türleri, Hukukun Dalları: Kamu (Anayasal, Yönetim, Ceza, Mali ve iş ) ve Özel Hukuk
(Medeni, Ticaret, Evrensel ve Uluslararası); Hukuk Sistemleri; Türk Hukuk Sistemi; Haklar.
1402.020109 İktisada Giriş – I

4(AKTS)

İktisat biliminin ortaya çıkış nedeni ve kıtlık kanunu. İktisadın temel kavramları (İhtiyaç, kaynaklar,
üretim-tüketim, mal ve hizmet, fayda, işbölümü, uzmanlaşma, değişim v.b.). Ekonomilerin ana
sorunları. Talep (tanımı, fonksiyonu, tablosu, talep eğrisi) ve talep kanunu, talebi etkileyen faktörler,
talebin fiyat esnekliği. Arz (tanımı, fonksiyonu, tablosu, arz eğrisi) ve arz kanunu, arzı etkileyen
faktörler. Piyasa dengesi. Tüketici dengesi, Farksızlık eğrileri analizi. Kısa dönem üretim, azalan
verimler kanunu. Kısa ve uzun dönem maliyetler. Piyasalar (Tam rekabet ve eksik rekabet) ve
piyasalar da kısa ve uzun dönem kar-zarar analizi.
1402.020111 İşletme Bilimlerine Giriş

4(AKTS)

Temel işletmecilik kavramları, işletmenin amaçları, işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin kuruluşu,
işletmenin maliyetleri, işletmenin gelirleri, işletmenin performansı, işletme fonksiyonları (yönetim,
tedarik, üretim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler,
araştırma-geliştirme).
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1402.020113 Matematik – I

4(AKTS)

Küme kavramı. Sayı teorisi. Denklemler ve eşitsizlikler. Bağıntı ve fonksiyonlar. Doğrusal, üssel,
logaritmik fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Türev kavramı ve fonksiyonların kritik noktalarının
belirlenmesi. Grafik çizimi. İşletme ve iktisat alanlarında uygulama örnekleri.
1402.020115 Muhasebe – I

4(AKTS)

Muhasebe, muhasebe ile ilgili temel terimler ve temel kavramlar, muhasebe belgeleri, bilanço ve gelir
tablosu, hesaplar ve işleyişi, ticari mallardaki değer hareketlerini kaydetme yöntemi, defter tutma ve
tutulacak defterler.
1402.020117 Davranış Bilimleri

4(AKTS)

Davranış bilimlerine giriş, davranışın temel kaynakları (ihtiyaçlar, savunma mekanizmaları), davranış
düzlemi, kültür ve sosyal kurumlar, kişilik ve davranış, inançlar, tutumlar, değerler, normlar, eğitim
(algılama, öğrenme), örgütsel davranış (örgüt kültürü, iletişim, gruplar, liderlik, motivasyon, iş
doyumu, stres, çatışma, mobbing, işe devamsızlık, işgören devri, sosyal sorumluluk, örgütsel etik)

II.

YARIYIL DERSLERİ

9100.019902 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2(AKTS)

Birinci TBMM, Atatürk İlkeleri, Atatürk'ün Karizmatik Kişiliği ve Atatürkçülük İdeolojisi ve Dış
Politika.
9100.019904 Türk Dili-II

2(AKTS)

Kelime çeşitleri ve grupları. Cümle bilgisi: Cümlenin unsurları, çeşitleri ve cümle tahlilleri.
Kompozisyon ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve uygulama örnekleri üzerinde durulması. Yazılı
anlatım biçimleri: Dilekçe, rapor, iş mektupları, özgeçmiş gibi resmi yazılar ve makale, fıkra, deneme
gibi fikir yazıları. Türk ve dünya klasiklerinden seçilmiş eserlerin okutulup değerlendirilmesi.
9100.019906 Yabancı Dil-II

2(AKTS)

Bu ders İngilizce-I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre-intermediate)
konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin
geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri
veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.
1402.020208 Anayasa Hukuku

4(AKTS)

Anayasa teorisinin başlıca temaları olarak; anayasacılığın anlamı ve yargısı; anayasaların temel
özellikleri; Anayasal metinlerin hukuk sistemi içindeki önem ve anlamları; hukuk devleti öğretisi;
insan hakları teorisi; kuvvetler ayrılığı ve hükümet sistemleri; demokrasi teorisi ve kurumları; siyasal
iktidar ve devlet. Türkiye'de anayasa geleneğinin tarihsel gelişimi, Türk Anayasalarının tarihsel
gelişimi ve içerik olarak karşılaştırılması, ve ayrıntılı olarak 1982 Anayasasının getirdiği anayasal
düzen.
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1402.020210 İktisada Giriş-II

4(AKTS)

Milli gelir, tanımları, çeşitli milli gelir kavramları, denge milli gelirin belirlenmesi, tüketim ve yatırım
fonksiyonu, basit çarpan, enflasyonist ve deflasyonist açık, enflasyon, işsizlik, para ve maliye
politikaları, Mal ve para piyasası dengesi, Ekonominin genel dengesi (Toplam Talep-Toplam Arz
Eğrileri), kalkınma ve büyüme, ihracat-ithalat ve dış ticaret dengesi.
1402.020212 Yönetim ve Organizasyon

4(AKTS)

Klasik yönetim yaklaşımları: Bilimsel yönetim, yönetim süreci, bürokratik yönetim, neo klasik
yönetim yaklaşımı, modern yönetim yaklaşımı, amaçlara göre yönetim, yönetim fonksiyonları,
yönetsel planlama, strateji, vizyon, misyon, kültür amaç, hedef, stratejik yönetim, yönetsel kontrol,
liderlik, motivasyon, organize etme, basit yapılar, mekanistik yapılar, bölümlendirilmiş yapılar, çağdaş
yönetim yaklaşımları: öğrenen organizasyonlar, toplam kalite yönetimi, yetkinlik esaslı yönetim,
takım yönetimi.
1402.020214 Matematik-II

4(AKTS)

Belirsiz ve belirli integral. Alan hesaplama. Tüketici ve üretici rantlarının hesaplanması. Kısmi türev
kavramı ve çok değişkenli fonksiyonların kritik noktalarının belirlenmesi. Sınırlı optimizasyon.
Bileşik faiz hesapları. Matrisler ve determinantlar. Ters matrisin hesaplanması. Doğrusal denklem
sistemlerinin çözümü. İşletme ve iktisat alanlarında uygulama örnekleri.
1402.020216 Muhasebe-II

4(AKTS)

Dönembaşı işlemler, dönen ve duran varlıkların incelenmesi, katma değer vergisi ve
muhasebeleştirilmesi, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynakların
incelenmesi, gider hesaplarının incelenmesi, gelir hesaplarının incelenmesi, defterlerdeki kayıt hataları
ve bunların düzeltilme yolları.
1402.020218 Bilim Felsefesi ve Metodolojisi

4(AKTS)

Felsefeye Giriş (tanımı, bölümleri- varlık, bilgi, değerler-, önemi). Bilim ve Felsefe arasındaki ilişki.
Bilgi Felsefesi (bilginin kaynağı, sınırları, koşulları). Bilim Felsefesi (tanımı, konusu, bilimin amacı,
bilimsel yasa, bilimsel kuram, bilimsel açıklama, nedensellik). Sosyal Bilimler Felsefesi, Ahlak
Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Uygulamalı Felsefe (güncel konular).

III.

YARIYIL DERSLERİ

1402.020301 Pazarlama Yönetimi – I

4(AKTS)

Pazarlamanın toplumdaki makro rolü ve işletmeler ve diğer organizasyonlardaki mikro rolü üzerinde
durmak. Konular, pazarlama sistemi, pazarlama kavramı, pazar bölümlendirme, hedefleme ve
konumlandırma, satış tahmini, pazarlama araştırması, satın alıcı davranışı, satın alıcının karar verme
süreci, pazarlama karması elemanları: fiyat, ürün, dağıtım ve promosyon, hizmet pazarlaması,
uluslararası pazarlama ve pazarlamada çağdaş sorunlar.
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1402.020303 Mikro İktisat

4(AKTS)

Mikro ekonominin tanımı ve kapsamı. Temel kavramlar. Tüketim teorisi: Eş marjinal fayda ilkesi ve
tüketici dengesi, farksızlık analizi ve tüketici dengesi. Piyasa talep analizi. Talep esnekliği ve çeşitleri.
Üretim teorisi: Arz fonksiyonu ve arz esnekliği. Üretim fonksiyonu ve verim analizi, optimal faktör
bileşiminin seçimi. Maliyet teorisi: Maliyet ve üretim ilişkisi, kısa ve uzun dönem firma maliyetleri.
Talep, arz ve piyasa dengesi. Piyasa çeşitleri ve firma davranışları teorisi: Tam rekabet teorisi,
monopol teorisi, monopollü rekabet teorisi, oligopol teorileri. Faktör fiyatları ve gelir bölüşümü. Genel
denge teorisi. Refah ekonomisi.
1402.020305 İstatistik – I

5(AKTS)

Olasılık (İhtimal) Teorisi, Permütasyon ve Kombinasyon, İhtimal Dağılımları, Poisson Dağılımı,
Binom Dağılımı, Hipergeometrik Dağılım, Normal Dağılım, Standart Normal Dağılım, Merkezi Limit
Teoremi, Örnekleme ve Dağılımları, İstatistik ve İlgili Temel Kavramların Tanımı, Tasviri İstatistik,
Frekans Tabloları ve Şekiller-Grafikler, Merkezi Eğilim Ölçüleri: (Basit, Frekans ve Gruplandırılmış
Serilerde Ortalamalar), Değişkenlik Ölçüleri: (Varyans, Standart Sapma, Standart Hata, Ortalama
Sapma, Değişim Katsayısı), Çarpıklık ve Basıklık Ölçüleri
1402.020307 Finansman

5(AKTS)

Finansal Yönetime Giriş, finans kavramı, finans yönetiminin temel politikaları; Finansal Tablolar ve
Finansal Planlama, temel finansal tablolar, nakit akım tablosu, finansal oranlar; Paranın Zaman
Değeri; Tahvil Değerlemesi; Hisse Senedi Değerlemesi; Sermaye Bütçelemesi, net bugünkü değer,
geri ödeme süresi, iç getiri oranı, karlılık endeksi, başa baş analizi; Sermaye Maliyeti, borç maliyeti,
özsermaye maliyeti, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti; Sermaye Yapısı, net gelir yaklaşımı, net
faaliyet geliri yaklaşımı, geleneksel yaklaşım, kaldıraç; Kısa Vadeli Finans Yönetimi, işletme
sermayesi, nakit bütçesi, nakit yönetimi, alacak yönetimi, stok yönetimi,kısa vadeli yabancı kaynaklar.
1402.020309 Borçlar Hukuku

4(AKTS)

Borçlar Hukukunun Tanımı, Borçlar Hukuku İle İlgili Temel Kavramlar, Borçlar Hukukunun
Kaynakları, Borçlar Hukuku İle Diğer Hukuk Dalları Arasındaki İlişki, Türk Borçlar Kanununu,
Sözleşmeler, Muteber Anlaşmalar, İcap, Kabul, Ehliyet, Doğal ve Yasal Ehliyetsizlik, Rızanın
Samimiyeti, Hata, Hile, Baskı; Yasal Zemin; Sözleşme Özgürlüğü, Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları,
Sözleşmenin Şekli, Basit Yazılı Şekil, Geçerlilik Şekli, Sözleşmenin Sınırlanması, Feragat, Borcun
Devredilmesi, Borcun Hukuken İmkansız Hale Gelmesi, Haksız Fiil, Haksız Fiilin Koşulları, Hukuka
Aykırı Fiiller, Zarar, En Yakın Sebebin Mevcudiyeti (Haksız Fiil İle Zarar Arasındaki İlliyet Bağı),
Bir Fiile İlişkin Kasıt, İhmal, Vekaleten Sorumluluk, Tazminat, Zarara Uğrayan Üçüncü Taraflar,
Sınırlamalar, Sebepsiz Zenginleşme.
1402.030311 BÖLÜM SEÇMELİ 1

8(AKTS)

Temel Bilgi Teknolojileri

4(AKTS)

Bilgisayarla ilgili temel bilgiler. Office programları, İşletim Sistemleri: Dos, Windows, Linux.
Internet, Network ve Kelime işlem programlarının laboratuar ortamında uygulamalı olarak tanıtılması.
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İnsan Hakları

4(AKTS)

İnsan haklarının siyaset kuramı. Uluslararası örgütlerde ve anlaşmalarda insan hakları. Kadın
haklarının özgüllüğü ve özelliği. Kadın haklarının siyaset teorileri. Kadınlara karşı ayrımcılığın
önlenmesi sözleşmeleri. Kadın hakları konusunda faaliyet gösteren hükümet ve hükümet dışı
Sosyoloji

4(AKTS)

Sosyoloji biliminin tanımı, kapsamı, gelişmesi ve diğer bilimlerle ilişkisi. statü, rol ,grup, kategoriler
ve yığınlar,topluluklar, davranış örüntüleri, roller, etkileşim süreçleri, kurum, topluluk, toplum,
sosyalleşme süreci, kültür ve toplum. Değerler, hareketlilik, değişme, sosyal kontrol, sapma, sosyokültürel bütünleşme, sosyal tabakalaşma, modernizm ve modernleşme, post-modernizm, nüfus.
örgütler.
İç Kontrol

4(AKTS)

İç kontrol yapısının tanımı ve ortaya çıkışı, İç kontrol standartları, İç kontrol yapısı modelleri (COSO,
COBİT), COCO, Esac ve diğerleri, COSO yaklaşımına göre iç kontrol yapısı unsurları: Kontrol
Çevresi, Risk Değerleme, Kontrol faaliyetleri, Bilgi ve İletişim, Gözlemleme, Uluslararası
düzenlemelerde iç kontrol, Genel Kabul Görmüş Bağımsız Denetim Standartları ve İç Kontrol, A.B.D.
Genel kabul Görmüş Denetim Standartları ve İç Kontrol Sistemi, Bankalarda iç kontrol, aracı
kurumlarda iç kontrol, kamuda iç kontrol, AICPA Denetim Standartları ve İç kontrol, A.B.D. Sermaye
Piyasası Kurulu (SEC) ve İç Kontrol ,Sarbanes Oxley yasası ve İç Kontrol, (IFAC-TÜDESK) 400
Nolu Uluslararası Denetim Standartları ve İç Kontrol, Türkiyedeki Yasal Düzenlemelerde İç Kontrol
Sistemi
İletişim Becerileri

4(AKTS)

İletişim kavramı ve tanımı, iletişim türleri ve biçimleri, iletişim becerileri, iletişim aksiyomları, sözel
iletişim becerileri, sözsüz iletişim becerileri, beden dili dinleme becerisi, iletişim becerileri nasıl
artırılır? ve iletişim becerileri stratejileri.
Yabancı Dil – III

4(AKTS)

Bu ders Yabancı Dil – II dersinin devamı niteliğindedir. Orta düzeyde okuma metinleri, temel
düzeyde yazma aktiviteleri, farklı türlerde dinleme metinleri, dilbilgisi ve kelime alıştırmaları.
Countable-Uncountable Nouns, like and would like,
Comparative Forms of Adjective, Superlative
Forms of Adjective, Have got- Has Got, Present Continous Tense, Future Tense, Going to for future
intentions and predictions, Present Contionus and Future Tense with time expressions, Present Perfect
Tense, Been- Gone, Since, For, Just, already, yet, ever,neverQuestion Forms
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IV.

YARIYIL DERSLERİ

1402.020402 Pazarlama Yönetimi – II

4(AKTS)

Pazarlama Sistemi, stratejik planlama ve pazarlama süreci, Pazar bölümlemesi, Hedef Pazar, Pazar
Konumlandırması ve pazarlama Bileşimi Pazarlamanın Mikro Çevresi Pazarlamanın Makro Çevresi
Ürün Kavramı ve ürün sınıflandırmaları Ürün yaşam eğrisi ve yeni ürün geliştirme süreci Marka,
ambalaj, etiket, kalite, garanti Fiyat ve fiyatlandırma yöntemleri Fiyat farklılaştırma, psikolojik
fiyatlandırma stratejileri Dağıtım kanalı ve kanal üyelerinin işlevleri dolaylı ve dolaysız dağıtım ve
dağıtım kanalında bütünleşme stratejileriToptancılık, perakendecilik ve fiziksel dağıtım İletişim süreci
ve reklam, satış özendirici araçlar Satış yönetimi ve kişisel satış.
1402.020404 Makro İktisat

4(AKTS)

Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit
Keynezgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin
belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun
dönem tüketim fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran mekanizması. Basit klasik sistemde
denge. Para arzı ve talebi. Neo-Klasik Keynezgil sentez (IS-LM analizi). Parasalcı, Yeni Klasik ve
Yeni Keynezgil akımlar. Toplam arz teorisinde yeni gelişmeler. Konjonktür modelleri. Enflasyon
analizi. Makroekonomi politikaları. Ekonomik büyüme.
1402.020406 İstatistik – II

5(AKTS)

Tahmin Teorisi: (Ana Kütle Ortalaması, Ana Kütle Oranı, Ortalamalar Arasındaki Fark, Oranlar
Arasındaki Farklar İçin Güven Aralığı), Hipotez Testleri, Z Testi ile Hipotez Testi, t Testi ile Hipotez
Testi, Varyans Analizi (F testi), Ki Kare Testi, Regresyon Analizi, Çok Değişkenli Regresyon Analizi,
Doğrusal Olmayan Regresyon, Regresyon Modelinin Testi, Korelasyon Analizi, Endeksler, Anket
Hazırlama, Anket Verilerinin Girişi
1402.020408 Finansal Yönetim

5(AKTS)

Oran yöntemi ile finansal analiz yapma, işletmelerde kara geçiş noktasını hesaplama, faaliyet ve
finansal kaldıraçları hesaplama ve bileşik etkilerini gözlemleme, finansal planlama yapma ve proforma
tablolar hazırlama, nakit bütçesi oluşturma, işletmenin aktiflerinin yönetiminde bilgi sahibi olma.
1402.020410 Ticaret Hukuku

4(AKTS)

Ticaret Hukukunun tanımı, faaliyet alanı, ticari işletme, ticari işlemler, vekil tayin etme, kıymetli ticari
evraklar (çek, poliçe, senet), Türk Ticaret Kanunu, tacir, ticari kayıt (ticaret sicili), cari hesap, patent
ve marka düzenlemeleri, pazarlama aracıları, ticari yükümlülükler ve borçlara ilişkin düzenlemeler,
Ticari şirketler, haksız rekabet.
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1402.030412 BÖLÜM SEÇMELİ 2

8(AKTS)

Yönetim Bilgi Sistemleri

4(AKTS)

Bilginin değeri ve işletme için önemi, bilgi sistemlerinin gelişimi, temel işletme bilgi sistemleri,
işletme yönetiminde bilgi sistemlerinin kullanılması, elektronik çağ, bilgi teknolojileri, bilgi sistemi
yazılımı, bilişim teknolojisi ve internet, işletme bilgi sisteminin kurulması, işletmelerde bilgi yönetimi,
bilgi sistemlerinin güvenliği
Toplam Kalite Yönetimi

4(AKTS)

Toplam Kalite Yönetimi'nin kavramları, felsefesi ve uygulamaları, yönetimde toplam kalite anlayışı,
kalite grupları, temel yönetim kavramları; Toplam Kalite Yönetimi açısından motivasyon, iletişim,
takım çalışması ve liderlik, eğitim ve değişim, organizasyon ve sistemler; ISO 9001-2000 kalite
yönetim sistemi, tam zamanında üretim sistemleri, kalite çemberleri,
Güzel Sanatlar

4(AKTS)

Resim : Sanatın genel ve özel anlamda tanımı, resim akımları , eleştiriler ve uygulamalarla resim
bilgileri, kompozisyon bilgileri, tasarım ve yöntemler, klasik tors çalışmaları, karakalem, füzen,
pastel, cam boyası, guaj, suluboya, kolaj ve yağlıboya, yıl sonunda sergi.-fotoğraf : fotoğrafın
tarihçesi, ışık, renk ve filtre, siyahbeyaz filmin yapısı ve görüntü oluşması, renkli filmin yapısı ve
görüntü oluşması, makine bilgisi: tipler, objektif, diyafram ve enstantane, ölçüm ve pozlandırma,
karanlık oda bilgileri, kompozisyon, fotoğrafik düşünüş.-baskı teknikleri : özgün baskı kavramının
genel anlamı, görsel sanatlar içindeki yeri ve uygulama alanlarının incelenmesi, baskı öncesi ön
hazırlıklarının yapılıp baskı denemelerinin uygulanması.
Kamu Maliyesi

4(AKTS)

Devlet Faaliyetleri ve Finansman Teknikleri: Maliye biliminin evrimi, Devletin ekonomik faaliyetleri,
Kamu ekonomisi, Devlet faaliyetlerinin parasal tanımı; Kamu Harcamaları: Milli muhasebe, Devlet
faaliyetlerinde karar alma (bütçe), Devlet faaliyetlerinin finansmanı, Devletin parasal işlemleri, Hazine
işlemleri ve devletin borçlanması; Genel Vergi Kuramı: Verginin tanımı ve başlıca vergicilik
kavramları, Vergicilik kuralları ve iktidar kuralını gerçekleştirmede kullanılan araçlar, Vergileme
teknikleri, Vergi türleri, Vergi sistemleri, Vergi yükü, Vergi baskısı.
Örgütsel Davranış

4(AKTS)

Örgütsel davranışın ne olduğunu bilme, tutumların ne olduğunu bilme, bireyin duygu durumlarını,
hangi tür kişilik türlerinin olduğunu ve algıyı açıklayabilme, motivasyon teorilerini ve uygulamalarını
açıklayabilme, takımı ve türlerini açıklayabilme, grup türlerini ve davranışını açıklayabilme, örgüt
içinde iletişim türlerini açıklayabilme, liderliği ve türlerini açıklayabilme.
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Yabancı Dil - IV

4(AKTS)

Bu ders Yabancı Dil – III dersinin devamı niteliğindedir. Orta düzeyde okuma metinleri, temel
düzeyde yazma aktiviteleri, farklı türlerde dinleme metinleri, dilbilgisi ve kelime alıştırmaları. Getting
to know you, Whatever makes you happy, What'n in the news?, Eat, drink and be merry!, Looking
forward to, The way I see it.

V.

YARIYIL DERSLERİ

1402.020501 Maliyet Muhasebesi – I

5(AKTS)

Maliyet muhasebesine giriş ve temel kavramlar, maliyet türleri, ticaret ve endüstri işletmelerinde
bilanço ve gelir tabloları, üretim maliyetlerinin hesaplanması, maliyet muhasebesinin özel konuları,
maliyet hesaplama yöntemleri, miktar dengesi, randıman ve prodüktivite imalat defteri ve T.D.H.P.nda
maliyet hesapları, sigorta muhasebesi
1402.020503 Üretim Yönetimi – I

5(AKTS)

Üretim yönetiminin tarihsel gelişimi, amaçları ve fonksiyonları; Üretim sistemleri; üretim stratejileri,
üretim stratejisinde odaklaşma ve üretim yönetimi kararları; Ürün tasarımı ve yeni ürün geliştirme;
Talep tahminleri; Teknoloji türleri ve teknoloji seçimi; Fabrika kuruluş yeri seçimi; Fabrika
düzenleme; Lojistik.
1402.020505 Yöneylem Araştırması – I

5(AKTS)

Yöneylem Araştirmasi Tanimi - Tarihçesi Ve Amaci, Doğrusal Programlama Ve Yöntemleri,
Doğrusal Programlama'nin Matematiksel Modeli, Grafiksel Yöntem, Simpleks Yöntemi, Simpleks
Yönteminde Bozulma Hali, Dualite (İkilik), Duyarlik Analizi, Ulaştırma Modelleri, Ulaştırma
Modelinde Özel Durumlar, Ulaştırma Modelinde Duyarlik Analizi
1402.020507 İnsan Kaynakları Yönetimi

5(AKTS)

İnsan kaynakları yönetimi kavramı, amacı ve işlevleri; İnsan kaynakları yönetimini etkileyen faktörler;
İş analizleri ve iş tasarımı; İnsan kaynakları planlaması; İnsan kaynakları sağlanması ve seçimi; İnsan
kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme; Performans değerlendirme; Kariyer planlama;
İşletmelerde ücret yönetimi; İş değerleme kavramı ve yöntemleri; İnsan kaynakları yönetiminde iş
güvenliği ve işçi sağlığı; Çalışanların iş ortamına uyumlaştırılması; Bireysel ve toplu düzeyde işçiişveren ilişkileri; İnsan kaynakları bilgi sistemleri.
1402.030509 BÖLÜM SEÇMELİ 3

3(AKTS)

Şirketler Muhasebesi

3(AKTS)

Şirketlerin tanımı, türlerine göre şirketlerin kuruluş, tasfiye, kar dağıtımı ve birleşme işlemlerinin
tekdüzen hesap planına göre muhasebeleştirilmesi tartışılmaktadır.
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Pazarlama İletişimi

3(AKTS)

Pazarlama iletişimi kavramı, bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı, kavramın doğuşunu hazırlayan
nedenler, pazarlama iletişimi kavramının bileşenleri, reklam, reklam türleri, reklam amaçları, reklam
ortamları ve araçları reklam üretimi ve kampanyalar, yaratıcı süreç, reklam ajansları, reklam ölçümü,
halkla ilişkiler, amaç ve araçları
Pazarlama iletişimi amaçlı diğer iletişim kanalları, kurum kimliği, kurum imajı, ambalajlama,
doğrudan pazarlama,, planlama, örgütleme ve denetim.
Turizm İşletmeciliği

3(AKTS)

Turizm olgusu, turizm bilimi, turizm tarihi, turizm ve konaklama endüstrisinin gelişimi ve özelliklileri,
otel işletmelerinin değişik bakımdan sınıflandırılmasını kavramak ve açıklamak. Otel işletmeleri
yönetimi ve yönetim fonksiyonlarından; iş ve görev tanımlarını ve otel işletmeleri organizasyonu,
örgütsel fonksiyon modelini kavramak ve açıklamak.
İş Ahlakı ve Etik

3(AKTS)

Etik ve ahlak kavramı, meslek ve iş etiği, kuramsal yaklaşımlar, pazarlama ahlakı, pazarlama
araştırmalarında ahlak, ürünle ilgili ahlaki konular, fiyatlandırmada ahlaki konular, dağıtımda ahlaki
konular, tutundurmada ahlaki konular, pazarlama uygulamalarında ahlaki konular, sosyal
sorumluluklar
1402.030511 BÖLÜM SEÇMELİ 5

4(AKTS)

Elektronik Pazarlama

4(AKTS)

Elektronik ticaretin tarihi gelişimi, Internet ve elektronik ticaretle ilgili temel kavramlar, Internet’in
pazarlamaya getirdiği yeni boyutlar, web sayfaları tasarımı, web sitesinin marka bağımlılığı,
Internet’te satış için uygun ürünler, Internet’in entegre pazarlama stratejileri içindeki yeri
incelenmektedir.
Paket Programlar İle Analiz

4(AKTS)

Windows tabanlı veri analizi paket programlarndan (Hazir Istatistik Yazilimlari); MINITAB'e Giris,
SPSS'e Giris, SYSTAT'a Giris, Paket Programlara Veri Girisi, Veri Turetimi, Tablolarin
Olusturulmasi, Grafik Çizimi, Betimleyici İstatistiklerin Hesaplanmasi, parametrik Testler-I (z ve t
testleri), parametrik Testler-II (Tek ve İki yonlu Varyans Analizi), parametrik Testler-III (Faktoriyel
ANOVA ve Icice gruplarda ANOVA, GLM ve Kovaryans Analizi), parametrik olmayan testler, basit
doğrusal regresyon ve Korelasyon analizi, çoklu doğrusal regresyon ve korelasyon analizi, log-Lineer
Analiz, lojistik regresyon analizi, güvenirlik ve soru analizi
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Sermaye Piyasası Analizi

4(AKTS)

Bu derste para ve sermaye piyasası iştirakçileri, ilişkileri, araçları ve kurumlarına bir giriş yapılacaktır.
Aynı zamanda konular global ve yurtiçi finansal piyasalardaki trendler ve sorunları, finansal kurumlar
ve pazarların yapısı ve fonksiyonlarına ilişkin bir analizi, para ve sermaye piyasalarındaki işlemleri,
Türkiye’de finansal kurumların yönetimi ve bunların seçilmiş bazı ülkelerdeki finansal kurumların
yönetimi ile karşılaştırılmasını kapsamaktadır.
Yabancı Dil – V

4(AKTS)

Yabancı Dil – IV dersinin devamı olup, İleri düzeyde okuma metinleri, orta düzeyde yazma
aktiviteleri, farklı türlerde dinleme metinleri, dilbilgisi ve kelime alıştırmaları.
Pazarlama Araştırmaları

4(AKTS)

Pazarlama probleminin tanımlanması, pazarlama araştırmasının amacının belirlenmesi, eleştirel
kaynak taramasının yapılması ve hipotezlerin oluşturulması, ana kütle ve örneklemin seçimi, veri
kaynaklarının belirlenmesi ve veri toplanması, ölçme ve ölçeklendirme, tek, iki ve çok değişkenli
analiz türleri, ilişki analizleri ve karşılaştırma analizleri, araştırma denetimi, araştırma sonuçlarının
ortaya konulması, yazılması ve sunulması
1402.050513 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 1

VI.

3(AKTS)

YARIYIL DERSLERİ

1402.020602 Maliyet Muhasebesi – II

5(AKTS)

Maliyet, gider, harcama kavramları, maliyet muhasebesinin fonksiyonları, maliyet giderleri – faaliyet
giderleri, türleri, direkt ilk madde ve malzeme gideri saptanması ve muhasebeleştirilmesi, direkt işçilik
gideri saptanması ve muhasebeleştirilmesi, genel üretim giderleri saptanması ve muhasebeleştirilmesi,
muhasebe sistemi ve uygulama genel tebliğindeki maliyet hesapları 7/A ve 7/B alternatiflerine göre
maliyet akış şemaları, mamul üreten ve hizmet veren işletmelerde maliyet kayıt düzeni, maliyet
sistemleri, sipariş maliyet anlamı, uygulaması, safha maliyet anlamı, uygulaması.
1402.020604 Üretim Yönetimi – II

5(AKTS)

Üretim sistemlerinin çeşit ve fonksiyonları, üretim sistem tipinin belirlenmesi, kapasite planlaması,
fabrika içi yerleşim planlaması, iş düzenleme, iş ölçümleri, üretim planlama teknikleri ve proje
yönetimi teknikleri incelenmektedir.
1402.020606 Yöneylem Araştırması – II

5(AKTS)

Tamsayılı Doğrusal Programlama, Tamsayılı Doğrusal Programlama Çözüm Ayarlarının Yapılması,
Şebeke analizi, Pert Analizi, En Küçük Maliyetli Akış Problemi, Oyun Kuramı, Tam Belirsizlik
Altında Oynanan Oyun, Bekleme Hattı Modelleri, Kuyruk Modeli, Tek Servisli Kuyruk Modelleri,
Markov Analizi ve Karar Alma, Denge Durumu Analizi
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1402.020608 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

5(AKTS)

Bilim ve İlgili Kavramlar, Bilimsel Yöntem ve Aşamaları, Araştırmanın Planlanması, Veri ve Verinin
Taşıması Gereken Özellikler, Veri Kaynakları, Ölçme ve Ölçüm Araçları, Değişken Türleri, Evren ve
Örnekleme, Örnekleme Yöntemleri, Anket Yöntemi, Anket Soru Türleri, Anket Uygulama
Yöntemleri, Bilimsel Araştırmada Kaynak Gösterimi
1402.030610 BÖLÜM SEÇMELİ 4

3(AKTS)

Muhasebe Uygulamaları

3(AKTS)

Muhasebe paket programları ile Microsoft Excel tablolarının bütünleşmiş bir biçimde kullanılması,
yeniden değerleme, aşınma payı vb uygulamalar ile ileri muhasebe uygulamaları kapsanmaktadır.
Uluslararası Finansman

3(AKTS)

Uluslararası finanssal kurumlar, döviz dönüşüm, uluslararası çalışma sermayesi, uluslararası yatırım
analizleri, uluslararası bankacılık.
Türk Vergi sistemi

3(AKTS)

Vergi sistemleri ve çeşitleri ve Türkiye vergi sisteminin tarihsel gelişimi, gelir üzerinden alınan
vergiler, gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, bu vergilerin Türkiye vergi sistemi içindeki
yeri, önemi ve uygulama biçimi, mükelleflik, vergi kolaylıkları, tarhı tahakkukları ve ödenmesi, servet
üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin uygulama biçimleri.

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları

3(AKTS)

Örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan
kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; farklı ortamlar için insan kaynağı geliştirmek
amaçlı eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için
politikalar ve süreçler geliştirme; gereksinim analizi, eğitsel hedeflerin tespiti, içerik belirleme
ve düzenleme; öğretim ve değerlendirme stratejileri oluşturma yöntemleri.
1402.030612 BÖLÜM SEÇMELİ 6

4(AKTS)

Uluslararası Pazarlama

4(AKTS)

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.
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Tüketici Davranışları

4(AKTS)

Tüketici davranışlarının pazarlamada rolü, tüketici davranışlarını etkileyen faktörler, kültürel ve sosyal
faktörler, satın alma karar süreci, tüketici davranış modelleri, satın alma davranış türleri, tüketici
davranış araştırması ve tüketicilik.
İleri Excel

4(AKTS)

Ad kullanımı, hücreleri birbirine bağlamak, özet tablo kullanımı, veri tabanı formülleri, süzgeç
kullanımı. Alt toplam kullanımı birleştirme kullanımı, senaryo kullanımı, veri girişlerinin
düzenlenmesi ve kontrol, arama ve başvuru fonksiyonları, makro yazma
Yabancı Dil – VI

4(AKTS)

Yabancı Dil – V dersinin devamı olup, İleri düzeyde okuma metinleri, ileri düzeyde yazma aktiviteleri,
farklı türlerde dinleme metinleri, dilbilgisi ve kelime alıştırmaları.
Proje Yönetimi

4(AKTS)

Yatırım ve proje kavramlarının açıklanması; yatırım türlerinin sınıflandırılması; yatırım kararlarını
etkileyen faktörlerin sıralanması; yatırım projesi hazırlama sürecinin kavranarak, yeni yatırımlar için
fizibilite çalışması yapılması; yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan statik ve dinamik
yöntemlerin uygulanması; Türkiye’de var olan güncel teşvik yasasından pratik uygulamaları ile
birlikte haberdar olunması.
Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

4(AKTS)

Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı, Temel Yetenek, Dış Kaynaklardan Yararlanma, Kıyaslama, Yalın
Organizasyonlar, Kademe Azaltma, Küçülme, Şebeke Organizasyonları, Sınırsız Organizasyonlar,
Esnek Yapılar, Personel Güçlendirme, Stratejik Ortaklıklar, Öğrenen Organizasyonlar, Değişim
Mühendisliği, Seri Uyarlama, Sanal Organizasyonlar, Toplam Dengeli Başarı Göstergesi, Yeni
Ekonomi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Yönetişim ve Diğer Güncel Kavram ve Uygulamalar;
Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı, İşlem Maliyeti Yaklaşımı, Popülasyon Ekolojisi Yaklaşımı, Vekalet
Yaklaşımı ve Kurumsallaşma Yaklaşımı, Holakrasi, Adokrasi, Kaos Yaklaşımı ve Yönetim Labirenti,
Platform Yaklaşımı, Endüstri 4.0, Endüstri 5.0, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Fanatiklik, Örgütsel
Fedailik, Örgütsel Kayıtsızlık, Örgütsel Dinçlik, Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Adalet, Örgütsel
Vatandaşlık, Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Yalnızlık, Örgütsel Yabancılaşma, Örgütsel Dışlanma,
Örgütsel Sapma, Örgütsel Sinizm, Örgütsel Tükenmişlik, Cam Tavan Sendromu, Kraliçe Arı
Sendromu, Titanik Sendromu, Haşlanmış Kurbağa Sendromu, İşletme Körlüğü, Sendromu ve Çember
Sendromu.
1402.050614 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 2

VII.

3(AKTS)

YARIYIL DERSLERİ

1402.020701 Halkla İlişkiler

5(AKTS)
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Kamu Yönetiminde Demokratikleşme sürecini etkileyen bir ders olarak verilen Halkla ilişkiler
dersinde, bunun bir kamu hizmeti olduğu felsefi yönüyle ve Türk kamu yönetimindeki uygulaması ve
sorunları yönüyle ele alınmaktadır.

1402.020703 Mali Tablolar Analizi

5(AKTS)

Bu ders finansal karar vermede bir yardımcı olarak finansal bilgileri (verileri) analiz etme becerilerini
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu vurgu temelinde, firma yatırımcıları, menkul kıymet analistler ve
uzmanları, kreditörler gibi çeşitli gruplar açısından bu bilgiler yararlı olmaktadır. Rasyo analizi,
bölümler arası ve zaman serileri analizi, istatistiksel tahminleme modelleri gibi temel finansal raporları
analiz araçlarını kapsamaktadır.

1402.020705 Vergi Hukuku

5(AKTS)

Vergi hukukunun anlamı ve konusu, hukuk sistemi içindeki yeri, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, vergi
hukukunun kaynakları ve dalları, vergi kanunlarının uygulanması, vergi hukukunun bazı temel kavram
ve kurumları, vergi suç ve cezaları.
1402.030707 BÖLÜM SEÇMELİ 7
Muhasebe Denetimi

15(AKTS)
5(AKTS)

Denetim işlevi ve muhasebe mesleği, genel kabul görmüş denetim standartları, denetim raporu,
denetim süreci ve planlaması, denetim kanıtları ve teknikleri, belli başlı hesaplara ait denetim
programı.
Bilgisayarlı Muhasebe

5(AKTS)

Türk Muhasebe Uygulamalarına Giriş (Tekdüzen Hesap Planı) ve Bunların Türk şirketlerinde
Uygulanması, Türkiye’de kullanılmakta olan LOGO, ETA, LKS, LMS ve diğer yazılım programları
ve muhasebe uygulamaları.
Mesleki İngilizce – I

5(AKTS)

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla uygun
ortamda konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini anlayabilme. Mesleği ile ilgili konularda
yazabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme.
Girişimcilik

5(AKTS)
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Bu ders öğrencilerin küçük bir şirketin kuruluşu ve işleyişine ilişkin karmaşıklıkları, büyük ve küçük
şirketler arasındaki farklılıkların önemini kavramasını amaçlamaktadır. Bu ders girişimciliğin tanımı
ve önemi, girişimcilerin özelliklerini, girişimciliği teşvik eden ekonomik ve sosyal faktörleri, Kadın
girişimcileri, Yeni Girişimcilik alanları, İnkübatörler, Bilgi teknolojileri ve girişimcilik, KOBİ’lerin
genel karakteristiklerini, küçük İşletmeleri bekleyen fırsatlar ve operasyonel sorunlar, KOBİ’lerdeki
ilişkilerin doğası ve ekonomiye katkıları, aile sahipli küçük işletmelerin karakteristikleri ve aile sahipli
firmalara özgü sorunlar, kurumsallaşma, fizibilite etüdü, yasal konular, bir iş planının hazırlanması,
fon kaynakları ve bilgi ekonomisini kapsar.
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

5(AKTS)

Temel kavramlar, günümüz işletmeciliğinde yenilik yönetimi, yenilik yaratma çevresi, yenilik türleri,
yenilik yaratma süreci, yaratıcı düşünme teknikleri, Yaratıcı Problem Çözme Teorisi (TRIZ), fikri
mülkiyet haklarının korunması ve desteklenmesi, araştırma ve geliştirme, La Salle matrisleri, beyin
fırtınası, yanal düşünme, ikili çağrıştırma, morfolojik analiz.
İş Etüdü

5(AKTS)

İş Etüdünün Tanımı ve amacı; İş Etüdü ile Yönetim arasındaki ilişki; Metot Etüdü Kavramı ve amacı;
Metot Etüdünde Kullanılan Şemalar; Zaman Etüdü Kavramı, amacı ve teknikleri; Yan Zamanların
Belirlenmesi; Gözlem Sayısının Belirlenmesi.
Kalite Kontrol Sistemleri

5(AKTS)

Kalite; Proses ve Kontrol Kavramları; Kalite Maliyeti Kavramı; Veri Toplama; İstatistiksel Proses
Kontrol Araçları; Değişken ve Özellik Kavramı; Değişkenler Yardımıyla Prosesin Kontrolü; Ortalama
ve Aralıklar İçin Kontrol Şemaları; Standart Sapmalar İçin Kontrol Şemaları; Özellikler İçin Kontrol
Şemaları; Proses Kontrol Sistemlerinin Tasarlanması; İstatistiksel Kalite Kontrolün Uygulamaları.
Değişim Mühendisliği

5(AKTS)

Değişim Kavramının Doğuşu, Şirketlerde Değişimi Gerekli Kılan Nedenler, Değişime Karşı
Gösterilen Direnç Ve Nedenleri, Şirketlerin Değişim Yönetiminde Başarılı Olabilmeleri İçin Gerekli
Ortam, Değişim Mühendisliğinin Tanımı, Değişim Mühendisliğinin Hedefleri, Değişim
Mühendisliğinin Uygulanması, Değişim Mühendisliğinde, Bilişim Teknolojisinin Yeri Ve Önemi,
Basite İndirgenmiş Bir İş Sürecinin Değişim Mühendisliği Uygulanmadan Önceki Hali Ve
Uygulandıktan Sonraki Halinin İncelenmesi
Stratejik Pazarlama Yönetimi
5(AKTS)
Pazarlamaya Giriş, Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi, Stratejik Pazarlama Araştırması, Strateji ve
Pazarlama, Etkili pazarlama ilkeleri, stratejileri ve çalışmaları hakkında bilgi sağlama, Pazarda rekabet
stratejileri, Müşteri ilişkileri yönetimi, Güçlü marka yaratma yolları
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VIII. YARIYIL DERSLERİ
1402.020802 Stratejik Yönetim

5(AKTS)

Strateji, politika ve ilgili kavramlar; Stratejik yönetim süreci; Strateji oluşturanlar; Amacı temsil eden
kavramlar ve amaçlar hiyerarşisi; Çevresel analiz; Stratejik seçenekler; Stratejik seçeneklerin
seçiminde kullanılan araçlar; Strateji seçimi; Stratejinin uygulanması; Stratejik denetim; Strateji ve
işlevsel politikalarla ilgili (işlevsel etkileşim ve uyum, içsel ve çevresel olgular, çevre ile işletmenin
bütünlüğü, değişim ve uyum sürekliliği ile stratejik yönetim konularında) örnek olay çalışmaları.
1402.020804 İdare Hukuku

5(AKTS)

İdare hukukunun genel ilkeleri, kavramları ve kaynakları. İdare yetki ve usul kuralları; Bağlı yetki ve
takdir yetkisi. İdare hukuku işlemleri; icrai karar ve idari sözleşmeler. İdari teşkilatlanma biçimleri.
Kamu görevlileri, kamu malları ve kamu hizmetleri.
1402.020806 İş Hukuku

5(AKTS)

Dersin konuları “bireysel” ve “toplu çalışma” ilişkilerinden oluşmaktadır. Bireysel iş hukukunun
konuları: İş Hukukunun doğuşu, tarihsel gelişimi, konusu ve kapsamı; İş Hukukunun Türkiye’deki
gelişimi; İş Hukukunun ulusal ve uluslararası kaynakları; İş hukukunun temel kavramları (işçi,
işveren, işveren vekili, alt işveren, çırak, stajyer, işyeri, işletme); Kanunun kapsamı; İş sözleşmelerinin
türleri, yapılması ve sözleşmelerin sona erdirilmeleri; Sözleşmeden doğan işveren ve işçinin borçları;
Ara dinlenmeleri ve Yıllık ücretli izinler; Kıdem tazminatından oluşmaktadır. Toplu İş Hukuku kısmı
ise: Sendika özgürlüğü (bireysel ve kolektif özgürlük); Sendikaların Kuruluşu; Sendika Üyeliği;
sendikanın Organları; Sendikaların gelir ve faaliyetleri; Sendikaların faaliyetlerinin durdurulmaları ve
sona erdirilmeleri; Toplu iş sözleşmesinin yasal temelleri; Düzeyi ve kapsamı, Yapma yetkisi,
Uyuşmazlıklar ve çözüm yolları; Grev ve Lokavt yasakları ve uygulanmasından oluşmaktadır.
1402.030808 BÖLÜM SEÇMELİ 8
Yatırım ve Proje Değerlendirme

15(AKTS)
5(AKTS)

Yatırım projelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi, sınıflandırılması, piyasa analizi ve talep tahmin
yöntemleri, kapasite ve kuruluş yeri seçimi, ürün teknik özelliklerinin belirlenmesi, üretim metodunun
seçimi, makine ve teçhizat, yerleşim planı ve patent, know-how, yatırım maliyeti, sabit ve işletme
sermayesi ihtiyacının belirlenmesi ve genel olarak yatırım projesinin değerlendirilmesi teknikleri.
Projelerin bir düşünce olarak ortaya çıkışlarında son ürünün elde edilmesi ya da vazgeçilmesine kadar
olan süreçte yer alan tüm faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, eşgüdümlemesi, denetlendirilmesi ve
sonucunun değerlendirilmesi, şebekelendirme, zaman analizi, CPM ve PERT yöntemleri, kaynak
seviyeleme, proje programlama maliyet ve proje maliyetlerinin denetimi.
Satış Yönetimi

5(AKTS)

Müşteri ile ilişkilerin önem kazanması, müşteri memnuniyetinin ön plana çıkması ile, satış teşkilatının
organizasyonunu, yönetimi ve satış elemanlarının becerileri temel konular; satış elemanlarının seçimi;
işe alınması; eğitimi; satış teşkilatının organizasyonu, eğitimi ve motivasyonu; etkin satış teknikleri
konuları örnek olaylar ve oyun oynama –role playing- yöntemleri ile işlenecektir.

15

Mesleki İngilizce – II

5(AKTS)

Bu ders Mesleki Yabancı Dil I devamı şeklindedir. Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri
kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme. Mesleği ile ilgili
konularda dinlediğini anlayabilme. Mesleği ile ilgili konularda yazabilme. Mesleği ile ilgili konularda
okuduğunu anlayabilme.

16

Finansal Kurumlar ve Finansal Pazarlar

5(AKTS)

Finansal pazarlar, tanımı, önemi, işlevleri ve temel ögeleri, finansal araçlar, Sermaye piyasası araçları,
Finansal kurumların tanımı, yararları, türleri, Para yaratan finansal kurumlar, Para yaratmayan finansal
kurumlar, yatırım bankaları, kalkınma bankaları, sigorta kurumları, kolektif yatırım kurumları, tasarruf
kurumları, İkincil Pazar aracı kurumları, menkul kıymet borsaları, factoring/forfaiting şirketleri,
Leasing şirketleri, risk sermayesi şirketleri, finansal pazarda faaliyet gösteren diğer kurumlar,
Türkiye'de finansal kesimin yapısı, TC merkez bankası, mevduat bankaları, Türk bankacılık sistemi,
bankacılık sistemini yeniden yapılandırılmasına ilişkin gelişmeler, özel finans kurumları, Kalkınma ve
yatırım bankaları, Türkiye'de sigorta kurumları, kredi ve kefalet kooperatifleri, kolektif yatırım
kurumları ve aracı kurumlar, Diğer sermaye piyasası kurumları, İMKB, İzmir vadeli işlem ve opsiyon
borsası.
Yönetim Muhasebesi

5(AKTS)

Yönetim muhasebesinin temelleri, karar verme sürecinde maliyet- hacim-kar ve başa baş analizler,
maliyet sistemleri, bütçeleme, karlılık analizleri, standart maliyetleri ve sapma analizleri, özel
durumlarda maliyet- hacim-kar analizleri, geçerli maliyet analizleri.
Küresel İşletmecilik

5(AKTS)

Küreselleşme ve küreselleşme süreci, küresel işletmelerle ilgili temel kavramlar, küreselleşme
sürecinde uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, küresel işletmelerde bilgi kaynakları, küreselleşme
sürecinde Türkiye’de ve Dünya’da yabancı sermaye yatırımları, küresel üretim yönetimi, küresel
tedarik zinciri yönetimi, küresel işletmelerin pazar seçimleri, küresel işletmelerde yönetim, küresel
işletmeler ve inovasyon yönetimi, küresel işletme örnekleri
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

5(AKTS)

Lojistik fonksiyonlarının ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi konularını
içermektedir. fiziki dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, ürün ve lojistik, lojistik ve tedarik
zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, koruyucu ambalajlama ve taşıma sistemleri,
envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve antrepolar, lojistik maliyetleri, bilişim
teknolojileri ve elektronik lojistik, üçüncü parti lojistik hizmetleri, tedarikçi seçimi ve geliştirilmesi,
talep yönetimi, hızlı tepki, stratejik ittifaklar, performans ölçümleri üzerinde durulacaktır.
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