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Akts

Kredi
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ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II

ODAI0002

2

2

2/0/0

Bu ders, Atatürk ilke ve İnkılâplarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini
içermektedir.
ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ

ISAO3080

5

3

3/0/0

Modern kapitalizmin ve sanayi toplumunun yükselişi , modern toplumların geleceği, işin
dönüşümü ve geleceği, emek piyasaları, teknoloji, istihdam ve sendikal hareket konularını
içermektedir.
DENETİM

ISAO4051

5

3

3/0/0

Bağımsız denetim mesleği ve bağımsız denetim işlevinin önemi, kapsamı, uluslar arası denetim
standartları çerçevesinde denetim sürecinin anlatılmasıdır.
ENDÜSTRİYEL KALİTE
KONTROL

ISAO4053

5

3

3/0/0

Ders toplam kalite kontrolün temel konuları olan kabul örneklemeleri, değişkenler ve
özellikler için kontrol diyagramları, proses yetenek indeksi gibi konuları içermektedir.
FİNANSAL YÖNETİM

ISAO2022

6

3

3/0/0

"Finansal dersinde şirket değerleme yöntemleri, birleşme ve satın almalar, hisse senedi,
tahvil senedi ve proje değerlendirmeleri ile finansal sistem ve finansal kurumlar konuları
işlenecektir"
HUKUKUN TEMEL
KAVRAMLARI

ISAO1007

6

3

3/0/0

Hukuk ile ilgili temel kavram ve disiplinleri açıklamak, hukukun gerekliliği ve yeri
konusunda bir bilinç oluşturmak.
İSTATİSTİK ANALİZ

ISAO2019

6

3

3/0/0

Örnekleme süreciyle elde edilen toplululuğun özelliklerinden hareketle anakütle
parametrelerinin tahmin edilmesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ISAO4067

5

3

3/0/0

Bu dersin içeriği; İş sağlığı ve güvenliğinde gene kavramları öğretmek, iş yerlerinde
olabilecek iş kazaları, iş ve çalışan sağlığını bozacak faktörleri, olabilecek meslek
hastalıkları önlenmesini öğretmektir.
İŞLETME MATEMATİĞİ

ISAO1010

6

3

3/0/0

Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum.Vektörler ve
Matrisler İşlemleri, Determinant ve Ters Matris, Doğrusal Denklem sistemleri, Doğrusal
Denklem Sistemleri Çözüm Yöntemleri, Girdi-Çıktı Analizi, Doğrusal Programlama, Grafik
Yöntem, Doğrusal Programlama Probleminin Simpleks Yöntem İle Çözümü, Doğrusal Programlamada
Dualite ve Duyarlılık, Transportasyon Problemi ve Çözümleri
KARİYER YÖNETİMİ

ISAO3082

5

3

3/0/0

Kariyer Yönetimi dersinde ilk olarak kariyer, iş ve meslek gibi temel kavramların üzerine
durulacak, daha sonra sırasıyla bireysel ve örgütsel kariyer yönetimi konuları ele
alınacaktır. Derste ayrıca kariyer yolları, terfi ve nakil, kariyer evreleri, kariyer
çıpaları, kariyer kalıpları, örgütsel kariyer yönetiminin insan kaynakları yönetimi
işlevleri ile ilişkisi, kariyer geliştirme faaliyetleri, yedekleme yönetimi, özel kariyer
grupları, kariyerin doğasını etkileyen gelişmeler, yeni kariyer yaklaşımları ve günümüz
koşullarında kariyer ile ilgili ön plana çıkan konular da işlenecektir.
MAKRO İKTİSAT

ISAO1015

6

3

3/0/0

Makro iktisat başlığı altında milli gelir, tanımları, denge düzeyleri, para arzı ve talebine
ilişkin bilgiler, uluslararası ticari ilişkilerin işleyişi, ödemeler dengesi kavramı ile
iktisadi büyüme ve kalkınma kavramlarının özellikle az gelişmiş ülkeler açısından
değerlendirilmesi
MALİYET MUHASEBESİ

ISAO2023

6

3

3/0/0

Temel muhasebe kavramları, Endirekt maliyetlerin dağıtımı, Sipariş maliyetleme, Safha
Maliyetleme, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
YÖNETİMİ

ISAO4066

5

3

3/0/0

Müşteri İlişkileri Yönetiminde amaç uzun dönemli müşteri ilişkileri kurmak ve karlılığı
müşteri odaklı stratejiler ile sağlamaktır. Bu bağlamda müşteri ilişkileri yönetiminin temel
konularının tartışıldığı bu derste, karlı müşterileri kazanma, koruma ve büyütmeye ilişkin
kavramlar üzerinde durulmaktadır.
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

ISAO2025

6

3

3/0/0

Örgüt kültürünün örgüt performansını etkileyen önemli unsurlardan biri olduğu özellikle
1980’lerden beri tartışılan bir konudur. Değişen iş dünyasında örgüt kültürü hem bir yumuşak
kontrol aracı hem de örgüt performansını etkileyen “ruhtur”. Yöneticilerin vizyonu ve
değerleri, örgütün tarihi, büyüklüğü, fiziksel özellikleri, örgütün içinde bulunduğu
endüstri ve sektör örgüt kültürünün oluşumunda etkilidir. Mevcut kültür içinde oluşturulan
örgütsel yapı ve süreçler örgüt içindeki bireylerin davranışlarını etkiler. Örgüt
stratejisinin oluşturulmasında ve uygulanmasında, şirket birleşmeleri ve satın almalarında
dikkate alınması gereken önemli hususlardan biridir örgüt kültürü.
Bu derste örgüt kültürünün bir inceleme alanı olarak kökeni ve gelişme evreleri; örgüt
kültürünü anlamama ve açıklamaya dönük mevcut teorik ve metodolojik yaklaşımlar
açıklanacaktır. Örgüt kültürünü teşhis etmede farklı araç ya da yöntemlerden hangilerinin
daha uygun olduğu ve örgüt kültürünün ölçülmesinin nasıl yapıldığının aktarılmasından sonra
örgüt kültürü ile ilişkili kavramlar incelenecektir bu derste.
PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI ISAO3040

5

3

3/0/0

Bu ders kapsamı çerçevesinde öğrencilere pazarlama araştırmalarının metodolojik temellerini
göstermek ve pazarlama araştırmalarında kullanılan farklı araştırma yöntem ve analizlerini
öğrencilerle uygulamalı bir şekilde çalışmaktır.

PAZARLAMA STRATEJİLERİ

ISAO4050

5

3

3/0/0

Ders kapsamı içinde pazar, ürün, rekabet, çevre gibi analizlerin stratejik bir perspektiften
Ele alınarak incelenmesine çalışılacak ve portföy yönetimi üzerinde durulacaktır. Ayrıca
ders kapsamı içinde pazarlama alanında alınan stratejik kararların, yapılan analizlerin
işletme içinde diğer birimlerle olan ilişkilerine de değinilecektir.
PAZARLAMA YÖNETİMİ

ISAO2021

6

3

3/0/0

Pazarlama yönetimi dersi kapsamında pazarlama sisteminin içinde bulunduğu çevre ile
ilişkisi, pazarlama kavramının açıklanması, pazarlama birimleri ve işleyişleri, pazarlama
stratejileri ve planlama, pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sistemleri, tüketici
davranışı, ürün, dağıtım, tutundurma ve fiyatlandırma stratejileri konuları üzerine
durulacaktır.
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

ISAO3036

5

3

3/0/0

Bu ders kapsamında; tüketici davranışının pazarlama alanındaki yeri ve önemi, tüketici
araştırmaları, tüketici davranışına etki eden fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel
etkiler ve tüketici satın alma süreçleri üzerinde durulacaktır.
TÜRK DİLİ II

ODTD0002

2

2

2/0/0

Türkçenin tarihi gelişiminin ve iyi kullanılabilmesi için, dil ve kültür ilişkileri,
Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkiye Türkçesinin gelişme evreleri, dilin
kullanımında dikkat edilmesi gereken imla kuralları, dil bilgisi açısından bilinmesi ve
uygulanması gereken temel bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ULUSLARARASI PAZARLAMA

ISAO4069

5

3

3/0/0

Ders, uluslararası pazarlamanın tanımı ve kavramları, uluslararası pazarlama araştırmaları,
uluslararası pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve konumlandırma, uluslararası
pazarlara giriş şekilleri, ithalat/ihracat işlemleri ve uluslararası pazarlama karması gibi
temel konuları içermektedir.
ÜRETİM YÖNETİMİ

ISAO2020

6

3

3/0/0

Üretim Yönetimine Giriş/ Üretim Modelleri ve Sistemleri/ Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen
Faktörler ve Yer Seçim Modelleri/ Süreç Tasarımı ve Analizi/ Kesikli ve Sürekli Üretim
Sistemlerinde iş Yeri Düzenleme/ Verimlilik Yönetimi ve İş Etüdü/ Proje Yönetimi ve Planlama
Kontrol Teknikleri
YABANCI DİL II

ODYD0002

2

2

2/0/0

Yabancı Dil olarak İngilizce'nin iyi şekilde öğretilmesi temel amaçtır. Bununla birlikte
öğrencilerimizin yabancı dil bilen gençler olarak yetişmelerini ve karşılaşabilecekleri
yabancı dil ortamlarına yeterli dil seviyesiyle yaklaşabilmelerini sağlamak ve buna uygun
bir şekilde tutum ve davranış kazandırmak da hedeflenmektedir.
YÖNETİM BİLİŞİM
SİSTEMLERİ

ISAO3034

5

3

3/0/0

Öğrenciler ilgili konulara hazırlık yaparak derste tartışırlar.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON ISAO1008

6

3

3/0/0

Ders, işletme yönetimi bilgilerine giriş mahiyetinde olup, bu ders kapsamında işletme
yönetiminin tarihsel gelişimi ve işletmenin yönetimi ile ilgili tüm fonksiyonların ayrıntılı
olarak incelenerek, bu fonksiyonların etkin olarak gerçekleştirilmesi için gerekli karar
alma, liderlik, iletişim ve motivasyon gibi konular anlatılacaktır.

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

ISAO3035

5

3

3/0/0

Ders, Yöneylem Araştırması Tekniklerinin İşletmecilik Uygulamaları ile ele alınmasını ve
bilgisayar uygulamaları ile bu örneklerin pekiştirilmesini kapsamaktadır.

