
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKÇADAĞ MYO 
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ  

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI YENİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 
 

1.SINIF GÜZ DÖNEMİ 
 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Türk Dili I Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS 

 
TDB101 Güz 2+0 2 2  
     

Ders Dili Türkçe 
Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı Yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş 
özelliklerini gereğince kavratabilmek. Dil-düşünce bağlantısı 
açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve 
güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek. Öğretimde 
birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana dili şuuruna 
sahip gençler yetiştirmektir.  

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; 
Türkçenin tarihsel gelişimini açıklayabilecektir. Türkçenin tarihsel 
gelişimini etkileyen faktörleri açıklar. Türkçenin tarihsel 
dönemlerine ait eserlerden örnekler verir. Bir eserin Türkçenin 
hangi dönemine ait olduğunu belirler 

Dersin İçeriği  

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Dilin tanımı ve özellikleri, dilin sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi. Sunum, şiir, deneme, 
kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Noktanın 
kullanıldığı yerler.  

 

2 Dil-düşünce, dil-millet, dil-kültür bağlantısı; kültürün tanımı. Sunum, şiir, deneme, 
kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Virgülün 
kullanıldığı yerler.  

3 Yeryüzündeki diller, kaynak (menşe) bakımından dünya dilleri, yapı bakımından dünya 
dilleri, dil farklılaşması; yazı dili, konuşma dili (lehçe, şive, ağız). Dilekçe. Sunum, şiir, 
deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları.  

 

4 Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihçesi. Öz geçmiş. Sunum, şiir, 
deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. 
Büyük harflerin kullanıldığı yerler.  

5 Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti´ni Teşkilâtlandırması; -Mustafa Kemal Atatürk´ün 
kişilik özellikleri; -Mustafa Kemal Atatürk´ün görevleri; -Mustafa Kemal Atatürk´ün 
Samsun´a çıkışı; -Amasya Genelgesi; -Kongreler.  

 



6 Türk dilinin gelişimi. Altay Devri, En Eski Türkçe, İlk Türkçe, Eski Türkçe. Göktürk Yazıtları. 
Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap 
tanıtmaları. Yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar.  

7 Ses bilgisi 

8 Ara Sınav 

9 Türk dilinin gelişimi; Yeni Türkçe, Modern Türkçe. Lehçe, Şive, Ağız. Türk dilinin bugünkü 
durumu ve yayılma alanları, Türklerin günümüze kadar kullandığı alfabeler, dil bilimi. 
Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulama  

10 Ses Bilgisi. Ses hadiseleri; ses türemesi, ses düşmesi, ünlü değişmesi, benzeşme. Türkçe 
kelimelerdeki başlıca ses uyumları.  

11 Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. İsimler, zamirler. Sunum, şiir, deneme, 
kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. “Ki” 
bağlacı ve “ki” aitlik ekinin yazılışları.  

12 Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. İsimler, zamirler. Sunum, şiir, deneme, 
kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. “Ki” 
bağlacı ve “ki” aitlik ekinin yazılışları.  

13 Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Sıfatlar, zarflar. Sunum, şiir, deneme, 
kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. İki nokta 
üst üste.  

14 Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Edatlar, fiilimsiler. Sunum, şiir, deneme, 
kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. Mı, mi, 
mu, mü soru edatının yazılışı.  

15 FİNAL Sınavı 

 
 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Final Sınavı 
 

1 %60 

Ödev - -  
Toplam %100 

Ara Sınavın Başarıya Oranı 1 %40 

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, özellikle 
Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 

 X    



uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, iş 
sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında bilgi 
sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası ve 
para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap planı 
ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, 
dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

  



 DERS BİLGİLERİ 

Ders:Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS 

 
AİİT101 Güz 2+0 2 2  
     

Ders Dili Türkçe 
Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı Bu dersin genel amacı; Atatürk ilke ve inkılâpları 
doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk 
Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel 
değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş 
gelişmelere açık nesiller yetiştirmektedir. 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
 

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; 
Avrupa tarihindeki gelişmeler ve Osmanlı 
modernleşmesini,Osmanlı Devleti’nin çöküş 
nedenlerini 
I.Dünya Savaşı’nı,Türk milli mücadelesini,Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini daha iyi 
kavrayabilecektir. 

Dersin İçeriği  

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar 
hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi  

 

2 Avrupa tarihindeki gelişmeler ve bunların Osmanlı Devleti’ne etkileri  

3 XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri (Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet 
dönemleri)  

 

4 Dağılma devrinde Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu  

5 Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, 
Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Sosyalizm) ve II. Meşrutiyet sürecinde Osmanlı Devleti  

 

6 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti (Savaşın çıkışı, Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, 
cepheler ve savaşın sonu) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması  

7 Ses bilgisi 

8 Ara Sınav 

9 İşgaller ve Tepkiler (Kuva-yı Milliyenin ortaya çıkışı), Cemiyetler (Millî, Millî varlığa düşman 
ve azınlık cemiyetleri), Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri 
ve Anadolu'ya geçmesi  

10 Amasya mülakatı, Temsil heyetinin Ankara’ya gelişi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın 
toplanması, Misak-ı Millî'nin kabulü ve İstanbul'un işgali  

11 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, 
Meclisin açılışına iç ve dış tepkiler  

12 San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr Anlaşması'nda bugüne yönelik tehditler, Doğu 
ve Güney cephelerindeki durum  



13 Kuva-yı Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı 
Cephesi'ndeki savaşlar  

14 Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve 
sonrasındaki dış politika gelişmeleri (Türk-Rus, Türk-Afgan münasebetleri, Londra 
Konferansı, Ankara İtilafnamesi)  

15 FİNAL Sınavı 

 
 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, özellikle 
Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, iş 
sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında bilgi 

X     



sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası ve 
para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap planı 
ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, 
dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 
AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 

 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: İngilizce I Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS 

 
İNG101 Güz 3+0 3 3  
     

Ders Dili Türkçe 
Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 



Dersin Amacı Bu dersin genel amacı; Öğrencilere temel dilbilgisi 
kurallarını öğreterek, öğrencilerin anlamlı ve doğru 
İngilizce cümleler kurabilmelerini ve yazılı-sözlü 
olarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
 

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; 
Günlük hayatta kullanılan cümle kalıplarını ifade edebilir, 
Günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemlerle ilgili 
cümleler kurabilir. Doğru cümle kalıplarını kullanarak 
mektup, dilekçe vs. yazabilir. Okuma parçalarını 
anlayabilecekler ve metin sorularını cevaplandırabilir.  

Dersin İçeriği Duygu ve düşünceler temel düzeyde yazı ve sözle ifade 
edilebilir; okuma ve dinlemeler anlaşılabilir; karşılıklı 
iletişimin İngilizce olarak sağlanmasına yönelik çalışmalar 
yapılır. 
 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Zamanlar: geniş zaman, şimdiki zaman 
 

2 Belirteçler, isimler 

3 Miktar bildiren sıfatlar 
 

4 Zamirler, iyelik sıfatları, iyelik zamirler, iyelik yapısı 

5 Sıfatlar, zarflar, kıyaslama 
 

6 Geçmiş zaman, geçmiş zamanda süreklilik hali 

7 Edatlar 

8 Ara Sınav 

9 Ünite tekrar alıştırmaları 

10 İlgi cümleleri, ilgi cümle zamirleri 

11 İlgi cümleleri ve zamirleri 

12 Dönüşlülük zamirleri, hangi soru kelimesi 

13 Ünite 6-9 tekrarı 

14 Perfect zaman kipi, yakın geçmiş zaman 

15 FİNAL Sınavı 

 
 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, özellikle 
Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, iş 
sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında bilgi 
sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası ve 
para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap planı 
ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, 
dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 



 
AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi 15 3 45 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 92 

Toplam İş Yükü / 30 saat 92/30 

Dersin AKTS Kredisi 3 

 

 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Bilgisayar ve Ofis Programları Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS 

 
ISY102 Güz 2+1 3 3  
     

Ders Dili Türkçe 
Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı Bu dersin genel amacı; Bilgisayar sisteminin temel 
kavramları verilerek, işletim sistemi (Windows), 
internet ve ofis uygulama programlarının(MS Word, 
Excel, Powerpoint) temel seviyede kullanım 
becerilerini vermektir. MATLAB yazılımını kullanarak 
programlamanın temel kavramlarının 
öğretilmesidir. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; 
Genel olarak bilgi teknolojilerini ve bilgisayarlar 
hakkında bilgi sahibi olabilecek Windows işletim 
sistemini kullanabilecek, Ofis programlarını 
kullanabilecek,İnternet kullanımı konusunda beceri 
kazanabilecek,Bilgisayar programlamanın temel 
kavramları kavrayabilecektir. 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Bilgisayarın tarihçesi ve türleri, genel olarak donanım  
 

2 İşletim Sistemleri ve Windows İşletim Sistemi.  

3 Kelime işlemci programı (MS Word) ve hesap tablosu programı (MS Excel) kullanımı.  
 

4 Hesap tablosu programı (MS Excel)  



5 Etkili sunum teknikleri ve sunum teknolojileri  
 

6 İnternet teknolojileri  

7 Bilgisayar ve ağ güvenliği  

8 Ara Sınav 

9 Bilgisayar programlamaya giriş, algoritma, akış diyagramı ve kodlama  

10 Değişkenler, sabitler, Matematiksel işlemler  

11 MATLAB çalışma ortamı, değişkenler, veri tipleri ve mantıksal/ilişkisel/aritmetik 
operatörler  

12 Diziler.Tek boyutlu (vektör)ve çok boyutlu diziler(matris)  

13 Dizilerde Matematiksel İşlemler  

14 MATLAB ile programlamaya giriş  

15 FİNAL Sınavı 

 
 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 
 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, özellikle 
Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    



İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, iş 
sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında bilgi 
sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası ve 
para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap planı 
ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, 
dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 
 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 3 

 

 

 



 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Genel İşletme Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS 

 
ISY103 Güz 4+0 4 5  
     

Ders Dili Türkçe 
Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin işletme kuruluş işlemlerini 
yaparak 
yönetim faaliyetlerine katılması amaçlanmaktadır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
 

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci İşletmelerin 
yapıları,çeşitleri, fonksiyonları, kuruluşu hakkında 
bilgi sahibi olur. 

Dersin İçeriği Küreselleşen dünyada ekonominin yapı taşlarından 
olan 
işletmelerin yapısını inceleyerek, bu işletmelerin 
yönetim 
anlamında, kuruluş yerlerini inceleme açısından, 
üretim, 
pazarlama, finans, insan kaynakları araştırma 
geliştirme ve karar verme süreci açısından gerekli 
bilgileri günün şartlarına uygun bir şekilde 
açıklayabilmek. 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 İşletme ve işletmecilik kavramları 
 

2 İşletmelerin sınıflandırılması 

3 İşletmenin amaç ve sorumlulukları İşletme kurma nedenleri 
 

4 Kuruluş yeri ve seçimi 

5 Kuruluş yeri ve seçimi Kuruluş yeri etkenleri ve kuruluş amaçları 
 

6 Kapasite 

7 İşletme yönetim fonksiyonları 

8 Ara Sınav 

9 Temel işletme fonksiyonları, üretim fonksiyonu 

10 Pazarlama fonksiyonu 

11 Finansman fonksiyonu 

12 İnsan kaynakları fonksiyonu 

13 İş sağlığı ve güvenliği 

14 İnsan kaynaklarında güncel gelişmeler 

15 FİNAL Sınavı 

 
 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 



Ara Sınav 1 %40 

Kısa Sınav   

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, özellikle 
Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, iş 
sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında bilgi 
sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası ve 
para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap planı 
ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, 

X     



dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 
AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi 15 4 60 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama 4 3 12 

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 112 

Toplam İş Yükü / 30 saat 119/30 

Dersin AKTS Kredisi 4 

 

 

 
 DERS BİLGİLERİ 

Ders: İktisada Giriş Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 
3 

 
ISY105 Güz 3+0 3  
    

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Amacı Dersin amacı genel ekonomik terimleri anlatmak, öğrencilerin 
ekonomik olayları anlayabilir hale getirmek ve bilgi tabanını 
oluşturmaktır 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin başarıyla tamamlanması sonucunda öğrenciler şunları 
yapabileceklerdir: 
1) Genel ekonomi terimlerini açıklayabilir.  
2) Milli gelir kavramlarını açıklayabilir.  
3) Talep, arz ve fiyat kavramlarını açıklayabilir.  
4) Piyasa türlerini ayırt edip açıklayabilir.  
5) Analitik düşünebilme bilgi ve becerilerini geliştirebilir.  
6) Devletin fiyat kontrolü, esneklikler ve maliyet analizlerini 
yorumlayabilir. 

Dersin İçeriği Ekonomi Kavramı, Piyasa Ekonomisine Genel Bakış, Fiyat 
Mekanizması, Arz – Talep Arasındaki İlişki, Esneklikler, Devletin Fiyat 



Kontrolü, Üretim ve Maliyet, Piyasa Türleri, Faktör Piyasaları, Gelir 
Dağılımı 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Ekonomik temel kavramlar, Ekonomi biliminde yöntem 

2 Tercihler, fırsat maliyeti ilkesi, kıt kaynak kavramı 

3 Mal, hizmet ve fayda kavramları 

4 Talep, Piyasa talebi ve talep eğrisi, talebi etkileyen faktörler 

5 Arz, Arzı etkileyen faktörler ve arz eğrisinden kaymalar 

6 Denge fiyatının oluşumu açısından piyasada fiyatın oluşumu ve piyasa mekanizması 

7 Talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, talebin çapraz esnekliği, Arzın fiyat esnekliği, 
arzın çapraz esnekliği 

8 Ara Sınav 

9 Fayda kavramı, marjinal fayda ve kayıtsızlık teorisi 

10 Tam rekabet piyasasına fiyat oluşumu 

11 Eksik rekabet piyasaları 

12 Tekel piyasası 

13 Oligopol piyasaları 

14 Tekelci rekabet piyasaları 

15 Üretim – Maliyet dengeleri 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Menkul Kıymetler 
ve Sermaye Piyasaları alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, Anadolu 
Üniversitesi e-öğrenme portalı, TRT Okul kanalı ve diğer kaynaklarla 
desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 

  X   

Finansal piyasalar hakkında problem çözme becerisine sahip olur.   x   

Piyasalar hakkında bilgilerini sürekli olarak güncellemesi gerektiğini öğrenir.    X  
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasaları alanında açılan sınavlarda başarılı olur.    X  



Finansal Kurumlar, piyasalar ve ekonominin işleyişiyle ilgili verilerin toplanması, 
yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında 
toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur ve uygular. 

  X   

Finansal piyasalar hakkında düşüncelerini aktarabilir.   X   

Örgüt içerisinde pratik sorun çözmede bireysel sorumluluk alabilir.   x   

Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda 
bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme 
becerilerine sahiptir. 

    X 

Örgüt içerisinde etkin ve verimli çalışmanın kurallarını uygular.     X 
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

   X  

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler 10 1 10 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 
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Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı Matematik ile ilgili temel kavramları açıklayabilme. 
Matematik için gerekli ve yeterli temeli oluşturabilme.   

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; 
Sistemli düşünmeyi öğrenir, Diğer derslerde karşılaşacağı 
temel matematik bilgilerine sahip olur,Düşüncesini 
matematik dilinde ifade edebilir,Matematiğin temel 
kavramlarını öğrenir, 
Matematikte ispat yollarını öğrenir,Diğer derslerde 
karşılaşacağı temel matematik bilgilerine sahip olur. 



Dersin İçeriği Yüzde ve binde hesaplamaları, oran ve orantı, kâr, zarar, 
karışım, bileşim ve alaşım hesaplamaları  

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Doğal sayılar kümesi ve tam sayılar kümesi 
 

2 Rasyonel ve irrasyonel sayılar kümesi 

3 Reel sayılar kümesi 
 

4 Mutlak değer ve özellikleri 

5 Fonksiyon kavramı, fonksiyon çeşitleri: trigonometrik fonksiyonlar 
 

6 Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar 

7 Üstel ve logaritmik fonksiyonlar 

8 Ara Sınav 

9 Tam değer fonksiyonu ve özellikleri 

10 Tümevarım 

11 Toplam sembolü 

12 Çarpım Sembolü 

13 Seri kavramı ve uygulamaları 

14 Karmaşık sayı kavramı 

15 FİNAL Sınavı 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %40 

Kısa Sınav   

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, 
özellikle Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 

 X    



işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, 
iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında 
bilgi sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası 
ve para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap planı 
ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, 
özetlemek, dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 77 

Toplam İş Yükü / 30 saat 77/30 

Dersin AKTS Kredisi 3 
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Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı İşletmede gerçekleşen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek 
düzen hesap planı ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre 
kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek ve finansal tablolar 
aracılığı ile bilgi kullanıcılarına sunmayı ögretmektir 

Dersin Öğrenme 
Çıktıları 

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; 
Muhasebenin temelkavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini 
açıklar,Muhasebede kullanılan defter belgeleri tanır ve belgeleri düzenler -
Tek düzen hesap planının öngördüğü hesapları tanır,Muhasebe bilgilerini 
kaydeder, sınıflandırır özetler,kullanıcılarına sunar -Bilanço, gelir tabl 

Dersin İçeriği Tekdüzen muhasebe sistemi çerçevesinde muhasebe uygulamalarının 
incelenmesi ve bu konuda muhasebe 
uygulamalarını yönlendiren muhasebenin temel 
kavramlarının, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinin 
tanıtılması, tekdüzen hesap planının ve işleyişinin örneklerle 
ele alınması. 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini tanımak 
 

2 Muhasebede kullanılan defter ve belgeleri tanımak 

3 Yevmiye kaydı ve büyük defter kayıtlarının kurallarını açıklamak 
 

4 Tek düzen hesap planına göre aktif hesaplarını tanımak ve yürütmek 

5 Tek düzen hesap planına göre yabancı kaynak hesaplarını tanımak ve yürütmek 
 

6 Tek düzen hesap planına göre öz kaynak hesaplarını tanımak ve yürütmek 

7 Tek düzen hesap planına göre sonuç hesaplarını tanımak ve yürütmek 

8 Ara Sınav 

9 Tek düzen hesap planına göre gider ve maliyet hesaplarını tanımak ve yürütmek 

10 Gider ve maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre yürütmek 

11 Gider ve maliyet hesaplarını 7/B seçeneğine göre yürütmek 

12 Açılış bilançosu düzenlemek ve açılış kaydı yapmak 

13 Muhasebe dönemine ilişkin bütün bir uygulamanın yevmiye ve büyük defter kayıtları 

14 Geçici mizan, kesin mizan düzenleme ve kapanış kayıtları 

15 FİNAL Sınavı 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %40 



Kısa Sınav   

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, özellikle 
Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, 
iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında 
bilgi sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası 
ve para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap planı 
ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, 
dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     



Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi 15 4 60 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 107 

Toplam İş Yükü / 30 saat 107/30 

Dersin AKTS Kredisi 4 
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Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin hukukun temel kavram ve 
kurumlarını tanıtmaktır. Bu derste öğrencilere, hukuk 
öğrenimleri boyunca görecekleri derslere ilişkin temel 
ve genel bilgiler verilmekte; öğrencilerin bundan sonraki 
dönemlerde alacakları hukuk derslerinin, altyapısı 
hazırlanmaya çalışılmaktadır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; 
Hukuki kavram, kurum ve inançlara dogmalardan uzak 
bir şekilde eleştirel bakabilir,Roma Hukukunun modern 
hukukları etkileme süreci hakkında bilgi sahibi, 
kavramların günümüz hukuku ile karşılaştırmasını 
yapabilir, ilgili hukuki kavramın temeli ile modern 
hukuktaki görünümü arasındaki bağlantıyı 
kurabilir,Roma Eşya Hukuku kavramlarının Türk Medeni 
Hukukundaki yansımaları hakkında bilgi sahibi olur. 



Dersin İçeriği Bu derste, Roma İmparatorluğu`nun siyasi yapısına 
yapılacak kısa bir girişin ardından Roma Hukukunun 
temelleri, tarihi ve kaynakları ile Corpus Iuris Civilis 
üzerinde durulacaktır. Ayrıca Roma usul hukukunun, 
Medeni Usul Hukuku kavramları üzerindeki etkileri ve 
Roma Eşya Hukuku kavramlarının Modern hukuktaki 
yansımaları hakkında bilgi verilecektir 

 
  

DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Hukuk ve hukuk sistemleri hakkında genel bilgi,“Ius Naturale-Ius Gentium-Ius Privatum-
Ius Publicum” kavramları  

 

2 “Gens-Civitas-clientes-familia” kavramları  

3 Roma devletinin siyasi devirleri  
 

4 Roma Hukukunun devirleri (Eski Hukuk-Klasik Hukuk-Klasik Sonrası Hukuk)  

5 Roma Hukukunun kaynakları, “Corpus Iuris Civilis”,Roma Hukukunun Modern Hukukları 
Etkileme Süreci  

 

6 Hak kavramı, hakların ayırımı ve kazanılması  

7 Eşya Hukuku Kavramı, eşya üzerindeki hakların özellikleri, Roma’da mal ayırımları, 
zilyetlik ve mülkiyet kavramları ve bu kavramların Türk Hukukundaki yansımaları  

8 Ara Sınav 

9 Roma Hukukunda mülkiyetin iktisabı ve korunması, Medeni Kanun’daki düzenlemeler ile 
karşılaştırması  

10 Roma Hukukunda irtifak hakları ve rehin hakkı, Medeni Kanun’daki düzenlemeler ile 
karşılaştırması  

11 Roma Hukukunda hak ve fiil ehliyeti, Vesayet ve kayyımlık, Medeni Kanun’daki 
düzenlemeler ile karşılaştırması  

12 Roma Hukukunda hukuki muamele kavramı ve unsurları  

13 Roma Hukukunda hukuki muamelelerin hükümsüzlüğü, Türk Borçlar Kanun’daki konuya 
ilişkin düzenlemelerle karşılaştırması  

14 Roma Hukukunda irade bozuklukları, Türk Borçlar Kanun’daki konuya ilişkin 
düzenlemelerle karşılaştırması  

15 FİNAL Sınavı 

 
 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, özellikle 
Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, iş 
sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında bilgi 
sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası ve 
para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap planı 
ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, 
dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 



AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

  

  

 

 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: İletişim  Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS 
2  

ISY113 Güz 2+0 2  
    

Ders Dili Türkçe 
Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin Amacı Kişilerarası ilişkilerde, iletişimin gerekliliğini ortaya 
koyarak iletişim sürecini anlayabilmek, kendini iyi 
tanımanın önemini kavrayarak, toplumu tanımada 
ki anlamının belirtilmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; 
İletişim kavramlarının anlamını bilerek, toplumu 
tanımak için göstereceği çabayı nedenleriyle kavrar. 
Toplumun temel yapı taşı olan insanı ve insanların 
kişilik özelliklerini, kişilerarası iletişimi ortaya 
çıkaran ve etkileyen faktörleri bilir. Sağduyulu, 
uygun ve nazik davranmanın, başkalarıyla iyi 
geçinmenin, zamana saygı göstermenin, 
dinlemenin, başkalarının gözüyle dünyaya 
bakabilmenin önemini farkeder.    

Dersin İçeriği İletişimin tanımı, iletişim türleri, iletişim engelleri ve 
etkili iletişim teknikleri   

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 İletişimin tanımı, iletişim süreci ve öneminin açıklanması. 
 



2 Tek yönlü ve iki yönlü iletişim , iletişim türlerinin açıklanması. 

3 İletişimin temel özelliklerinin incelenmesi. 
 

4 İletişim ve güç, etik konularının incelenmesi. 

5 İletişimin psikolojik işlevlerinin incelenmesi 
 

6 Toplumsallaşma ve İletişimin toplumsal işlevlerinin incelenmesi 

7 Sözlü iletişim ve ilkelerinin açıklanması 

8 Ara Sınav 

9 Örgütsel iletişimin incelenmesi 

10 Örgütsel iletişim, kurum içi yazılar ve genel amaçlı yazıların açıklanması, 

11 İletişimin yapıcı ve bozucu engellerinin incelenmesi. 

12 Sözsüz iletişimin incelenmesi 

13 Sözsüz iletişim ve ilkelerinin açıklanması. 

14 Etkili iletişim tekniklerinin incelenmesi 

15 FİNAL Sınavı 

 
 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, özellikle 
Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 

 X    



yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, iş 
sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında bilgi 
sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası ve 
para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap planı 
ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, 
dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 
 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 

 



 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Büro Yönetimi ve İletişim 
Teknikleri  

Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS 
2  

ISY115 Güz 2+0 2  
    

Ders Dili Türkçe 
Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin Amacı Öğrencilere büroları tanıtmak, büro hizmetlerini 
öğretmek ve büro yönetimi ve örgütsel davranış 
konuları ile ilgili temel bilgiler verilerek büro 
yöneticiliğine hazırlanılması. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; 
Büro ve büro türlerini bilir.  
Bürolarda işlerin planlaması, örgütlemesi, 
koordinasyonu denetimini kavrar.  
Büroların ergonomik tasarımını açıklar.  
Örgüt şemalarını çizebilir.  
İş bölümü, iş akısı ve verimlilik yönetimini açıklar.   

Dersin İçeriği Büro Yönetimi süreci dahilinde işlerin, çalışanların, 
ekipman ve gereçlerin etkin düzenlenmesi, 
bireylerin kişilik ve davranışları çerçevesinde işe 
alıştırılması, dosyalama ve arşiv hizmetleri, gruplar 
ve örgütsel davranış kuramları 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Büro Yönetimi Kavramları ve Büro Türleri 
 

2 Büroların ve Büro İşlerinin Organizasyonu 

3 Bürolarda Sistem İyileştirme Teknikleri 
 

4 İş Analizi, İş Değerlemesi Ve Performans Analizi 

5 Örgütlerde Evrak Dosya ve Arşiv Hizmetleri, İş Yazışmaları 
 

6 Büro Gereç ve Makineleri 

7 Sözlü iletişim ve ilkelerinin açıklanması 

8 Ara Sınav 

9 Büro ve İş Yerlerinde Çalışma Koşulları, Yerleşme Düzenleri ve İşe Alıştırma 

10 Bürolarda Hareket Ekonomisi, Ergonomi, Bürolarda Kalite ve Verimlilik 

11 Bürolarda Etkili Zaman Kullanımı 

12 Davranış bilimleri ve yönetim süreci 

13 Davranış Kuramları 

14 Grup Dinamikleri 

15 FİNAL Sınavı 

 
 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 



Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek   X   

İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket 
programları kullanabilmek X     

Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik 
açıdan uygulayabilmek 

X     

İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama 
yeteneğini kazanabilmek 

 X    

İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek  X    

İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini 
göstermek 

X     

Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek  X    

Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek X     

İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına 
sahip olduğunu göstermek 

X     

İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara 
yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 

     

 
 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 

 



 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Meslek Etiği  Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS 
2  

ISY117 Güz 2+0 2  
    

Ders Dili Türkçe 
Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin Amacı Öğrencilere etik ve mesleki etik kurallarının 
öğretilmesi, bilinçlendirilmesi ve etik duyarlılığın 
kazandırılması. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; 
Etik ve ahlak kavramlarını ve önemini bilir. 
Ahlaki ve etik ayrımını yapabilecek yetkinliği kazanır. 
Meslek alanındaki etik kuralları ve etiğe uygun 
davranışları bilir. 
Etik dışı davranışlar hakkında bilgi sahibi olur, etik 
ilkelere uymayan davranışlardan kaçınır. 
Kendi değer sistemi ve doğrularını tanımlar. 

Dersin İçeriği Etik kavramı, tanımı, kökeni, etik ve ahlak ilişkisi; 
Ahlaki değerler, ahlaki gelişim süreci, ahlak ve 
meslek ahlakı; Etik kuralları; Etik toplum ilişkisi; Etik 
sorgulama, toplumsal yozlaşma; Etik ilkeler, etik 
türleri; Mesleki etik kavramı; Mesleki etik ilkeler: 
doğruluk, yasallık, yeterlik, güvenirlik, mesleğe 
bağlılık; Meslek etik kodları; İş hayatında etik ilkeler, 
Sosyal sorumluluk kavramı; Etik değerlere uygun 
davranışların sonuçları; Mesleki yozlaşma ve etik dışı 
davranış sonuçları. 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 İş etiğine giriş ve temel kavramlar 

2 Etik değerlere verilen önem ve uyum, İşletmelerde etiğin önemi 

3 Etik davranış hangi faktörlerden etkilenir? Neden etik davranmalıyız? 

4 İş ahlakını oluşturan temel alanlar (İşletmecilik ahlakı, meslek ahlakı, çalışma ahlakı) 

5 Etik iklim ve etik kodlar 

6 Kişisel ahlak felsefeleri (İdealizm ve rölativizm), ifşaat 

7 Etik davranışı yönetmek: İşletmelerde etik anlayışın geliştirilmesi ve etik eğitimi 

8 Ara Sınav 

9 İnsan kaynakları etiği 

10 Sosyal sorumluluk, başlıca sosyal sorumluluk alanları ve paydaş yönetimi 

11 Pazarlama etiği ve basın etiği 

12 Politikada etik, Tıpta etik 

13 Vaka analizi (örnek olay analizi) 



14 Proje çalışması sunumları 

15 Final Sınavı 

 
 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Etiğin temel bilgilerine hakim olur.   X   

Bireysel etik, görev etiği ve meslek etiği anlayışını benimser. X     

Etik sistemleri sınıflandırabilir. X     

Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri sıralayabilir.  X    

İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek  X    

Meslek etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarını tanımlayabilir. X     

Meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını yorumlayabilir.  X    

 
 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 

 

 

 



1.SINIF BAHAR DÖNEMİ 

 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Türk Dili II Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 
2 

 
192102 Bahar 2+0 2  
    

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı Üniversite öğrencilerine Türk dilini sevdirmek, Türk dilinin 
kurallarını sezdirmek; onları, gerek sosyal hayatlarında, gerekse 
mesleki hayatlarında Türkçeyi bilinçli, özenle ve güvenle 
kullanmaya yöneltmek, dinlediğini ve okuduğunu daha iyi 
anlayabilmesi için edebi eserler yoluyla tahlil yeteneğini 
kazandırmaktır.  Orta öğrenimini tamamlamış öğrencilerimize, ana 
dilimizin yapı özelliklerini gereğince kavratabilmek, dil-düşünce 
bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak, Türkçeyi 
doğru güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde 
birleştirici ve bütünleştirici olan dilimizi egemen kılmak ve ana dili 
bilincine sahip gençler yetiştirmek. 
  

Dersin Öğrenme Çıktıları Yazım (imlâ) kurallarına uyma, Noktalama işaretlerini yerinde ve 
doğru bir şekilde kullanma; yazılı ve sözlü olarak duygu ve 
düşüncelerini güzel ve etkin bir biçimde anlatabilme, Mesleki 
yazışmaları kurallarına uygun bir biçimde gerçekleştirebilme, 
Bilimsel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme 
alışkanlığı kazanma 

Dersin İçeriği Anlam ve görev yönünden kelimeler,Paragraf çeşitleri ,Sözlü ve 
yazılı anlatım,Yazılı kompozisyon türleri,Cümlenin unsurları, cümle 
tahlili ve uygulaması,Kompozisyon açısından cümle,  Bilimsel 
yazıların hazırlanması,Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce 
tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencilerin doğru 
ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi, bununla 
ilgili retorik uygulama,II. yarıyıl ara sınavı 
 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Yazım Kuralları  
 

2 Noktalama İşaretleri  

3 Yazılı Anlatıma Giriş  
 

4 Yazışmalar (Dilekçe)  

5 Yazışmalar (Rapor, Tutanak, Seminer, e-posta…)  
 

6 Anlatım Bozuklukları  

7 Yazılı Anlatım (Kompozisyon)  

8 Ara Sınav 



9 Anlatım Türleri ve Özellikleri  

10 Düşünce Yazıları  

11 Metinler Yardımıyla Uygulama  

12 Sözlü Anlatım Türleri  

13 Bilimsel Araştırma Teknikleri (Hazırlama ve Uygulama)  

14 Genel Tekrar ve Sunumlar 

15 FİNAL Sınavı 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 
 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, özellikle 
Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    



İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, iş 
sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında bilgi 
sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası ve 
para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap planı 
ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, 
dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 
 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 
 

 

 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 
2 

 
AİİT102 Bahar 2+0 2  
    



Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı 1- Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, hür, demokratik 
ve laik nesillerin yetiştirilmesi 2- Türk gençliğine milli 
tarih şuuru ve güveni kazandırılması 3- Türk 
çağdaşlaşmasının temel dinamiklerinin öğretilmesi 

Dersin Öğrenme Çıktıları Cumhuriyet rejimine geçiş sürecini 
kavrayabilme,Atatürk ilkelerini ve inkılâplarını 
kavrayabilme,Atatürk Dönemi iç ve dış politika 
esaslarını değerlendirebilme,İsmet İnönü iktidarında 
yaşanan gelişmeleri değerlendirebilme,II. Dünya Savaşı 
neden ve sonuçlarını açıklayabilme,Demokrat Parti 
iktidarında yaşanan gelişmeleri değerlendirebilme1960 
Darbesi ve sonrasındaki siyasi gelişmeleri kavrayabilme 

Dersin İçeriği 1- Cumhuriyet rejimine geçiş sürecinde yaşananlar 2- 
Atatürk Dönemi inkılâpları ve ilkeler 3- Atatürk Dönemi 
iç ve dış politika esasları 4- İsmet İnönü Dönemi iç ve dış 
politika gelişmeleri 5- II. Dünya Savaşı ve Türkiye’ye 
etkileri 6- Çok Partili hayata geçiş, 1950 ve sonrasındaki 
siyasi gelişmeler 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Milli Mücadele’nin Genel Özellikleri, Cumhuriyet Rejimine Geçişte Türkiye 
 

2 Atatürk Dönemi’nde İç Politika 

3 Hukuk ve Eğitim Alanındaki İnkılâplarımız 
 

4 Toplumsal ve Ekonomik Alandaki İnkılâplarımız 

5 Atatürk İlkeleri-Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık ve yürütmek 
 

6 Atatürk İlkeleri-Laiklik, Devletçilik, İnkılâpçılık 

7 Atatürk Dönemi’nde Dış Politika 

8 Ara Sınav 

9 İsmet İnönü İktidarı (1938-1950) 

10 II. Dünya Savaşı ve Türkiye’ye Etkileri 

11 Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti İktidarı (1950-1960) 

12 27 Mayıs 1960 Darbesi ve Sonrasında Türkiye 

13 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye 

14 Soğuk Savaş Dönemi Türk Dış Politikası (1945-1960) 

15 FİNAL Sınavı 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev   



 
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 
 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, özellikle 
Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, iş 
sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında bilgi 
sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası ve 
para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap planı 
ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, 
dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     



Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 
 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 

 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: İngilizce II Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 
3 

 
ING102 Bahar 3+0 3  
    

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı Bu ders kapsamında öğrencilerin,Temel dilbilgisine 
sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı 
konuşabilmeleri, - Okuduğunu anlamaları 
amaçlanmaktadır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;okul ve benzeri 
ortamlardaki net konuşmaları anlayabilir,Meslekle ilgili 
ve sık kullanılan kelimeleri içeren metinleri 
anlayabilir,Günlük yaşamla ilgili konuşabilir, dilin 
konuşulduğu ülkede seyahat edebilir,Düşüncelerini, 
planlarını, isteklerini açıklayabilir, geçmiş bir olayı 
anlatabilir.,Bildik, ilgi alanına giren bir konuda basit bir 
metin ve kişisel mektuplar yazabilir 

Dersin İçeriği Öğrencilerin mesleki İngilizce derslerini takip 
edebilecek, İngilizceye temel oluşturacak seviyede 
İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 
sözlü anlatım ve yazma becerileri. 



  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Tanışma ve Dersin Tanıtım  
 

2 Jobs - Wh- questions in the simple present  

3 Daily activities - Yes/No questions in the simple present  
 

4 At the moment - Present continuous questions  

5 On the weekend - Simple past  
 

6 Downtown - Prepositions of place  

7 People we admire - Simple past of be  

8 Ara Sınav 

9 Vize Sınavı Değerlendirmesi  

10 At a supermarket - Count and noncount nouns  

11 Health problems - Should for advice  

12 Cities - Wh- questions with past of be  

13 Music - Invitations and suggestions  

14 Travel plans - Future plans with be going to and might  

15 FİNAL Sınavı 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 
 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, özellikle 
Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 

 X    



işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, iş 
sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında bilgi 
sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası ve 
para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap planı 
ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, 
dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi 15 4 60 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 122/30 

 

 



 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Muhasebe II Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 
5 

 
ISY102 Bahar 4+4 4  
    

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı Muhasebenin ürettiği bilgiler sayesinde doğru planların 
yapılması ve sağlıklı kararların alınması mümkündür. 
Bunun için ekonomik olayların finansal raporlara 
yansıtılması gerekir. Bu derste dönem sonu işlemleriyle 
ilgili yapılacak muhasebe kayıtları öğretilecektir. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci; Değerleme 
yöntemlerini bilir. Dönen ve duran varlıkların 
değerlemesini yapar.Yabancı ve özkaynakların dönem 
sonu envanter işlemlerini yaparGelir Tablosunu 
oluşturmayı bilir ve gelir ve gider hesaplarının nasıl 
kapatılacağını öğrenir. 
Dönem sonu işlemlerini ve Mizan oluşturmayı öğrenir 

Dersin İçeriği Değerleme yöntemleri, dönen değerlerle ilgili envanter 
işlemleri, duran varlıkların değerlemesi, yabancı ve 
özkaynakların envanteri, gelir ve gider hesaplarının 
kapatılması, enflasyon muhasebesi, gelir tablosunun 
envanteri, temel ve ek finansal tabloların düzenlenmesi, 
7/A ve 7/B seçeneklerinde envanter işlemleri,monografi 
uygulamaları 

 
  

DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Dönem sonu işlemlerin tanımı ve niteliği  
 

2 Envanter ve değerleme kavramları  

3 Muhasebe dışı envanter ve muhasebe içi envanter kayıtları- örnekler  
 

4 Gelir Tablosunun düzenlenmesi  

5 Gelir Tablosu hesaplarında dönem sonu muhasebe işlemleri  
 

6 Maliyet hesaplarında dönem sonu muhasebe işlemleri  

7 Dönem Kar/Zararı ile ilgili dönem sonu muhasebe işlemleri  

8 Ara Sınav 

9 Aktif hesaplarda dönem sonu muhasebe işlemleri  

10 Pasif hesaplarda dönem sonu muhasebe işlemleri  

11 Defteri kebir (Büyük Defter) İşlemleri  

12 Aylık mizanların düzenlenmesi  

13 Kesin mizanın düzenlenmesi  

14 Kapanış bilançosunun düzenlenmesi  

15 FİNAL Sınavı 

 



 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 
 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, 
özellikle Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, 
iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında 
bilgi sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası 
ve para piyasası denge analizini yapma, 

 X    



Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap 
planı ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, 
özetlemek, dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 
 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi 15 4 60 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45 

Ödevler 10 1 10 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 115 

Toplam İş Yükü / 30 saat 115/30 

Dersin AKTS Kredisi 4 

 

 
 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: İşletme Becerileri Grup Çalışması Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS  

 
ISY104 Bahar 2+0 2 2   
      

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı İşletme faaliyetleri ve yönetim uygulamalarıyla ilgili 
becerilerini geliştirebilme, Yönetim sürecinde ortaya 
çıkan sorunları tanıyabilme ve çözüm önerileri sunabilme, 
Etkili bir iletişimde bulunarak, kendi kendini geliştirme ve 
yönetme becerisi kazanabilme, İnsan ilişkileri ve grup 
çalışmasının önemini kavrayabilme. 



Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin başarıyla tamamlanması sonucunda 
öğrenciler şunları yapabileceklerdir: 
1) İş hayatında başarılı olmanın yol ve yöntemlerini 
açıklamak ve uygulayabilir 
2) İşletme yönetiminde ortaya çıkan sorunları tanır 
ve çözüm yollarını açıklar 
3) Çok sayıda, yeni ve esnek çözümler üretir 
4) İletişim süreci, iletişimdeki engeller ve çeşitli 
iletişim araçlarını analiz eder 
5) İş hayatında çalışanlarla, çevreyle, etkili ve verimli 
ilişkiler kurarak grup çalışması yapabilir 
6) İş hayatındaki motivasyon araçlarını ve uygulama 
şekillerini açıklayabilir 
7) Grup dinamiği, gruplarda etkileşim ve çatışmayı 
açıklayabilir 

Dersin İçeriği İşletme yönetiminde sorun çözme, iletişim, insan ilişkileri 
ve grup çalışması, kendini geliştirme ve kendi kendini 
yönetme. 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 İşletmelerde amaç ve hedefler,amaçları belirlerken dikkat edilmesi gereken hususlar  

2 Sorun tanımı ve işletmelerde meydana gelen sorunların nedenleri  

3 İşletmedeki sorunlar ve çözüm yolu ile ilgili örnek ve uygulamalı tartışma  

4 İş hayatında astlar ve üstlerle etkili iletişim kurma,organizasyon yapısı içerisinde grupların 
oluşumu ve işlevleri,grup çalışmasının önemi  

5 Etkili iletişim ve grup çalışması ile ilgili örnek ve uygulamalı tartışma  

6 Bir işyerindeki personelin taşıması gereken özellikler ve iş etiği  

7 Liderlik  

8 Ara Sınav 

9 İş Hayatındaki motivasyon araçları ve uygulama şekilleri  

10 Yönetimde stres ve stresle başa çıkma yolları  

11 Kişisel öğrenme ihtiyaçları ve başarı  

12 Zamanı iyi yönetme becerisi , tartışma uygulaması  

13 İş hayatında başarılı olmanın yol ve yöntemleri,işverenin personelden beklentileri  

14 İş başvurusu, görüşmeye hazırlık, dış görüntüde dikkat edilmesi gerekenler, götürülmesi 
gereken belgeler ve görüşme süreci  

15 Final Sınavı 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 



Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, 
özellikle Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını 
öğrenerek uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel 
satış faaliyetlerini yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri 
öğrenmek, üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz 
yöntemlerini uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim 
sistemlerinin işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini 
uygulayacak kalite yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun 
yapı ve işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve 
organizasyonda yeni yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, 
bireysel ve örgütsel davranışları inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik 
ve sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını 
öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret 
işlemleri uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin 
mevzuatı takip ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik 
ticaretin kurallarını öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını 
öğrenmek, iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika 
hukuku hakkında bilgi sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar 
üzerinden ödenecek vergileri hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri 
düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve 
tüketim davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma 
dengesini öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar 
yapmak, mal piyasası ve para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel 
ilkelerini, fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap 
planı ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, 
özetlemek, dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile 
bilgi kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve 
meslek hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları 

 X    



anlamak, olaylarla ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle 
göstermek ve değişkenleri arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları 
yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler 10 1 10 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 

 
 
 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Makro iktisat ISY106 Bahar  3+0 3 3 
 

Ön Koşul      

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Önlisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersi Veren Öğretim Elemanı Öğr.Grv. Meral ÇALIŞ DUMAN 

Dersin Yardımcıları  

Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin, üretici ve tüketici olarak devlet ve 
devletin ilişki içersinde olduğu diğer ekonomik karar 
birimlerinin iktisadi faaliyetleri hakkında bilgi edinmesi, 
analizde bulunması ve yorum yapabilmeyi öğrenmesi 
amaçlanmaktadır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; 
Makro ekonomik hesaplamalar yapmak  
Para piyasası ve politikalarını takip etmek  
Mal piyasasını ve politikalarını takip etmek 
Makro ekonomik denge oluşumunu analiz etmek  
Büyüme ve kalkınma modellerini takip etmek 
Döviz piyasası ve dış ticaret politikasını takip etmek çıktılarına 
sahip olur. 

Dersin İçeriği Ülke ekonomisini şekillendiren makro konular; milli gelir, 
işsizlik, enflasyon, uzun ve kısa dönemli yaklaşımlar, para ve 



döviz piyasası ve ödemeler dengesi dersin genel içeriğini 
oluşturmaktadır.  

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri 

1 Milli muhasebe kavramlarını öğrenmek Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar 

2 Milli geliri hesaplama yöntemlerini öğrenmek ve analiz 
etmek 

Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar,  

3 İstihdam ve işsizlik ile ilgili kavramlar ve işsizlik oranlarının 
hesaplanması 

Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar 

4 Enflasyon tanımı, türleri ve ekonomiye etkileri Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar,  

5 Enflasyon oranının hesaplanması ve anti- enflasyonist 
politikalar 

Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar,  

6 Paranın fonksiyonları ve tanımı Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar,  

7 Para arzı ,para talebi, para piyasası ve para politikaları Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar 

8 VİZE SINAVI  

9 Faiz oranı ve milli gelirin denge seviyesi, Mal piyasası, Para 
piyasası ve IS-LM Modelinde ekonominin genel dengesi 

Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar 

10 Dış ticaret teorisi ve diş ticaret politikası Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar 

11 Döviz piyasası Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar 

12 Ödemeler Bilançosu Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar 

13 Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar 

14 Kalkınma stratejileri ve az gelişmiş ülkelerde kalkınmayı 
engelleyici faktörler 

Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar 

15 Final sınavı  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %40 

Kısa Sınav   

Ödev   

Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60 

Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

1 Makro ekonomik hesaplamalar yapabilmek   X   

2 Para piyasası ve politikalarını takip etmek  X    



3 Makro ekonomik denge oluşumunu analiz etmek  X    

4 Para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını,  temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlamak. 

  X   

5 İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve 
tüketim davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma 
dengesini öğrenmek, analiz etmek. 

  X   

6 Makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası ve para piyasası 
denge analizini yapmak, politikaları takip etmek 

   X  

       

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi  15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 2,06 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 
 

 

  
 
 

 

  

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Kongre ve Fuar Yönetimi Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 
2 

 
ISY112 Bahar 2+0 2  
    

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı Bu dersle, Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında 
kongre seminer organizasyonu yapma yeterliği 
kazandırmak amaçlanmaktadır 

Dersin Öğrenme Çıktıları Kongre ve seminer organizasyonu için ön hazırlık 
yapmak. 
Kongre ve seminer organizasyonu işlemlerini 
yürütmek. 
Kongre operasyonunu gerçekleştirebilmek 
Fuar organizasyonuFuar çeşitleri 

Dersin İçeriği Turizm endüstrisinde çalışmak üzere eğitim alan 
öğrencilere turizm kapsamında yer alan kongre ve fuar 
turizm hareketleri hakkında temel mesleki bilgiler 
kazandırmak. 

 



 
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Toplantı Turizmi Tanımı Ve Önemi  
 

2 Toplantı Turizminin Gelişimini Etkileyen Nedenler. Toplantı Organizatörlüğü  

3 Toplantı Pazarının Kapsamı  
 

4 Toplantı Pazarının İncelenmesi, Toplantı Pazarının Satın Alma Karar Süreci  

5 Toplantı Organizatörü Açısından Toplantı Planlaması Ve Yönetimi.  
 

6 Toplantıların Duyurulması, Son Hazırlık Toplantısı, Toplantı Kontrol Araçları.  

7 Otellerde Pazarlama Faaliyetleri İçin Ön Hazırlık.  

8 Ara Sınav 

9 Otel Açısından Toplantı Pazarına Dönük Pazarlama Faaliyetlerinin Yönetimi.  

10 Toplantı Pazarına Dönük Tutundurma Çabaları.  

11 Toplantı Öncesi,Sırası ve Sonrasında Otel İşletmesi Tarafından Yapılacak İşler  

12 Toplantı Sonrasında Yapılacak İşler.  

13 Fuar Organizasyonu.  

14 Katılımcı Firmaların Katlanacağı Fuar Harcamaları.  

15 FİNAL Sınavı 

 
 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 
 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, 
özellikle Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını 
öğrenerek uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel 
satış faaliyetlerini yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri 
öğrenmek, üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz 
yöntemlerini uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim 

 X    



sistemlerinin işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini 
uygulayacak kalite yönetim sistemi kurma. 

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun 
yapı ve işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve 
organizasyonda yeni yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, 
bireysel ve örgütsel davranışları inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik 
ve sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını 
öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret 
işlemleri uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin 
mevzuatı takip ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik 
ticaretin kurallarını öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını 
öğrenmek, iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika 
hukuku hakkında bilgi sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar 
üzerinden ödenecek vergileri hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri 
düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve 
tüketim davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma 
dengesini öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar 
yapmak, mal piyasası ve para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel 
ilkelerini, fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap 
planı ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, 
özetlemek, dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile 
bilgi kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve 
meslek hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları 
anlamak, olaylarla ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle 
göstermek ve değişkenleri arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları 
yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 
 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler 10 1 10 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 



Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 

 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Yönetim Bilişim Sistemleri Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS 
3  

ISY108 Bahar 3+0 3  
    

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin Amacı MS-Word kelime işlem programını kullanabilme. MS-
Excel çalışma tablosu programlarının çalışma hayatında 
sağlayacağı kolaylıkları kavrayabilme. MS-PowerPoint 
sunu programını kullanarak sunu hazırlayabilme. MS-
Access veritabanı hazırlama progrmını temel seviyede 
kullanarak veritabanı hazırlayabilmeli. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci; Belge ve yazıları 
kelime işlem programında düzenleme, gerekli 
düzeltebilir,biçimlendirme çalışmalarını 
yapabilir,Çalışma tablosunun matris yapısını, hücre, 
satır, sütün, bölge tanımları ile sayısal-alfasayısal bilgi 
girişlerini ve formül oluşturma aşamalarını açıklayabilir, 
Oluşturulan çalışma tablolarındaki verileri sıraya dizer, 
istenilen bilgileri süzer ve analizlerini yapabilir,Çalışma 
tablosundaki sayısal verilerin özelliklerine göre en 
uygun grafik tipini uygular ve biçimlendirme işlemlerini 
yapabilir,Powerpoint kullanarak sunum dosyası 
oluşturabilir, slayt sıralama, tasarım ve animasyon gibi 
biçimlendirmeözelliklerini ayarlayabilir,Access de veri 
tabanı kavramını bilir, tasarlar ve oluşturabilir. 

Dersin İçeriği Word 2010 - Belge İşlemleri, Biçimlendirme İşlemleri 
Word 2010 - Belge Denetimi, Yazdırma, Tablo İşlemleri- 
Word 2010 - Nesne İşlemleri, Gelişmiş Özellikler Word 
2010 - Makrolar, Özelleştirme Excel 2010 - Çalışma 
Alanı, Veri Girişi, Biçimlendirme İşlemleri Excel 2010 - 
Formüller, Fonksiyonlar Excel 2010 - Grafik İşlemleri, 
Veri Analizi Excel 2010 - Veri Analizi Excel 2010 - 
Yazdırma, Makrolar, Özelleştirme PowerPoint 2010 - 
Çalışma Alanı, Slayt İşlemleri, Tasarım PowerPoint 2010 
- Slayt Nesneleri, Gösteri Ayarları, PowerPoint 2010 - 
Yazdırma, Özelleştirme Internet Kavramları E-Posta 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Word Belge İşlemleri, Biçimlendirme İşlemleri 
 



2 Word Belge Denetimi, Yazdırma, Tablo İşlemleri 

3 Word Nesne İşlemleri, Gelişmiş Özellikler 
 

4 Word Makrolar, Özelleştirme 

5 Excel Çalışma Alanı, Veri Girişi, Biçimlendirme İşlemleri 
 

6 Excel Formüller, Fonksiyonlar 

7 Excel Grafik İşlemleri, Veri Analizi 

8 Ara Sınav 

9 Excel Veri Analizi 

10 Excel Yazdırma, Makrolar, Özelleştirme 

11 Power Point  Çalışma Alanı, Slayt İşlemleri, Tasarım 

12 Power Point Slayt Nesneleri, Gösteri Ayarları, 

13 Power Point Yazdırma, Özelleştirme 

14 Internet Kavramları 

15 FİNAL Sınavı 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, 
özellikle Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 

 X    



yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, 
iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında 
bilgi sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası 
ve para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap 
planı ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, 
özetlemek, dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 
 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 4 60 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45 

Ödevler 10 1 10 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 115 

Toplam İş Yükü / 30 saat 115/30 

Dersin AKTS Kredisi 4 

 

 



 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Örgütsel Davranış Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS  

 
ISY110 Bahar 2+0 2 2   
      

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin Amacı Örgütsel davranış disiplininin hedefi kurumlara, günümüzün hızla 
değişen ve küreselleşmenin etkisinde olan iş çevresi koşullarına 
uyum sağlayabilmeleri için çalışanlarını temel alarak yol 
göstermektir. Dersin amacı, öğrencilere bireysel, grup ve kurumsal 
düzeydeki sistemsel ve davranışsal dinamikler ile ilgili temel 
kavramları kuramsal ve uygulama perspektiflerinden öğretmektir. 
Dersi tamamladıklarında öğrencilerden bireysel düzeyde iş 
tutumları, kişilik, değerler, karar verme ve motivasyon grup 
düzeyinde grup ve takım davranışları, iletişim, güç ve politika, 
liderlik, çatışma ve müzakere kurumsal düzeyde kurumun yapısı ve 
kültürü, değişim ve stres yönetimi ile ilgili bilgi, anlayış ve sezgi 
geliştirmeleri beklenir. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin başarıyla tamamlanması sonucunda öğrenciler 
şunları yapabileceklerdir: 
1) İş hayatında başarılı olmanın yol ve yöntemlerini açıklamak 
ve uygulayabilir 
2) İşletme yönetiminde ortaya çıkan sorunları tanır ve çözüm 
yollarını açıklar 
3) Çok sayıda, yeni ve esnek çözümler üretir 
4) İletişim süreci, iletişimdeki engeller ve çeşitli iletişim 
araçlarını analiz eder 
5) İş hayatında çalışanlarla, çevreyle, etkili ve verimli ilişkiler 
kurarak grup çalışması yapabilir 
6) İş hayatındaki motivasyon araçlarını ve uygulama şekillerini 
açıklayabilir 
7) Grup dinamiği, gruplarda etkileşim ve çatışmayı 
açıklayabilir 

Dersin İçeriği 1-Örgütsel davranışın temel prensiplerinin ve teorilerinin 
anlaşılması 
2-Farklı bakış açılarının eleştirel yaklaşımla değerlendirilebilmesi 
3- Çalışma alanıyla ilgili terminoloji, sınıflamalar, yöntemler ve 
trendlerle ilgili temel bilgi edinimi 

 
  

DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Örgütsel Davranışa Giriş  

2 İşyerinde Çeşitlilik İş tutumları ve İş Tatmin 

3 İşletmedeki sorunlar ve çözüm yolu ile ilgili örnek ve uygulamalı tartışma  



4 İş hayatında astlar ve üstlerle etkili iletişim kurma,organizasyon yapısı içerisinde grupların 
oluşumu ve işlevleri,grup çalışmasının önemi  

5 Etkili iletişim ve grup çalışması ile ilgili örnek ve uygulamalı tartışma  

6 Bir işyerindeki personelin taşıması gereken özellikler ve iş etiği  

7 Liderlik  

8 Ara Sınav 

9 İş Hayatındaki motivasyon araçları ve uygulama şekilleri  

10 Yönetimde stres ve stresle başa çıkma yolları  

11 Kişisel öğrenme ihtiyaçları ve başarı  

12 Zamanı iyi yönetme becerisi , tartışma uygulaması  

13 İş hayatında başarılı olmanın yol ve yöntemleri,işverenin personelden beklentileri  

14 İş başvurusu, görüşmeye hazırlık, dış görüntüde dikkat edilmesi gerekenler, götürülmesi 
gereken belgeler ve görüşme süreci  

15 Final Sınavı 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %40 

Kısa Sınav   

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 
 
 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, 
özellikle Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını 
öğrenerek uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel 
satış faaliyetlerini yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri 
öğrenmek, üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz 
yöntemlerini uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim 
sistemlerinin işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini 
uygulayacak kalite yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun 
yapı ve işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve 
organizasyonda yeni yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, 
bireysel ve örgütsel davranışları inceleyerek değerlendirme. 

 X    



İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik 
ve sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını 
öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret 
işlemleri uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin 
mevzuatı takip ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik 
ticaretin kurallarını öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını 
öğrenmek, iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika 
hukuku hakkında bilgi sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar 
üzerinden ödenecek vergileri hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri 
düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve 
tüketim davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma 
dengesini öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar 
yapmak, mal piyasası ve para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel 
ilkelerini, fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap 
planı ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, 
özetlemek, dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile 
bilgi kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve 
meslek hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları 
anlamak, olaylarla ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle 
göstermek ve değişkenleri arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları 
yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler 10 1 10 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Maliyet Muhasebesi Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS  



 
ISY114 Güz 2+0 2 2   
      

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin Amacı Bu dersi alan öğrencilerin üretim işletmeleri ile ilgili olarak 
muhasebe kayıtlarını öğrenmesi, birim mamul maliyetini 
hesaplaması, satışların maliyeti tablosu hazırlama ve 
yorumlama yeteneğini kazanması ve işletme yönetimine 
yardımcı olacak raporları hazırlaması amaçlanmaktadır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Maliyet unsurlarını hesaplamak 
Gider dağıtımı yapmak 
Birim maliyeti hesaplamak 
Maliyet kayıtları yapmak 
Satışların maliyeti tablosu hazırlamak ve yorumlamak 

Dersin İçeriği İlk madde ve malzeme maliyetini hesaplamak, işçilik 
maliyetini hesaplamak, genel üretim maliyetlerini 
hesaplamak, birinci dağıtımı yapmak, ikinci dağıtımı 
yapmak, sipariş maliyet yönteminde birim maliyet 
hesaplamak, safha maliyet yönteminde birim maliyet 
hesaplamak, standart maliyet yönteminde birim maliyet 
hesaplamak, 7/A seçeneğine göre kayıt yapmak, 7/B 
seçeneğine göre kayıt yapmak 

 
  

DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 İlk madde ve malzeme maliyetini hesaplamak 

2 İşçilik maliyetini hesaplamak 

3 Genel üretim maliyetlerini hesaplamak 

4 Genel üretim maliyetlerini hesaplamak 

5 Birinci dağıtımı yapmak 

6 İkinci dağıtımı yapmak 

7 İkinci dağıtımı yapmak 

8 Ara Sınav 

9 Sipariş maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak 

10 Safha maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak 

11 Standart maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak 

12 Standart maliyet yönteminde birim maliyet hesaplamak 

13 7/A seçeneğine göre kayıt yapmak 

14 7/B seçeneğine göre kayıt yapmak 

15 Final Sınavı 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %40 

Kısa Sınav   



Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, özellikle 
Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, iş 
sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında bilgi 
sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası ve 
para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap planı 
ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, 
dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     



Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.SINIF GÜZ DÖNEMİ 

 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Pazarlama İlkeleri Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS 
4  

ISY201 Güz 4+0 4  
    

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı Pazarlama kavramının ve işletmenin pazarlama 
faaliyetleri kapsamında nelerin yer aldığının kavranması 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin başarıyla tamamlanması sonucunda 
öğrenciler şunları yapabileceklerdir: 
1)Pazarlamanın temelini teşkil eden kavram ve 
olguları içselleştirir 
2-Tüketici davranışlarını anlar, yorumlar ve 
pazarlama programlarının şekillendirilmesinde 
kullanır 
3-Temel pazarlama bileşenlerinin pazarlama süreci 
içindeki yerleri ve etkileşimlerinin analiz eder 
4-Bir işletmenin pazarlama faaliyetlerini analiz 
edebilme ve pazarlama programlarını kurgular 
5-Pazarlama yönetiminin anlaşılması, strateji 
geliştirme ve denetim konularının kavrar. 
6-Pazarlama bağlamında iş dünyasında yaşanmakta 
olan olayları ve 
değişimleri (dijitalleşme dahil) eleştirel ve rasyonel 
bir bakış açısıyla 
değerlendirir.  
7-Pazar bölümlendirmesi, hedefleme, 
konumlandırma planlaması yapar 

Dersin İçeriği Pazarlama kavramının tanımı, pazarlama faaliyetlerinin 
etkilendiği çevresel şartların incelenmesi, pazarlama 
sürecinin elemanları olan pazarlama karmasının 
anlatılması, pazarlama fonksiyonunun uygulanmasındaki 
ilkeler  

DERS AKIŞI 

 
Hafta 

Konular 

1 Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve pazarlama konusunda son gelişmeler ve 
dijitalleşme 

2 Pazarlama Çevresi 

3 Stratejik pazarlama ve pazarlamanın rolü 

4 Pazarlama araştırması ve bilgi sistemi 

5 Tüketici pazarları ve tüketici davranışı 



6 Tüketici karar süreci 

7 Endüstriyel pazarlar ve uluslararası pazarlar 

8 Ara Sınav 

9 Pazar bölümlendirme 

10 Hedef pazar seçimi 

11  Pazar konumlandırma 

12 Pazarlama karması elemanlarından mamul 

13 Pazarlama karması elemanlarından fiyat 

14 Pazarlama karması elemanlarından tutundurma ve dağıtım 

15 Final Sınavı 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

 
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  

SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
Program Çıktıları 

Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, 
özellikle Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını 
öğrenerek uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış 
faaliyetlerini yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri 
öğrenmek, üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz 
yöntemlerini uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim 
sistemlerinin işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini 
uygulayacak kalite yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı 
ve işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve 
organizasyonda yeni yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel 
ve örgütsel davranışları inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik 
ve sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını 
öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret 
işlemleri uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin 

 X    



mevzuatı takip ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik 
ticaretin kurallarını öğrenerek internet ortamında uygulama. 

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını 
öğrenmek, iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika 
hukuku hakkında bilgi sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar 
üzerinden ödenecek vergileri hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri 
düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve 
tüketim davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma 
dengesini öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, 
mal piyasası ve para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel 
ilkelerini, fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap 
planı ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, 
özetlemek, dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile 
bilgi kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, 
olaylarla ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve 
değişkenleri arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları 
yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 3 45 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 92 

Toplam İş Yükü / 30 saat 92/30 

Dersin AKTS Kredisi 3 

 
 
 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Yönetim ve Organizasyon ISY203 Güz 4+0 4 5 

Ön Koşul      

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Önlisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersi Veren Öğretim Elemanı Öğr.Grv. Meral ÇALIŞ DUMAN 



Dersin Yardımcıları  

Dersin Amacı Bu dersin amacı genel olarak yönetim, yönetim biliminin 
gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve işleyişi, 
liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve 
organizasyonda yeni yaklaşımlar hakkında genel bilgileri 
öğretmektir. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; 

 Yönetimin önemini, yöneticilerin görevlerini ve 
konumlarını bilir. 

 Planlama, örgütleme, yöneltme, eş güdümleme, 
denetleme fonksiyonlarını öğrenir. 

 Yönetim biliminin doğuşu, gelişimi ve kuramlarını bilir. 

 Yönetim ve Organizasyon hakkında son zamanlarda 
ortaya çıkan gelişmeleri bilir. 

Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini, yönetimin temel kavramları, yöneticinin 
özellikleri ve temel becerileri, yönetimin işlevleri ve yönetim 
ve organizasyon teorileri ve yönetim alanında ortaya çıkan 
güncel gelişmeler oluşturmaktadır.  

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

1 Yönetimle İlgili Temel Kavramlar Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

2 Yönetim ve Organizasyon Teorileri Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

3 Yönetim Fonksiyonları Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

4 Yönetimde Otorite, Güç ve Etkileme Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

5 Yöneticilik ve Liderlik Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

6 Motivasyon Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

7 Organizasyon Yapılarını Belirleyen Değişkenler Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

8 Vize Sınavı  

9 Organizasyonda Gruplar Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

10 Organizasyonlarda Çatışma ve Yönetimi Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

11 Organizasyon Kültürü Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

12 Örgütsel Değişim Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

13 Yönetimde Karar Verme Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

14 Yönetim ve Organizasyonda Yeni Yaklaşımlar Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

15 FİNAL SINAVI  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %40 

Kısa Sınav   

Ödev   

Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60 

Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 



1 İşletme yönetimi alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.    X  

2 Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin 
edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir 

   X  

3 İşletme yönetimi alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve 
değerlendirme becerisine sahiptir. 

   X  

4 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi 
olarak sorumluluk alır. 

  X   

5 İşletme yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki 
düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

  X   

6 Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun 
yapı ve işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve 
organizasyonda yeni yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenir. 

   X  

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi  15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62 / 30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

  
  
 
 

 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Stratejik Yönetim Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 
5 

 
ISY205 Güz 4+0 4  
    

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Amacı Öğrencilere; - İşletme ile çevresi arasındaki lişkileri analiz ederek buna 
göre işletmenin istikamet ve amaçları doğrultusunda etkili stratejiler 
geliştirme, uygulama ve kontrol etme yeteneği kazandırmak, - İşletme 
ve dış çevre analizi yaparak, fırsatları, Üstünlükleri, tehditleri ve 
zayıflıkları belirleyebilmek - Örgütün geleceğine ilişkin öngörülerde 
bulunabilmek ve her alanda uygulanacak stratejiler konusunda bilgi 
sahibi yapmak. - Uygulamaya dönük stratejik plan hazırlama becerisi 
kazandırmak.   

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin başarıyla tamamlanması sonucunda öğrenciler şunları 
yapabileceklerdir: 
1) Rekabet stratejileri, işlevsel stratejiler, genel çevre analizi, rakip 
analizi, pazar analizi, rekabet analizi, işletme analizi, Swot analizi 
konularında bilgi edinilmesi 



2) Edinilen analitik beceriyi yönetim fonksiyonunda kullanma ehliyeti 
kazanma 
3) İnsan kaynakları stratejileri konusunda edinilen farkındalık 
4) Öğrenilen rekabet stratejileri ile rekabet koşullarını analiz etme ve 
işletme konumlandırmasında edinilen beceri 
5) Üretim stratejilerinin öğrenilmesi yoluyla üretim planlarını 
hazırlama ve kontrol etme konusunda kazanılan beceri 
6) Öğrenilen tüm analizler çerçevesinde işletmeyi çevresi ve alt 
bölümleriyle bir bütün olarak görme becerisi kazanma 

Dersin İçeriği Bu dersin içeriğinde,  Stratejik Yönetim ile ilgili terim ve kavramlar, 
Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları,Dış Çevre Analizi,İşletme Analizi, 
Stratejiler, Stratejilerin Uygulanması, Stratejik Değerleme ve Kontrol. 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Stratejik Yönetimin Temel Kavramları 

2 İşletmelerde Strateji 

3 Strateji Geliştirme Süreci ve Strateji Analizi  

4 Hedefler, Yönetimin Öncelikleri ve Değerler 

5 Dış Çevre Analizi: Fırsat ve Tehditler 

6 İç Çevre Analizi: Üstünlük ve Zayıflıklar 

7 Stratejik Alternatif Analizi ve Strateji Seçimi 

8 Ara Sınav 

9 Strateji Türleri 

10 Stratejik Yönetim Teknikleri 

11 Kriz Dönemlerinde Yönetim  

12 Küçük İşletmelerde Stratejik Yönetim 

13 Hizmet İşletmelerinde Strateji Geliştirme 

14 Kar Amacı Gütmeyen İşletmelerde Stratejik Yönetim 

15 Stratejik Liderlik 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 



İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, 
gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın 
olduğunu gösterebilir. 

   x  

Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya 
performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.    x  

Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt 
dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal 
yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak 
değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme 
gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini 
yönlendirebilir. 

 x    

 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için 
bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını 
gösterebilir. 

 x    

Ulusal ve uluslararası dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak 
profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı 
çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir. 

  x   

İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve 
organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve 
pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve 
yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü 
iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir. 

  x   

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, 
çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında 
ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve 
finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini 
başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net 
bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve 
paylaşabilir. 

  x   

İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, 
muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) 
geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde 
kullanabilir. 

x     

İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların 
uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın 
topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını 
gösterebilir. 

  x   

İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, 
muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili 
çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için 
gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı 
ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana 
özgü araştırma yöntemleri kullanabilir. 

  x   

Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve 
uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve 
finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer 
alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, 
yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını 
gösterebilir. 

  x   

Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve 
uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, 

  x   



sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal 
ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir. 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 3 45 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45 

Ödevler 10 1 10 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 92 

Toplam İş Yükü / 30 saat 92/30 

Dersin AKTS Kredisi 3 

 

 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Halkla İlişkiler Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS  

 
ISY207 Güz 4+0 4 4   
      

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı Dersin amacı, işletme bölümünde okutulan diğer derslere 
bir temel oluşturacak giriş dersi niteliğinde olduğundan 
işletme bilimi ile ilgili temel kavramları ve öğrencinin iş 
hayatında kullanabileceği teknikleri, yeni düşünce ve 
paradigmalar ile birlikte vermektir. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin başarıyla tamamlanması sonucunda 
öğrenciler şunları yapabileceklerdir: 
Halkla ilişkiler ve halkla ilişkilere yakın diğer 
kavramları açıklayabilecektir. 
Halkla ilişkiler kavramını tanımlar. 
Reklam, propaganda, gazetecilik, pazarlama ve 
iletişim gibi kavramları açıklar. 
Halkla ilişkilerin tarihsel gelişim sürecini 
açıklayabilecektir. 
Halkla ilişkilerin gelişimini anlatır. 
Türkiye’de halkla ilişkiler sürecinin gelişimini kendi 
cümleleriyle ifade eder. 
Halkla ilişkilerin bir meslek hâline gelmesi sürecini 
tanıyabilecektir.. 

Dersin İçeriği Halkla ilişkilerin tanımı, unsurları, tarihi, kuramları, ROPE 
modeli, medya ilişkileri. 

 



 
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Halkla ilişkilerin tanımı,tarihsel süreci ve alana genel bir bakış  

2 Halkla İlişkilerin ilkeleri  

3 Halkla ilişkiler modelleri 

4 Halkla ilişkiler ile ilgili kavramlar  

5 Halkla ilişkiler yönetimi 

6 Halkla ilişkilerde hedef kitle 

7 Halkla ilişkiler çalışmalarında aşamalar  

8 Ara Sınav 

9 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları 

10 Halkla ilişkiler uygulama alanları 

11 İtibar Yönetimi 

12 Sosyal Sorumluluk 

13 Lobicilik 

14 Halkla ilişklerde sponsorluk 

15 Final Sınavı 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, 
özellikle Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    



Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, 
iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında 
bilgi sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası 
ve para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap 
planı ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, 
özetlemek, dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi 15 3 45 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 92 

Toplam İş Yükü / 30 saat 92/30 

Dersin AKTS Kredisi 4 

 

 



DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Uluslararası İşletmecilik ISY209 Güz 3+0 3 3 

Ön Koşul      

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Önlisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersi Veren Öğretim Elemanı Öğr.Grv. Meral ÇALIŞ DUMAN 

Dersin Yardımcıları  

Dersin Amacı Günümüzde giderek artan bir ivme ile gelişen küreselleşme 
olgusu uluslararası işletme eğitiminin önemini daha da 
arttırmaktadır. Bu bağlamda Uluslararası İşletmecilik 
Uygulamaları dersi küresel alandaki yeni uygulamaları temel 
alarak uluslararası iş ortamının sürekli değişen yapısına ayak 
uyduracak küresel vizyona sahip uluslararası işletmecileri en 
iyi şekilde yetiştirmek amacı ile bu doğrultuda tasarlanmıştır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Uluslararası işletmecilik temelini oluşturan disiplinlerden 
yararlanabilmek ve bu disiplinlerin temel bilgilerine sahip 
olur.  

2. Uluslararası işletmeciliğe ilişkin konularda görüş, tavsiye 
ve çözüm önerilerini, nicel ve nitel verilerle ilgili 
paydaşlarla paylaşabilir. 

3. Uluslararası işletmeciliğe ilişkin verilerin toplanması, 
yorumlanması, yayılması ve uygulanması süreçlerinde etik 
ve sosyal değerlere uygun davranabilir. 

4. Uluslararası işletmecilik alanındaki verileri, kavram ve 
fikirleri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmek ve 
yorumlayabilir.  

5. Uluslararası rekabetin gereklerini ve farklı ülkelerin 
kendine özgü işletme uygulamalarını kavrayabilir. 

6. Uluslararası işletmelerdeki gelişmeleri analiz edebilir. 
7. örgüt içerisinde görev aldığı konularda sorunları 

tanımlama, görüş bildirme ve çözüm yolları sunma 
becerisi kazanır 

8. Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir yönetici ve 
girişimcide bulunması gereken liderlik ve yönetim 
yetkinliklerine sahip olabilir 

Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; küreselleşme, küreselleşme kavramının 
işletmelere olan etkisi, bu süreçte işletmelerin yapması 
gerekenler, dönüşüm, uluslararası pazarlara girme stratejileri 
ve uluslararası işletmelerin özellikleri oluşturmaktadır.  

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

1 Küreselleşme ve Küreselleşme Süreci Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

2 Uluslararası işletmecilikle ilgili temel kavramlar Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

3 Küreselleşme ve uluslararası işletmecilik Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

4 Firmaların uluslararasılaşma nedenleri Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

5 Firmaların uluslararasılaşma biçimleri Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

6 Uluslararası pazarlara giriş stratejileri Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

7 Uluslararası işletmecilik teorileri Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 



8 VİZE SINAVI  

9 Doğrudan yabancı yatırım teorileri Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

10 Uluslararası işletme çevresi Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

11 Uluslararası işletmeler ve kültür Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

12 Uluslararası işletmelerde liderlik Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

13 Uluslararası işletmelerde insan kaynakları 
yönetimi 

Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar, 
örnek olay çözümlemeleri 

14 Firma analizi ve işletme örnekleri Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar, 
örnek olay çözümlemeleri 

15 FİNAL SINAVI  

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %40 

Kısa Sınav   

Ödev   

Toplam %40 

Yıl içinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60 

Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, 
özellikle Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

  X   

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

    X 

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

    X 

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

    X 



İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, 
iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında 
bilgi sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme  X    

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası 
ve para piyasası denge analizini yapma, 

  X   

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

  X   

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap 
planı ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, 
özetlemek, dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi  14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 10 10 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10 

Toplam İş Yükü 90 

Toplam İş Yükü / 30 saat 90/30 

Dersin AKTS Kredisi 3 
 

 
 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Ar-Ge ve Yenilik Yönetimi ISY211 Güz 4+0 4 5 

Ön Koşul      

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Önlisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere Ar-Ge nin tanım, tarihçesini, teknolojinin 
tanımı, çeşitleri, teknolojik yenilik konularında bilgi vermeyi, 
ülkemizde ve dünyada kamu ve özel sektörün Ar-Ge 



yaklaşımlarını, ülkelerdeki farklı modelleri tanıtmayı, bununla 
birlikte, yenilik ve inovasyon yönetimi hakkında bilgi vermeyi 
amaçlamaktadır.  

Dersin Öğrenme Çıktıları  
Ar-Ge’nin tanımını yapabilir, Ar-Ge dışı faaliyetleri ayırt eder, 
Ülkemizde Ar-Ge destek mekanizmalarını, ilgili kamu 
kuruluşlarını ve diğer oyuncuları tanımlayabilir, 
 Ar-Ge ve inovasyonda stratejik yaklaşım ve planlama 
süreçlerini öğrenir, 
Yenilik yönetim sürecini öğrenir ve uygulayabilir. 
Yeni teknoloji üreten ve ve teknolojiden yararlanan kuruluşları 
çoğaltabilmek için, bireye ve örgüte düşen sorumlulukları bilir. 
Buluş ve teknolojiyi üretebilmek için planlama yapılması, 
proje ve  sistemlerin oluşturulması,  yeniliğin ticarileştirilmesi 
konularına hakim olur 
Öğrencilerin yenilik ve teknoloji odaklı düşünmeleri ve yeni 
fikirlerini  proje mantığı içinde hayata geçirebilmeleri için bilgi 
ve bilinç düzeyleri yükselir. 

Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; teknoloji ve yenilik yönetimi, ar-ge yönetim 
ve teknikleri, süreç iyileştirme ve kaynakların takibi, 
ülkelerden teknoloji yönetim örnekleri, ar- ge çalışmaları ve 
proje yönetim süreçleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.  

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

1 Teknoloji ve yenilik yönetiminin önemi ve büyümeye 
katkısı Teknolojideki gelişmelerin tarihçesi 

Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar 

2 Kavramlar ve teknikler; teknoloji transferi, teknolojiyi 
üretme, yenilik, sürekli iyileştirme, buluş, faydalı 
model, tasarım 

Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar, örnek olay 

çözümlemeleri 

3 Teknoloji ve yeniliğin kaynakları Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar 

4 Sanayi kuruluşlarında teknoloji, ar-ge ve yeniliğe 
yatırım yapmak, Sürecin işleyişi Yenilikçi kuruluşların 
özellikleri 

Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar, örnek olay 

çözümlemeleri 

5 Kuruluşların teknoloji ve yenilik stratejileri, Başarı ve 
başarısızlık nedenleri, Başarı için faktörler 

Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar, örnek olay 

çözümlemeleri 

6 Teknoloji ve yenilik yönetimi için örgütlenme, Otonom 
çalışma grupları, Kendini yöneten takımlar, Geliştirme 
ekipleri 

Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar, örnek olay 

çözümlemeleri 

7 Ar-ge yöneticisinde ve çalışanlarında olması gereken 
özellikler 

Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar 

8 VİZE SINAVI  

9 Teknoloji ve Ar-ge yoluyla kurumsal performansın 
artırılması, 

Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar 

10 Ar-ge takımlarının yönetimi ve denetimi, bütçe 
performansı 

Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar 

11 Günümüzün ve geleceğin yeni teknolojileri Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar 



12 Geleceğin şehirleri, Teknoparklar, teknoloji 
merkezleri, 

Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar 

13 ArGe faaliyetlerinde koordinasyon, ArGe den 
beklenen çıktılar 

Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar, örnek olay 

çözümlemeleri 

14 Örnek olay, proje geliştirme uygulamaları ve 
sunumları 

Anlatım, tartışma, sınıf içi 
uygulamalar, örnek olay 

çözümlemeleri 

15 FİNAL SINAVI  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %20 

Kısa Sınav   

Ödev 1 %20 

Toplam %40 

Yıl içinin Başarıya Oranı   

Final Sınav 1 %60 

Finalin Başarıya Oranı 1 %60 

Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, 
özellikle Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, 
iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında 

X     



bilgi sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası 
ve para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap 
planı ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, 
özetlemek, dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi  15 4 60 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60 

Ödevler 1 10 10 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 5 5 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5 

Toplam İş Yükü 140 

Toplam İş Yükü / 30 saat 140/30 

Dersin AKTS Kredisi 5 

 

 
 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Kooperatifçilik Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS  

 
ISY213 Güz 2+0 2 2   
      

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenciler; kooperatiflerin diğer tarımsal 
işletmelerden farklı olan ekonomik davranış özelliklerini anlayarak, 



başarılı bir kooperatif işletme için gerekli unsurları kullanabilme becerisi 
kazanacaklardır.  

Dersin Öğrenme Çıktıları Tarımın sorunları için kooperatifçiliğin önemli bir araç olduğunu 
kavrayabilme 
Kooperatiflerde işletme başarısı için gerekli olan unsurları tespit 
edebilme ve bunları yönetebilme 
Tarımsal kooperatiflerin tarım sektörünün hangi tip sorunlarını 
çözebileceği konusunda fikir yürütebilme 
Kooperatif işletmelere uygun projeler hazırlayabilme ve bunların 
yönetimini üstlenebilme 
Kooperatif işletmelerde görev alabilme, danışmanlık yapabilme 
Kooperatifçiliği geliştirici politikalar üretebilme 
türk çiftçisini kooperatifleşme yolunda teşvik edebilme 

Dersin İçeriği Tarımda örgütlenme modellerinin ayrıntılı analizi,Kooperatiflerin 
işletme sorunları ve bunlara ekonomik yaklaşımlar,Bazı yasal 
düzenlemeler karşısında kooperatif işletmelerin durumu,Türkiye’de 
faaliyet gösteren tarımsal kooperatiflerin detaylı 
incelenmesi,Kooperatifçiliğin başarısı için yöneticiye düşen görevlerin 
ortaya konulması,Gıda Sanayinde kooperatiflerin yeri ve önemi,İkinci 
nesil kooperatiflerin tanıtılması 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri  

2 Tarımda örgütlenme modellerinin detaylı analizi ve tarımsal sorunlarla olan ilişkisi, İkinci 
nesil kooperatifler  

3 Tarım-Sanayii bütünleşmesi ve kooperatifler, Gıda sanayinde kooperatiflerin yeri ve 
önemi  

4 Kooperatif İşletmelerde Tedarik ve Değerlendirme Faaliyetlerinin Analizi  

5 Kooperatiflerin farklı piyasa koşullarında ekonomik davranışları  

6 Kooperatiflerde Bütçe hazırlama ve Kooperatif işletmelerde gelir-gider ve bilanço analizi
  

7 Kooperatiflerde Başarının ölçülmesi ve Türkiye’de kooperatiflerin vergilendirilmesi  

8 Ara Sınav 

9 Türkiye’de Tarımsal Kalkınma kooperatiflerinin Analizi  

10 Türkiye’de Tarım Satış Kooperatiflerinin Analizi  

11 Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatiflerini Analizi  

12 Türkiye’de Pancar Kooperatiflerinin Analizi  

13 Türkiye’de Sulama ve Su Ürünleri Kooperatiflerinin analizi  

14 Alan çalışması, Kooperatif Ziyareti  

15 Final Sınavı 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %40 

Kısa Sınav   

Ödev   



 
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, 
özellikle Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, 
iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında 
bilgi sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası 
ve para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap 
planı ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, 
özetlemek, dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 

 X    



ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 
 
 
 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Müşteri İlişkileri Yönetimi Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS 
2  

ISY215 Güz 2+0 2  
    

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin Amacı Bu dersi alan öğrencilerin 
Müşteri ilişkileri yönetiminin kavramlarını tanımaları 
Başarılı müşteri ilişkileri yönetimi örnekleri sergilemeleri 
beklenmektedir. 

Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Firmaların B2B ilişkilerinin analiz etmenin önemini 
açıklayabilecek seviyeye gelmiş olmak 
2- Farklı B2C ilişkiler ve müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları 
örnekleri verebilecek yetkinlikte olmak 
3- Firmaların kapasiteleri, müşterileri ve pazardaki genel 
müşteri davranışlrı ile ilgili edindiği bilgilerden hareketle 
uygun B2C ve müşteri ilişkileri yönetimi stratejileri 
geliştirebilecek bilgi birikimine sahip olmak 
4- Geniş veritabanlarını analiz edebilecekleri kantitatif 
tekniklere örnek verebilmek 
5- Müşteri işlemleri veritabanı amalizi yaparak firmalar için 
müşteri ilişkileri yönetimine dair çalışmalar geliştirebilmek 

Dersin İçeriği Bu ders müşteri ilişkileri yönetiminin kavramlarına, methodlarına 
ve araçlarına genel bir bakışı içermektedir. 



 
  

DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Derse Giriş ve Müşteri İlişkileri  

2 Müşteri İlişkileri ve Planlanması, Müşteri Veritabanının Yönetilmesi  

3 Müşteri Portfolyo Yönetimi  

4 Müşteri için Değer Yaratma  

5 Müşteri Elde Etme ve Yönetimi  

6 B2B İlişkisi Yönetimi  

7 Tedarikçi ve Paydaş İlişkileri  

8 Ara Sınav 

9 Müşteri Deneyimleri ve Hizmet Geliştirme  

10 Organizasyonel Sorunlar ve Müşteri İlişkileri Yönetimi  

11 Müşteri Hizmetleri ve Kalitesi 

12 Müşteri Kazanma 

13 Müşteri Tutma 

14 Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi 

15 Final Sınavı 

 
 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %40 

Kısa Sınav   

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, özellikle 
Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 

 X    



işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, iş 
sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında bilgi 
sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası ve 
para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap planı 
ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, 
dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 



 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS 
2  

ISY217 Bahar 2+0 2  
    

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin temel kavramların, sosyal 
güvenlik hakkının önemi ve kapsamının anlaşılması 
Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve sosyal sigortaların işleyişi, 
fonksiyonlarının irdelenmesi 
Sosyal güvenlik mevzuatının doğru anlaşılması ve doğru 
uygulanması amacıyla teorik ve pratik bilgi birikimi 
sağlanması 

Dersin Öğrenme Çıktıları İş hayatında ihtiyaç duyacakları temel sosyal güvenlik 
kavram ve ilkelerini kullanma 
Karmaşık sosyal güvenlik mevzuatını doğru anlama ve 
doğru uygulama 
İş hayatında bilinçli sigortalı/sigorta ettiren kişiler ve 
bilinçli hukukçular olarak faaliyet gösterme 
İş hayatında işçi/işveren/avukat/hakim/danışman gibi 
konumlarda karşılaşabilecekleri sosyal güvenlik hukuku 
sorunlarını çözebilme 
Sözlü ve yazılı hukuki iletişim kurabilme ve araştırma 
becerilerini kazanm 

Dersin İçeriği Sosyal Güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimi, uluslararası 
hukukta ve Avrupa hukukunda Sosyal Güvenlik Sosyal 
Güvenliğin ilkeleri ve finansmanı Sosyal Güvenlik hukukunun 
kaynakları, hukuk sistemi içindeki yeri, Türk Sosyal Güvenlik 
Sisteminde reform Sosyal sigortaların uygulanma alanı 
(sigortalı kavramı, sigortalılık süresi), sosyal sigortaların idari 
yönetimi Sosyal sigortaların finansman kaynağı olarak primler 
Sosyal sigorta türleri (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, 
hastalık sigortası, malullük sigortası, yaşlılık ve ölüm sigortası) 
İşsizlik sigortası Sağlık hakkı ve genel sağlık sigortası Bireysel 
emeklilik Sosyal yardım ve sosyal hizmetler 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Sosyal Güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimi, uluslararası hukukta ve Avrupa hukukunda 
Sosyal Güvenlik  

2 Sosyal Güvenliğin ilkeleri ve finansmanı  

3 Sosyal Güvenlik hukukunun kaynakları, hukuk sistemi içindeki yeri, Türk Sosyal Güvenlik 
Sisteminde reform  

4 Sosyal sigortaların uygulanma alanı (sigortalı kavramı, sigortalılık süresi), sosyal 
sigortaların idari yönetimi  



5 Sosyal sigortaların finansman kaynağı olarak primler  

6 Sosyal sigorta türleri (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası)  

7 İK Seçimi ve Önemi; İK Seçiminde Kullanılan Yöntemler (devam)  

8 Ara sınav  

9 Sosyal sigorta türleri (hastalık sigortası)  

10 Sosyal sigorta türleri (malullük sigortası)  

11 Sosyal sigorta türleri (yaşlılık ve ölüm sigortası)  

12 Sosyal sigorta türleri (yaşlılık ve ölüm sigortası)  

13 İşsizlik sigortası  

14 Sağlık hakkı ve genel sağlık sigortası  

15 Final Sınavı 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %40 

Kısa Sınav   

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, 
özellikle Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 

 X    



ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, 
iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında 
bilgi sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası 
ve para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap 
planı ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, 
özetlemek, dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 3 45 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 92 

Toplam İş Yükü / 30 saat 92/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 
 

 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Kariyer Yönetimi Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS  

 
ISY219 Bahar 2+0 2 2   
      

Ders Dili Türkçe 



Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere kariyer ve kariyer yönetimi hakkında bilgi 
vermek ve iş hayatındaki kariyer yollarını doğru biçimde çizmelerini 
sağlamaktır. Böylece örgütte insan kaynağının en iyi şekilde 
yönetilebilmesi ve çalışanların da kendi kariyer planlarını 
gerçekleştirebilecekleri yönetim yaklaşımlarını açıklamak ve 
tartışmaktır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin başarıyla tamamlanması sonucunda: 
İş hayatına ilişkin bireysel vizyonun oluşturulması ve kariyer seçiminin 
yapılması 
Özgeçmiş yazımı konusunda farkındalık kazanma 
Mülakatlara bilinçli hazırlanma 
Kariyer yönetimine ilişkin örgüt destekleri hakkında bilgi sahibi olma 
Kariyer sorunları hakkında bilinçlenerek sorunlara karşı daha dayanıklı 
hale gelme 
Kendi kuşağını daha iyi tanıma ve taşıdığı nesile ilişkin özelliklerin 
kariyerini nasıl etkileyebileceğini anlama 

Dersin İçeriği Bu dersin içeriğinde, kariyer yönetiminin gelişimi, kariyer yönetim 
sistemleri, kamuda ve özel sektörde bireysel ve örgütsel kariyer 
geliştirme stratejileri ayrıntılı bir biçimde yer almaktadır. 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Kariyer Kavramı Hakkında Genel Bilgiler 

2 İnsan Kaynaklari Yönetimi ve Kariyer İlişkisi 

3 Kariyer Aşamaları  

4 Bireysel Kariyer Planlaması ve Uygulamaları: Özgeçmiş Yazımı  

5 Bireysel Kariyer Planlaması Uygulamaları: Mülakata Hazırlık 

6 Örgütlerde Kariyer Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi ve Gelişimine Etki Eden Faktörler 

7 Örgütlerde Kariyer Yönetiminin Önemi, Amaçları, Faydaları ve Kapsamı 

8 Ara Sınav 

9 Örgütlerde Kariyer Yönetim Modelleri ve Sistemleri 

10 Örgütlerde Kariyer Planlaması 

11 Örgütlerde Kariyer Geliştirme  

12 Örgütlerde Kariyer Yolları 

13 Y Kuşağı Bilgi İşçileri ve Kariyerlerinin Yönetimi  

14 Kariyere İlişkin Güncel Sorunlar  

15 İzlenim Yönetimi 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %40 

Kısa Sınav   

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   



Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi ve kamu yönetiminin farklı konularında, 
insan kaynakları, iletişim, halkla ilişkiler gibi yeni yönetim anlayışları ve 
uygulamaları hakkında; siyaset bilimi, siyasi düşünceler tarihi, Türk siyasal 
hayatı, uluslararası ilişkiler ve dış politika gibi alanlarda; kamu hukuku (anayasa, 
idare, ceza hukuku vb.) ve özel hukukun (medeni, borçlar, ticaret vb.) birçok 
alanında; kentleşme, çevre sorunları, yerel yönetimler, çevre mevzuatı ve 
uluslararası çevre politikaları alanlarında donanım sahibi olma 

  x   

Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, 
program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma, akademik ve 
mesleki konularda araştırma yapabilme ve araştırma süreçlerine hâkim olma 

  x   

Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve 
uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme 
potansiyeline ve becerisine sahip olma 

    x 

Kamu hukuku ve özel hukuk mevzuatına hâkim, mevzuat değişikliklerini takip 
etme, mevzuatı yorumlayabilme ve uygulamaya aktarabilme, siyasi ve 
ekonomik kurumların tarihsel süreçlerini, yapılarını ve işlevlerini anlama ve 
güncel siyasal, ekonomik, yönetsel gelişmeleri analiz edebilme 

   x  

Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarının insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi 
alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma 

  x   

Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, kentleşme ve çevre 
sorunları alanlarında ortaya çıkan teorik ve pratik yenilikleri takip edebilme 

 x    

Bilişim teknolojileri, temel bilgisayar programları ve yönetim alanıyla ilgili bilgi 
sistemleri ile bu alandaki yenilikleri takip etme ve etkili bir şekilde kullanabilme 

  x   

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi ve analitik düşünebilme     x 

Türkçe’yi, yazılı ve sözlü iletişimi iyi kullanabilme, kendini doğru şekilde ifade 
edebilme, empati yeteneğine sahip olma 

   x  

Mesleki yabancı dil bilgisine sahip olma   x   

Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma     x 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler 10 1 10 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 



2.SINIF BAHAR DÖNEMİ 

 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: İnsan Kaynakları Yönetimi Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS  

 
ISY202 Bahar 4+0 4 4   
      

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı İKY dersinin amacı insan kaynakları yönetimi süreçlerinin bilimsel 
temellerini irdelemek ve öğrencilere İKY işlevleri konusunda bilgi 
ve beceri kazandırmaktır. Bu kapsamda dersin amacı aşağıdaki 
üç maddede özetlenebilir: İnsan (Kaynakları) Yönetimi ile ilgili 
temel kavramları öğretmek, İKY bilgisini kurumsal performansı 
artırmaya yönelik olarak kullanabilme becerisi kazandırmak, İKY 
bilgisini çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olarak 
kullanabilme becerisi kazandırmak. 

Dersin Öğrenme Çıktıları İKY ile ilgili temel konularda (eleman seçme, eğitim, 
performans değerleme, ücretleme vb.) bilgi, 
İKY faaliyetleri ile örgüt performansı arasındaki ilişkiyi 
kavrayabilme becerisi, 
İKY faaliyetleri ile çalışan memnuniyeti arasındaki ilişkiyi 
kavrayabilme becerisi, 
İKY faaliyetlerinin örgütler içindeki stratejik rolünü 
anlayabilme becerisi, 
İKY süreci oluşturabilme bilgisi 

Dersin İçeriği İşletmenin destek aktiviteleri kapsamında yer alan insan 
kaynaklarının yönetimi ve ilkeleri,örgütlenmesi, iş analizi, 
personel planlaması, personel sağlama ve secme, oryantasyon, 
egitim, yetistirme ve gelistirme, kariyer planlaması, ödül ve 
ücretlendirme gibi temel fonksiyonları kapsar 

 
  

DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Genel Esaslar, Dersi Tanıtma, Öğrencilerden Beklentiler Konunun anlam ve önemi  

2 İnsan Kaynakları Yönetimi– Genel Bilgiler Örgüt Kuramları ve İKY Gelişimi- İKY İşlevleri, 
İlkeleri, Örgütlenmesi; Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi; İKY Sistemleri Alanında 
Teknolojik Gelişmele  

3 İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) – Genel Bilgiler (devam)  

4 İKY İşlevleri İçin Hazırlık Aşaması: İş Analizleri; İş (Görev) Tanımları; Görev Gerekleri  

5 İşletmelerde İnsan Kaynakları Planlaması ve Yetenek Yönetimi 1. Çalışan İhtiyacının 
Tahmini 2. Çalışan Tedariki  

6 İK Seçimi ve Önemi; İK Seçiminde Kullanılan Yöntemler  

7 İK Seçimi ve Önemi; İK Seçiminde Kullanılan Yöntemler (devam)  



8 Ara sınav  

9 İK’nı İşe Yerleştirme, Eğitim ve Geliştirme  

10 Müşteri Kazanma İK’nı İşe Yerleştirme, Eğitim ve Geliştirme (Devam) 

11 Örgütsel Sosyalizasyon ve Kariyer Yönetimi 

12 Performans (Başarım) Değerleme; Performans Değerleme Yöntemleri  

13 Performans Değerleme; Performans Değ. Ynt. (devam)  

14 Ücret Yönetimi (Ücret ve Ücret Sistemleri; Ücret Politikaları)  

15 Final Sınavı 

 
 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, 
özellikle Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    



İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, 
iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında 
bilgi sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası 
ve para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap 
planı ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, 
özetlemek, dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 
 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 
 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 3 45 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 92 

Toplam İş Yükü / 30 saat 92/30 

Dersin AKTS Kredisi 3 

 
 
 
 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Üretim Yönetimi ISY204 Bahar 4+0 4 4 

Ön Koşul      

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Önlisans 

Dersin Türü Zorunlu 



 
Dersin Amacı 

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramların, kuralların ve 
yöntemlerin öğretilmesidir. Bu derste, üretim yönetimi ve 
karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerinin 
öğretilmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları  
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; 
Üretilen ürünlerin maliyet unsurlarını tanır 
İşletme giderlerinin bölümlere ve ürünlere dağıtımını yapabilir 
Üretilen ürünlerin maliyetini hesaplayabilir 
Üretim faaliyetiyle ilgili muhasebe kayıtlarını  yapabilir. 

Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; üretim yönetiminin temel kavramları, 
üretim sistemleri, kuruluş yeri seçimi, fabrika düzenlemesi, iş 
analizleri, kapasite planlama ve talep tahminleri gibi konular 
oluşturmaktadır. 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri 

1 Üretim ve Üretim Yönetimi,(Üretim Kavramı ve Önemi, Üretim 
Yönetimi Kavramı, Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi, Üretim 
Yönetiminin Fonksiyonları ve Amaçları, Üretim Yönetimi Konuları) 

Anlatım, tartışma, 
sınıf içi uygulamalar 

2 Üretim Sistemleri ve Sistem Yaklaşımı, (Sistem ve Sistem Yaklaşımı 
Kavramı, Sistem Çeşitleri, Sistem Yaklaşımının Özellikleri, Üretim 
Sistemi, Üretim Sistemi Türleri) 

Anlatım, tartışma, 
sınıf içi uygulamalar 

3 Fabrika Yeri Seçimi,(Fabrika Yeri Seçimi ve Önemi, Fabrika Yeri 
Seçiminin Üretim Yönetimi Faaliyetleriyle İlişkisi, Fabrika Yeri 
Planlaması)  

Anlatım, tartışma, 
sınıf içi uygulamalar 

4 Fabrika Yeri Seçimi (Devam) Anlatım, tartışma, 
sınıf içi uygulamalar 

5 Fabrika Düzenlemesi, (Fabrika Düzenlemesinin Önemi, Fabrika 
Düzenlemesinin Amaçları, Fabrika Düzenlemesini Etkileyen 
Faktörler, Fabrika Düzenleme Çeşitlerini Karşılaştırma, Montaj 
(Üretim) Hattı Modelleri, Montaj Hattının Dengelenmesi) 

Anlatım, tartışma, 
sınıf içi uygulamalar 

6 Ürün Tasarımı, (Ürün Tasarımı Kavramı ve Önemi,Ürün Tasarımıyla 
İlgili Kalite Politikası) 

Anlatım, tartışma, 
sınıf içi uygulamalar 

7 İş Analizi, (İş Analizi Kavramı ve Önemi, İş Analizinin Aşamaları, 
Metot Analizi, İş Ölçümü, İş Örneklemesi, Zaman Analizi) 

Anlatım, tartışma, 
sınıf içi uygulamalar 

8 İş Yeri Düzenleme, (İş Yeri Düzenlemenin  Stratejik Önemi, 
Düzenleme Türleri, Montaj Hattı Dengeleme, Ofis Düzenleme) 

Anlatım, tartışma, 
sınıf içi uygulamalar 

9 VİZE  SINAVI  

10 Kapasite Planlaması,(Kapasite ve Kapasite Planlaması Kavramı ve 
Önemi, Kapasite Çeşitleri, Makine ve İnsan gücü Kapasitesi, 
Kapasite Seçimine Etki Eden Faktörler, Kapasite Seçimi) 

Anlatım, tartışma, 
sınıf içi uygulamalar 

11 Talep Tahminleri,( Talep Tahminleri ve Önemi, Talep Tahminleriyle 
İlgili Dönemler, Talep Tahmin Araştırması, Talep Tahmin Modelleri 
ve Talep Tahmin Maliyetleri) 

Anlatım, tartışma, 
sınıf içi uygulamalar 

12 Talep Tahminleri-Devam, (Talep Tahminleriyle İlgili Araştırma 
Metotları) 

Anlatım, tartışma, 
sınıf içi uygulamalar 



13 Üretim Planlaması ve Kontrolü Anlatım, tartışma, 
sınıf içi uygulamalar 

14 Üretim Planlaması ve Kontrolü-Devam, (Üretim Planlama ve 
Kontrolünü Etkileyen Faktörler, Üretim Planlaması ve Planlama 
Aralıkları, Üretim Planının Hazırlanması, Üretim Programlaması) 

Anlatım, tartışma, 
sınıf içi uygulamalar 

15 Final sınavı  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %40 

Kısa Sınav   

Ödev   

Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60 

Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

1 Üretim yönetiminin temel kavramlarını ve üretim yönetimi faaliyetlerini 
incelemek 

 X     

2 Üretim sistemlerine ilişkin ayrıntıları kavramak  X      

3 İşletmenin kuruluş işlemlerini yaparak yönetim faaliyetlerine katılmak     X 

4  Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve 
meslek hayatında uygulayabilmek 

   X  

5 Üretim yönetimi alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve 
değerlendirme becerisine sahiptir. 

  X   

6 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.    X  

7 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi 
olarak sorumluluk alır. 

 X    

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi  15 4 60 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 122 

Toplam İş Yükü / 30 saat 122/30 

Dersin AKTS Kredisi 4 

 

 
 
 



 
 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Yönlendirilmiş Çalışma  ISY206 Bahar 3+0 3 3 

Ön Koşul      

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Önlisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersi Veren Öğretim Elemanı Öğr.Grv. Meral ÇALIŞ DUMAN 

Dersin Yardımcıları  

Dersin Amacı Bu ders öğrenciye; bireysel davranışları inceleme ve 
değerlendirme, araştırma yapma ve basit tez hazırlama ve 
sunuş tekniklerini öğretir. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci; 
Araştırma yapmayı ve değerlendirebilmeyi öğrenebilir. 
Rapor hazırlama , basit tez hazırlama ve sunuş yeteneği 
kazanabilir. 

Dersin İçeriği Çalışma konularının öğrencilere dağıtılması, araştırma 
yöntemlerinin genel tanıtımı ve araştırmanın planlanması, 
araştırmalarda birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma, ulaşılan 
kaynakların derlenmesi süreci, metin aktarma ve aktarma 
çeşitleri, projenin geliştirilmesi / anket düzenleme / örnek 
anketler / örnek projeler, çalışmanın içindekiler ve bölümlerin 
hazırlanması, önsöz, özet, tablo, şekil ve grafiklerin 
hazırlanması ve gösterilmesi, kaynakçanın düzenlenmesi, yazım 
kurallarına uyumun denetlenmesi, hatalarının giderilmesi, 
çalışmada elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, bilimsel 
çalışmalarda etik sunum teknikleri, çalışma sunumunun 
hazırlanması, çalışmaların toplu sunumu yeterlilikleri 
kazandırılır. 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri  

1 Yazım esaslarının ve ilkelerinin tanıtılması Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

2 Yazım esaslarının ve ilkelerinin tanıtılması Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

3 Yazım esaslarının ve ilkelerinin tanıtılması Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

4 Araştırma yöntemlerinin öğretilmesi Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

5 Öğrencilerin hazırladıkları konuların sunulması Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

6 Öğrencilerin hazırladıkları konuların sunulması Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

7 Öğrencilerin hazırladıkları konuların sunulması Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

8 Vize Sınavı  

9 Öğrencilerin hazırladıkları konuların sunulması Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

10 Öğrencilerin hazırladıkları konuların sunulması Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

11 Öğrencilerin hazırladıkları konuların sunulması Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

12 Öğrencilerin hazırladıkları konuların sunulması Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

13 Öğrencilerin hazırladıkları konuların sunulması Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

14 Öğrencilerin hazırladıkları konuların sunulması Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

15 Final Sınavı  

 



DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %40 

Kısa Sınav   

Ödev   

Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60 

Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

1 Öğrencinin eğitiminde eksik olan yönlerini tamamlayabilmesi.     X  

2 Merak ettiği konularda araştırma yapmaya yönlenmesi    X  

3 Öğrencinin mesleki ilgisini ve bilgi derinliğini arttırmak    X  

4 Bağımsız çalışma yapabilme ve kendi kendine öğrenme becerisi 
kazandırmak 

   X  

5 İletişim becerisini geliştirmek; takım içerisinde uyumlu çalışabilme becerisi 
kazandırmak 

   X  

6 Araştırma konusu ile ilgili birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma becerisinin 
elde edilmesi 

   X  

7 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.    X  

8 Topluluk önünde sunum yapabilmesi    X  

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi  15 3 45 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20 

Arasınavlar 1 5 5 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5 

Toplam İş Yükü 120 

Toplam İş Yükü / 30 saat 120/30 

Dersin AKTS Kredisi 4 
 

 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Marka Yönetimi Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS  

 
ISY208 Bahar 3+0 3 4   
      

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 



Dersin Amacı Halkla ilişkiler ve pazarlama alanında önemli bir kavram 
olan “marka”nın ne anlama geldiği ve neden günümüzde 
bu kadar önemli olduğunun anlaşılmasını amaçlamaktadır. 
Aynı zamanda öğrencilerin markanın bileşenlerini bilmeleri 
ve bu doğrultuda bir markanın nasıl yönetildiğini 
anlamaları ve yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;  
Marka kavramını ve halkla ilişkilerdeki önemini 
tanımlar. 
Marka ile kimlik arasındaki ilişkiyi anlar. 
Markanın bileşenlerini ayırt eder. 
Farklı marka türlerini ayırt eder.Marka kimliğinin nasıl 
oluşturulacağını ve konumlandırılacağını anlar. 

Dersin İçeriği Ders, marka yönetimindeki temel kavramları ve yeni 
eğilimleri keşfetmenin yanı sıra marka bileşenlerini ve 
takım kurma konularını da inceler. 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Öğrencilerle tanışma, dersin işlenişi ve amacı hakkında bilgi verme 

2 Markanın tarihçesi, tanımı ve önemi 

3 Marka türleri 

4 Marka ile ilgili temel kavramlar-1 (marka kişiliği, kimliği, imajı) 

5 Marka ile ilgili temel kavramlar-2 (marka değeri, farkındalığı, sadakati) 

6 Markanın bileşenleri (isim, logo, slogan) 

7 Markalama 

8 Ara Sınav 

9 Marka konumlandırma 

10 Tüketici zihnini anlamak  

11 Yönetim süreçler 

12 Uluslararası marka yönetimi  

13 Marka kimliği oluşturma  

14 Proje Değerlendirme  

15 Final Sınavı 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %40 

Kısa Sınav   

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 

 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları  Katkı Düzeyi 



1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, 
özellikle Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X  
 

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X    

 

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını 
öğrenerek uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış 
faaliyetlerini yürütme. 

X    
 

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X   

 

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı 
ve işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda 
yeni yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel 
davranışları inceleyerek değerlendirme. 

 X   

 

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik 
ve sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını 
öğrenme 

X    
 

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret 
işlemleri uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin 
mevzuatı takip ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik 
ticaretin kurallarını öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X   

 

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını 
öğrenmek, iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika 
hukuku hakkında bilgi sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar 
üzerinden ödenecek vergileri hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri 
düzenleyebilme. 

X    

 

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve 
tüketim davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma 
dengesini öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, 
mal piyasası ve para piyasası denge analizini yapma, 

 X   

 

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel 
ilkelerini, fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X   
 

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap 
planı ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, 
özetlemek, dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile 
bilgi kullanıcılarına sunma. 

X    

 

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, 
olaylarla ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve 
değişkenleri arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X   

 

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları 
yorumlayabilmek. 

  X  
 

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.      



 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 
 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 3 45 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 3 45 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 92 

Toplam İş Yükü / 30 saat 92/30 

Dersin AKTS Kredisi 3 

 

 

 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Satış Yönetimi Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS  

 
ISY210 Bahar 2+0 2 3   
      

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı Satış gücü stratejisi ve yapısının tasarımı alımı ve satış 
elemanlarının seçiminde kişisel satış, satış gücü rolünü, 
doğası, eğitim-telafi-denetleme ve satıcılar 
değerlendirirken, satış süreci, kişisel satış ve müşteri 
ilişkileri yönetimi konusunda adımlar. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders öğrencilere teşvik yönetimi süreci hakkında temel 
bilgileri vermeyi amaçlar. Bunun içinde teşvik 
faaliyetlerinin tanımlanması, tanıtım hedeflerinin 
geliştirilmesi,, teşvik stratejileri, medya seçimi ile 
pazarlama ve teşvik elemanlarının entegrasyonunu 
sağlayabilir. 

 
Dersin İçeriği Satış yönetimi, satış süreci aşamaları, satış yönetimi 

palanlama süreci. bölge ve zaman yönetimi, satış bütçesi, 
satış gücünün organizasyonu, satışçıların tedariki ve 
seçimi. 
 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Satış yönetimi, kişisel satış ve satışçılık satış evreleri, Üretim, satış pazarlama, ortak 
Hareket evresi. 



2 Kişisel satış stratejisi, kişisel satışı etkiliyen Çevresel faktörler-Çevresel fırsatlar ve tehditler. 

3 Satış süreci aşamaları, araştırma aşaması, hazırlık aşaması, sunuş aşaması,. 

4 İtirazların (Şikayetlerin) giderilmesi, kapanış,izleme. satış bilgi 

5 Satış yönetimi, planlama süreci-analiz aşaması, satış hedeflerinin belirlenmesi, satış 
stratejilerinin belirlenmesi. 

6 Satış planının uygulanması, kontrol aşaması. 

7 Satış bölgesi oluşturmanın sağlayacağı yararlar, satış bölgelerinin oluşturulması. 

8 Ara sınav  

9 Satışçıların satış bölgelerine atanması. Satış kotalarının sağlayacağı yararlar, iyi bir şatış 
kotası nitelikleri ve kota türleri. 

10 Satış bütçesi, satış harcamalarının hesaplanması, bütçe süreci, satış verimliliği. 

11 Satış gücünün organizasyonu, formel organizasyon, informel organizasyon, satış gücü 
organizasyon ilkeleri. 

12 Satışçıların tedariki ve seçimi. Satış elemenı süreci, satışçıların eğitimi 

13 Satışçıların tedariki ve seçimi. Satış elemenı süreci, satışçıların eğitimi. 

14 Satış tahminleri, planlama yöntemi, Satış kontrolü ve analizi. 

15 Final Sınavı 

 
 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, özellikle 
Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X   

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X     

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X     

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X    



Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X    

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X     

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X    

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, iş 
sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında bilgi 
sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X     

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası ve 
para piyasası denge analizini yapma, 

 X    

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X    

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap planı 
ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, 
dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X     

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X    

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X   

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.     X 

 
 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 

 



 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Avrupa Birliği ve İşletmecilik Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS  

 
ISY212 Bahar 3+0 3 3   
      

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Amacı Bu ders temelde 50 yıldın uzun bir geçmişi olan, zaman zaman 
sorunlu bir görünümn arz ddern AB-Türkiye ilişkilerini ele 
almaktadır.Öncelikli olarak uluslararsaı siyasi ve ekonomik 
bağlamın yanısıra iç siyasi etmenlerin Türkiye’nin Avrupa 
bütünleşmesine uyumunun derinlik ve hızına etkilerini 
incelemektedir. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin başarıyla tamamlanması sonucunda öğrenciler 
şunları yapabileceklerdir: 
Türkiye’nin Avrupa bütünleşmesiyle bağını tarihsel 
bağlamına oturtabilmek 
Türkiye’nin AB adaylığını genel AB genişmeleleri 
perspektifinden incelemek 
İlişkilerin siyasi/toplumsal/ekonomik dinamiklerini 
anlamak 
İlişkilerdeki temel konuları ve sorunları tespit edebilmek. 

Dersin İçeriği AB üyeliği peşinde Türkiye?nin siyasi ve ekonomik dönüşüm 
çabalarına özellikle yoğunlaşılacaktır. Ders bu zor ilişkinin hem 
hukuksal çerçevesini hem de değişen siyasi dinamiklerini 
yansıatacak biçimde kurgulanmıştır. Önceki genişmele 
süreçlerinin ışığında Türkiye?nin adaylığının ve yürüttüğü 
müzakelerin geçmiş deneyimlerle ne derece örtüştüğü 
tartışılacaktır. Nihayet derste hem AB hem de Türkiye 
tarafından gündeme getirilen tam üyelik dışı seçeneklerin 
değerlendirilecektir. 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Avrupa Birliği Avrasya Eksenine Türkiye 

2 Türkiye’nin Avrupa Birliği Girişimleri 

3 Avrupa Entegrasyonunun Gelişimi  

4 Mevzuat ve Politika Belirleme  

5 AB Hukukunun Yapısı ve Etkisi  

6 AB Hukukunun Ulusal Uygulaması  

7 Avrupa için Türkiye’nin Lojistik Önemi 

8 Ara Sınav 

9 Avrupa Birliği Ortak Politikaları  

10 Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel temelleri ve gelişim süreci  

11 Ulusal Programlar ve İlerleme Raporları Çerçevesinde Türkiye'nin konumu  

12 Ulusal Program ve İlerleme Raporları 



13 Avrupa Ordusu Yolunda atılan adımlar ve Türkiye’nin Durumu 

14 Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Elektronik Devlet Uygulamaları 

15 Final Sınavı 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %40 

Kısa Sınav   

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 
 

 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları  Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, 
özellikle Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X  
 

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X    

 

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını 
öğrenerek uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış 
faaliyetlerini yürütme. 

X    
 

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X   

 

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı 
ve işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda 
yeni yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel 
davranışları inceleyerek değerlendirme. 

 X   

 

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik 
ve sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını 
öğrenme 

X    
 

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret 
işlemleri uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin 
mevzuatı takip ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik 
ticaretin kurallarını öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X   

 

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını 
öğrenmek, iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika 
hukuku hakkında bilgi sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar 
üzerinden ödenecek vergileri hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri 
düzenleyebilme. 

X    

 

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     



İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve 
tüketim davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma 
dengesini öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, 
mal piyasası ve para piyasası denge analizini yapma, 

 X   

 

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel 
ilkelerini, fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X   
 

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap 
planı ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, 
özetlemek, dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile 
bilgi kullanıcılarına sunma. 

X    

 

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, 
olaylarla ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve 
değişkenleri arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X   

 

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları 
yorumlayabilmek. 

  X  
 

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.      

 
 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 
 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 
 
 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: İnovasyon ve Proje Yönetimi Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 
3 

 
Isy214 Bahar 2+0 2  
    

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Amacı İnovasyon ve inovasyon yönetimi konusunda temel 
kavramları öğrenmiş olması, Ulusal inovasyon sistemini 
ve bu sistem içindeki kurum ve kuruluşları öğrenmesi, 
İnovatif projelere destek veren kurum ve kuruluşlardan 
haberdar olması, Girişimcilik hakkındaki temel bilgileri 



öğrenmesi, Proje yönetim terminolojisini bilmesi, Proje 
başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve izleme, ve 
sonlandırma süreçlerinde neler yapılması gerektiğini 
öğrenmesi, risk yönetimini ve bu konulardaki gerekli 
araçları öğrenmesi amaçlanmaktadır 
 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin başarıyla tamamlanması sonucunda 
öğrenciler şunları yapabileceklerdir: 
1) İnovasyon ve Proje kavramlarının anlaşılması 
yeteneği 
2) İnovasyon ve Proje Yönetimi ile ilgili teorik 
kuramların öğrenilmesi  
3) İnovasyon ve Proje Yönetimi ile ilgili pratik 
uygulamaların öğrenilmesi ve projeleri seçme, 
hazırlama ve takip etme yeteneği 
4) Proje ve proje yönetimi kavramlarını 
tanımlayabilecek. 
5) Sürekli yapılan işlerle proje arasındaki farklılıkları 
sıralayabilecek. 
6) Proje yönetiminin temel işlevlerini açıklayabilecek. 
7)Proje yaşam çevrimini (aşamalarını) 
tanımlayabilecek. 
8) Proje yönetimi bilgi alanlarını sıralayıp 
açıklayabilecek. 
9) Proje yönetimi süreç gruplarını açıklayıp proje 
aşamaları ile ilişkilendirebilecektir. 

Dersin İçeriği İnovatif problem çözme. Karar. Analiz. Tasarım ve 
süreçlerini öğrencilere kavratmayı ve uygulatmayı 
hedefler. Aktif öğrenmeye giriş: takım çalışması. Takım 
dinamikleri. Takım normları ve iletişim. Etkin 
toplantıları hazırlama ve kalite değerlendirme. İnovatif 
problem çözme yöntemleri: problem 
tanıma/tanımlama. Çözüm üretme. Çözüm seçme 
yöntemleri. Çözüm uygulama. Uygulamanın 
değerlendirilmesi. Öğrenme seviyeleri ve 
içselleştirmenin dereceleri. Tersine mühendislik ve 
tasarım projeleri. Patent üretme yöntemleri. TRİZ 
uygulamaları ile proje yönetimine giriş, proje 
yönetiminin organizasyonu, proje yönetiminde 
haberleşme proje yönetiminde yönetim yeteneklerinin 
geliştirilmesi, planlama kavramı ve özellikleri, projede 
görev dağılımı, kaynaklar (finans, işgücü, donanım, vb.) 
açısından proje değerlendirilmesi, proje, yönetiminde 
kullanılan başlıca teknikler, projelerde kalite yönetimi, 
proje yönetiminde sorunlar ve giderilmesi 
konularından oluşmaktadır. 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 İnovasyonun tanımı ve çeşitleri 

2 Yenilik Yönetimi 



3 İnovasyon ve Proje Yönetimi 

4 İnovasyon proje örnekleri 

5 Başarılı İnovasyon Örnekleri 

6 Yeni ürün geliştirme 

7 Bilişim sistemleri 

8 Proje ve Proje Yönetimi 

9 Proje Yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler 

10 Ara Sınav 

11 Projenin Planlanması I-Zaman Yönetimi, İş Kırılımı Etkili Ekip Oluşturma 

12 Projenin Planlanması II-Maliyetlerin Tahmini, Bütçeleme ve Risk Yönetiminin Planlanması 

13 Projenin Yürütülmesi Projenin İzlenmesi ve Kontrolü ve kapatılması 

14 Sektörel Uygulamalar 

15 Sektörel Uygulamalar 

 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 
 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Yaşam boyu öğrenme bilinciyle değişimi yönetmek x     
İşletme alanında bilgilerini ileri düzeyde geliştirmek ve derinleştirmek     x 
İşletme alanında karşılaştığı uzmanlık gerektiren sorunlar karşısında bir hedef 
tanımlayarak çözüm önerileri tasarlamak, bilimsel araştırma yöntemleri 
aracılığıyla analiz etmek, sonuçları değerlendirmek ve uygulamak 

   x  

İşletmecilik alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık 
durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar 
geliştirmek, sorumluluk alarak karar vermek 

   x  

İş etiğinin değerlerini benimsemek, işletme alanı ile ilgili tüm aşamalarda her 
şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmayı öğretmek ve 
denetlemek 

 x    

İşletme alanı ile diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak ve edinilen 
uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri disiplinlerarası boyutta 
ilişkilendirebilmek 

 x    

İşletme alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını çeşitli gruplara, 
yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak     x 

 



AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler 10 1 10 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 

 

 
DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yöneticiliği ISY216 Bahar 3+0 3 3 

Ön Koşul      

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Önlisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersi Veren Öğretim Elemanı Öğr.Grv. Meral ÇALIŞ DUMAN 

Dersin Yardımcıları  

Dersin Amacı Bu dersin amacı küçük işletme kavramını, ekonomik 
ve sosyal yaşamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve 
yönetim yapılarını öğretmek ve öğrencilerin mezun 
olduktan sonra girişimciliğe teşvik etmek amacıyla iş 
fikirleri ve projeler hazırlamaktır.  
 

Dersin Öğrenme Çıktıları  
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci; 
Küçük işletmelerde yönetsel fonksiyonların işleyişini 
öğrenir 
Uygulamada karşılaşılan problemleri analiz ederek 
çözebilir. 
Mezun olduktan sonra girişimci olabilmek için gerekli 
bilgilere sahip olur. 
 

Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; girişimci kimdir, özellikleri 
nelerdir, girişimcilerin var olabilmesi için gerekli 
koşullar, kültürel alt yapı, küçük işletme yönetimi, 
küçük işletmelerin sorunları, aile işletmeler ve 
KOSGEB iş planı hazırlıkları oluşturmaktadır.  

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

1 Girişimcilikle İlgili Kavramlar Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

2 Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar,  



3 Girişimcilerin Özellikleri Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

4 Girişimcilik türleri Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar,  

5 Girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar,  

6 Girişimcilikte başarı ve başarısızlık faktörleri Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar,  

7 İş fikri geliştirme Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

8 VİZE SINAVI  

9 Küçük işletmelerde stratejik yönetim Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

10 Küçük işletmelerde koordinasyon ve kontrol 
uygulamaları 

Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

11 Küçük işletmelerde pazarlama yönetimi Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

12 Küçük işletmelerde insan kaynakları yönetimi Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

13 Küçük işletmelerin finansmanı ve küçük 
işletmelerde finansman aracı olarak risk 
sermayesinin kullanılabilirliği 

Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

14 Türkiye’de Küçük işletmelerin sektörel dağılımı Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar,  

15 Küçük İşletmelerde Sorunlar ve Çözüm Yolları Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

16 FİNAL SINAVI  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %40 

Kısa Sınav   

Ödev   

Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60 

Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

1 Girişimcilikle ilgili temel kavramları açıklayabilir.   X   

2 İşletmelerin kuruluş sürecinde izleyecekleri adımları açıklayabilir.   X   

3 KOBİ ;lerin özelliklerini tanımlayabilir    X  

4 Küçük işletmelere destek sağlayan kuruluşları, KOSGEB desteklerini ve AB 
hibe programlarını tanır ve nasıl faydalanacağını bilir.  

   X  

5 Küçük işletmelerin sorunlarını anlayabilir ve çözüm üretebilir.     X  

6 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi 
olarak sorumluluk alır. 

   X  

7 İşletme yönetimi alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve 
değerlendirme becerisine sahiptir. 

   X  

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi  15 4 60 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 



Toplam İş Yükü 122 

Toplam İş Yükü / 30 saat 122/30 

Dersin AKTS Kredisi 4 
 

 

 
DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Toplam Kalite Yönetimi ISY218 Bahar 3+0 3 3 

Ön Koşul      

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Önlisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin Amacı Toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemleri ile ilgili 
konuları kavratmak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimi 
uygulayacak ve kalite yönetim sistemi kuracak donanıma sahip 
kılmak. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;  
Temel kalite kavramlarını, kalitenin gelişimi, boyutlarını ve 
unsurlarını bilmek 
Kalite çemberlerini ve kaliteye katkılarını bilmek 
Toplam Kalite Yönetimi, ilkelerini bilmek 
Organizasyondaki departmanların ve çeşitli kademede yer alanların 
kalite sorumluluklarının farkında olmak 
Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Adımlarını bilmek 
Standart tanımı, çeşitleri ve standartlaşma kavramlarını ayırt 
edebilmek 
ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı uygulama şekli ve 
kapsamını bilmek çıktılarına sahip olur.  

Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini, kalite kavramı ve özellikleri, boyutları, tarihsel 
süreci, TKY yönetiminin felsefesi, amaçları, katkıda bulunan kişiler 
ve çalışmaları, istatistiki kalite kontrol yöntemleri oluşturmaktadır. 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

1 Kalite ve Kalite Yönetiminin Tarihi Gelişim Süreci Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

2  Kalite kontrol, kalite güvencesi, toplam kalite 
yönetimi (TKY) 

Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

3 Toplam Kalite Yönetiminin Yönetim Sistemi 
Olarak Özellikleri ve Unsurları 

Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

4 Önleyici Yaklaşım Sürekli Gelişme Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

5 Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Faktörü ve 
Kalite Çemberleri 

Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

6 Toplam Kalite Yönetimi Konusunda Uygun 
Ortamın Hazırlanması ve Başarı Şartları 

Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

7 Vize Sınavı Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

8 Toplam Kalite Yönetiminin Araç ve Teknikleri Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

9 Tam Zamanında Üretim Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 



10 Geliştirme Süreci ve Organizasyonlarda Toplam 
Kalite Yönetimi Kültürünün Oluşturulması 

Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

11 Kalite Maliyetleri İlişkisi ve Kalite Maliyet Sistemi Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

12 Toplam Kalite Yönetiminin Kuruluşlar Üzerindeki 
Etkileri 

Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

13 ISO 9000 Standartlar Serisi ve Kalite Güvence 
Sistemi Kuruluş Çalışmaları ve Belgelendirme  

Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

14 Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasında Üst 
Yönetimin Rolü ve Sorumluluğu 

Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

15 Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasında 
Karşılaşılan Güçlükler 

Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar 

16 Final Sınavı  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 %40 

Kısa Sınav   

Ödev   

Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60 

Toplam %100 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

1 Toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin işleyişini 
kavramak  bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak  kalite 
yönetim sistemi kurmak. 

   X    

2 
İşletme yönetimi alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir. 

    
X 

   

3 Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin 
edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir 

  X    

4 İşletme yönetimi alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve 
değerlendirme becerisine sahiptir. 

 X     

5  Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.    X  

6 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi 
olarak sorumluluk alır. 

     
X 

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi  15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62 / 30 

Dersin AKTS Kredisi 2 



 
 

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Elektronik Ticaret Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS  

 
ISY220 Bahar 3+0 3 3   
      

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin Amacı Bu dersin amacı başlangıç seviyesinde E-Ticaretin ve ilgili 
bilişim sistemlerinin tanıtılması. E-Ticaretin günümüz 
modern işletmeler için örgütsel yapının ve iş modellerinin 
uyumu açısından sorunları ve çözümlerinin anlaşılması 
amaçlanmaktadır. Mevcut ve yeni E-Ticaret yazılım 
uygulamalarının sınıflandırılması, değerlendirilmesi 
yapılması ve proje dahilinde fikirden uygulamaya kadar 
olan süreci deneyimlenmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;  
Bu dersin başarıyla tamamlanması sonucunda 
öğrenciler şunları yapabileceklerdir: 
1-E-Ticaret için yönetim, operasyon ve teknik 
unsurları birlikteliğini dikkate alan temel kavramları 
bilir 
2- Bir E-Ticaret fikrini analiz ederek, gerekli iş planı 
geliştirebilir.  
3- Bir şirket veya yeni bir iştarik için uygun ETicaret 
teknolojisini, mimarisini ve uygulamasını seçebilir 
4- Üst düzey BT ve İş yöneticisine Neden/Hangi/Nasıl 
BB uygulaması yapılması kararında destek sunabilir. 
5- E-Ticaret sistemi geliştirmek için gerekli olan 
yönetim, operasyon ve teknik unsurları entegre eden 
yöntem ve teknikleri kullanır 
6- Grup çalışmasında takım birlikteliği, motivasyonun 
önemi, takip etmenin önemini bilir 
7-Klasik ticaret yapısı ile elektronik ticaret yapısı 
arasındaki farkları teoriler yardımıyla görebilmek ve 
yeni bilgi sistemleri yaratabilir 

Dersin İçeriği Elektronik Ticarete Genel Bir Bakış,E-Pazarlar: Yapıları, 
Ekonomileri ve Etkileri,Elektronik Ticaret Açısından 
Perakendecilik: Ürünler ve Hizmetler,Tüketici Davranışı, 
Online Pazar Araştırması ve Müşteri İlişkileri 
Yönetimi,Online Reklamcılık,İşletme Odaklı B2B ve E-
Satınalma,Halka Açık B2B Borsalar ve Portallar,E-Tedarik 
Zincirleri, Paylaşıma Dayalı Ticaret ve İşletme İçi ETE-
Devlet, E-Öğrenme ve Diğer ET Uygulamaları,Mobil Ticaret 
ve Yaygın Bilişim,Açık Artırma Sistemleri,E-Ticaret 



Güvenliği,Elektronik Ödeme Sistemleri,Sipariş, İçerik 
Yönetimi ve Diğer Destek Servisleri 
E-Ticaret Stratejisi ve Küresel ET,Başarılı bir Online 
İşletmenin Yaratılması,ET'nin Yasal, Etik ve Sosyal Etkileri 

 
  

DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Elektronik ticaretin tanımı,araçları ve amaçları 

2 Elektronik Ticaret Genel Bilgiler 

3 Elektronik ticaret hukuksal bilgiler 

4 Elektronik ticaret belge düzeni ve muhasebe işlemleri 

5 Kooperatifçilik mevzuatı*Konu ile ilgili soru-cevap ve tartışma  

6 İnternetin gelişimi ve pazarlama aracı olarak kullanımı 

7 İnternette pazarlamanın tanımı,kapsamı ve gelişimi 

8 Ara Sınav 

9 İnternette pazarlamada değişen çevre,etik ve güven 

10 İnternette pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması 

11 İnternette tüketici davranışları ve müşteri ilişkileri yönetimi 

12 İnternet ortamında Pazar bölümlendirme,hedef Pazar seçme ve konumlandırma  

13 İnternette pazarlamada ürün ve marka 

14 Sosyal medya pazarlaması 

15 Final Sınavı 

 
 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 
 

 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, özellikle 
Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X  
 

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X    

 



Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X    
 

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X   

 

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 
yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

 X   

 

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X    
 

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X   

 

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, iş 
sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında bilgi 
sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X    

 

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası ve 
para piyasası denge analizini yapma, 

 X   

 

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X   
 

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap planı 
ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, 
dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X    

 

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X   

 

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X  
 

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.      

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 
 
 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 2 30 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    



Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 62 

Toplam İş Yükü / 30 saat 62/30 

Dersin AKTS Kredisi 2 

  

 
 

 

  

 DERS BİLGİLERİ 

Ders: Risk Yönetimi Kodu Yarıyıl T+U 
Saat 

Kredi AKTS  

 
ISY222 Bahar 3+0 3 3   
      

Ders Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere risk değerlendirme ve yönetimi ile 
ilgili kavramları ve yöntemleri sunmak, risk değerlendirme 
matrisi, hata ağaçları, olay ağaçları, simülasyon, istatistiksel 
modeller ve etki diyagramları gibi risk değerlendirme ve analizi 
araçlarını tanıtmak, risk analizi ve risk değerlendirmenin gerçek 
yaşam problemlerine nasıl uygulanacağını öğretmek ve uygulama 
ile ilgili konuları tartışmaktır.  
 

Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;  
1-Risk yönetiminin finansal etkilerini öğrenir. 
2) Risk yönetimi sürecinde sigortanın hangi durumlarda gereklilik 
yarattığını anlar. 
3) İşletmeler için hangi durumlarda hangi risk yönetimi 
stratejisinin kullanılacağını öğrenir. 
4) Sigortacı açısından risk kabul sürecini kavrar. 
5) Türkiye'de sigorta sektöründe risk kabul stratejilerinin 
uygulamada ve teorideki farklılıklarını kavrar. 

Dersin İçeriği Risk tanımı, risklerin sınıflandırılması, risk yönetimi, sigortanın 
tanımı ve unsurları, sigortalanabilir riskler, sigortanın genel 
prensipleri, ekonomideki işlevi ve yeri ile sigortanın Dünyada ve 
Türkiye’de tarihçesi üzerinde durulacaktır. Ayrıca, temel 
sigortacılık kavramları, sigorta sözleşmesi ve tarafları, sigorta 
türleri ile reasürans ve türleri anlatılacaktır. Böylece, öğrencilerin 
gelecekte gerek sigortacılıkla ilgili ileri düzey konuları gerekse 
sigorta branşlarıyla ilgili detayları kavrayabilecekleri teorik bir 
altyapıya sahip olmaları hedeflenmektedir 

  
DERS AKIŞI 

Hafta Konular 

1 Risk Tanımı, Riskin Unsurları ve Sınıflandırılması  

2 Riskin tespiti ve değerlendirilmesi, güncel yaşamda risk faktörler 



3 Etki alanlarına göre riskler, sistematik - sistematik olmayan riskler 

4 Sistematik - sistematik olmayan riskler (devam) 

5 Operasyonel riskler 

6 Sigortacılıkta risk yönetimi ve önemi (devam) 

7 Temel Reasürans Bilgisi  

8 Ara Sınav 

9 Riski elde tutma yöntemleri 

10 Sigortalanabilir riskin gereksinimleri 

11 Risk yönetimi aşamaları 

12 Türkiye'de sigorta sektöründe risk yönetimi: teori ve uygulama farklılıkları 

13 Öğrenci sunumları 

14 Öğrenci sunumları 

15 Final Sınavı 

 
 

 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 
 

1 %40 

Kısa Sınav 
 

  

Ödev    
Toplam %40 

Yıliçinin Başarıya Oranı   

Finalin Başarıya Oranı 1 %60  
Toplam %100 

 
 

 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Çıktıları  Katkı 
Düzeyi 

1 2 3 4 5 

Bilgisayarı tanımak, kullanabilmek ve ofis programlarını uygulayabilmek, özellikle 
Excel ve PowerPoint programları ile uygulamalar yapabilme. 

  X  
 

Muhasebe bilgilerini bilgisayar ortamında kaydedip, sınıflandırarak bilgi 
kullanıcılarına raporlamak, stok, cari, banka, kasa, çek ve senet modüllerini 
kullanmak, bu modülleri muhasebe ile entegrasyonunu yapmak, yapılan 
muhasebe kayıtlarına göre hesapları takip etmek ve raporları alma. 

X    

 

Temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarını öğrenerek 
uygulamak, satış yönetimi, satış gücünün yönetimi ve kişisel satış faaliyetlerini 
yürütme. 

X    
 

Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramları, kuralları ve yöntemleri öğrenmek, 
üretim yönetimi ve karar almada kullanılan kantitatif analiz yöntemlerini 
uygulamak, toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemlerinin 
işleyişini kavramak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimini uygulayacak kalite 
yönetim sistemi kurma. 

 X   

 

Yönetim, yönetim biliminin gelişimi, yönetim süreçleri, organizasyonun yapı ve 
işleyişi, liderlik, motivasyon, örgütsel değişim, yönetim ve organizasyonda yeni 

 X   
 



yaklaşımlar hakkında genel bilgileri öğrenmek, bireysel ve örgütsel davranışları 
inceleyerek değerlendirme. 

İşletmenin kuruluş işlemlerini yapmak, küçük işletme kavramını, ekonomik ve 
sosyal yasamda küçük işletmelerin gerekliliğini ve yönetim yapılarını öğrenme 

X    
 

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlamak ve dış ticaret işlemleri 
uygulamalarını yapabilmek, temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip 
ederek ve ihracat – ithalat işlemlerini yürütmek, elektronik ticaretin kurallarını 
öğrenerek internet ortamında uygulama. 

 X   

 

İş ve sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, iş 
sözleşmesi ve iş sözleşmesinden doğan borçlar ve sendika hukuku hakkında bilgi 
sahibi olmak, yıllık kazançları ve bu kazançlar üzerinden ödenecek vergileri 
hesaplamak ve bunlara ilişkin beyannameleri düzenleyebilme. 

X    

 

İnsan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını yönetme X     

İktisadi faaliyeti yerine getiren ekonomik karar birimlerinin üretim ve tüketim 
davranışlarını, üretici ve tüketici tercihlerini, fiyat teorisi ve firma dengesini 
öğrenmek, analiz etmek, makro ekonomik hesaplamalar yapmak, mal piyasası ve 
para piyasası denge analizini yapma, 

 X   

 

Finansal karar alma, finansal sorunların tespiti ve çözüm(ler) bulmak ve 
uygulamak, para ve sermaye piyasalarının özelliklerini, yapısını, temel ilkelerini, 
fonksiyonlarını ve önemini anlama. 

 X   
 

İşletmede gerçeklesen ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgileri tek düzen hesap planı 
ve ilgili yasaların belirlediği kurallara göre kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, 
dönem sonu işlemlerini yapmak ve finansal tablolar aracılığı ile bilgi 
kullanıcılarına sunma. 

X    

 

Mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini kazanmak ve meslek 
hayatında uygulayabilmek, istatistikle ilgili temel kavramları anlamak, olaylarla 
ilgili istatistiki hesaplamaları yaparak verileri grafikle göstermek ve değişkenleri 
arasındaki ilişkileri analiz etmek. 

 X   

 

Hukukun temel kavramları ve sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, ticaret 
Hukukun kurallarını öğrenmek, karşılaşılan hukuki durumları yorumlayabilmek. 

  X  
 

Ar-ge, yenilik ve Proje Yönetimi konularına hakim olabilme.      

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU 
 

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) 

Ders Süresi 15 4 60 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60 

Ödevler    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Arasınavlar 1 1 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü 122 

Toplam İş Yükü / 30 saat 122/30 

Dersin AKTS Kredisi 4 

 
 
 
 
 


