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Ders Kodu

Akts

Kredi

T/U/L

ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I

ODAI0001

2

2

2/0/0

Osmanlı Devleti'nin çöküş süreci ve modernleşme çabaları.Birinci Dünya Savaşı süreci,
Ermeni Meselesinin ortaya çıkışı, Mondros Mütarekesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler.
Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi ve Milli Mücadele süreci. TBMM'nin faaliyetleri,
Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin ilanı.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ

ISAO3026

5

3

3/0/0

Bu ders, öğrencinin bir araştırma projesini en başından üstlenip, tüm araştırma ve planlama
aşamalarını kavramasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Dersin ana amacı, öğrencilere
temel araştırma sürecini tanıtmaktır.
GİRİŞİMCİLİK

ISAO4052

5

3

3/0/0

Dersteki temel konular, girişimcilik ve girişimsel yönetim kavramları, bu kavramların klasik
yönetim ile
karşılaştırılması, girişimcilik ve yenilik, ekonomik gelişme, küçük işletmelerin önemi ve
fonksiyonel problemleri
ve teknoloji transferi konularından oluşmaktadır.
İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ

ISAO2014

5

3

3/0/0

Bu derste öncelikle insan kaynakları yönetiminin tanımı yapılarak sonrasında insan
kaynakları yönetiminin temel işlevleri olan; iş analizi, insan kaynakları planlaması,
işgören seçimi ve işe yerleştirme, eğitim, kariyer yönetimi, performans değerlendirme ve
performans yönetimi, iş değerleme, ücret yönetimi, iş güvenliği ve işgören sağlığı, insan
kaynakları yönetiminin yasal boyutu, endüstri ilişkileri, uluslararası insan kaynakları
yönetimi ve insan kaynakları yönetiminde ölçme ve değerleme konuları işlenecektir.
İSTATİSTİK

ISAO1020

6

3

3/0/0

-Temel İstatistik Kavramlar: İstatistiğin tanımı, birim tanımı ve türleri, vasıf ve şık
kavramları, değişken kavramı ve türleri.
-Veri toplama, ölçme, ölçekleme, verilerin grafiklerle sunumu.
-Merkezi eğilim Ölçüleri: Duyarlı Ortalamalar (Aritmetik, Geometrik, Kareli ve Harmonik
Ortalamalar), Duyarsız Ortalamalar (Mod, Medyan ve diğer bölenler).
-Dağılma ve Değişkenlik Ölçüleri: Değişim Aralığı, Bölenler Aralığı, Ortalama Sapma,
Standart sapma ve varyans, Değişim Katsayısı ve Standart değer.
-Momentler: Orijine ve ortalamaya göre momentler, standart değişken momentleri.
Eğiklik Basıklık Ölçüleri: Pearson ve Bowley katsayıları, Momentlere dayalı eğiklik basıklık
ölçüleri.

İŞLETME FİNANSINA GİRİŞ ISAO2015

5

3

3/0/0

Bu dersin temel amacı, öğrencilere işletme finansının temel konularını tanıtmak ve finansal
kararların alınması sürecine bir finans yöneticisinin bakış açısıyla yaklaşmalarını
sağlamaktır. Bu amaçla, bu derste risk-getiri, paranın zaman değeri, finansal tablo
analizleri, işletme sermayesi yönetimi gibi konular üzerinde yoğunlaşılacaktır.
LİDERLİK VE MOTİVASYON

ISAO3032

5

3

3/0/0

Ders kapsamında sırasıyla liderliğin tanımı ve önemi, liderlik kuramları (liderlikte
özellikler yaklaşımı, davranışsal yaklaşım, durumsallık yaklaşımı, modern yaklaşımlar), kamu
yönetiminde liderlik, liderlikle ilişkili olan değişkenler, motivasyonun tanımı, önemi ve
amaçları, motivasyonda özendirici araçlar, motivasyon teorileri (kapsam ve süreç teorileri,
diğer teori ve yaklaşımlar), kamu kurumlarında motivasyon ve motivasyonla ilişkili olan
değişkenler konuları üzerinde durulacaktır.
MİKRO İKTİSAT

ISAO1006

6

3

3/0/0

Mikro İktisat nedir? Arz ve talep nedir? Firma karını nasıl maksimize eder? Tam rekabet,
monopol ve oligopol piyasaları nasıl çalışır?
MODERN ÜRETİM
SİSTEMLERİ

ISAO4046

5

3

3/0/0

Günümüzde işletmeler tarafından kullanılan; hücresel, çevik, yalın, Toyota tipi üretim
sistemleri, kısıtlar teorisi ve kurumsal kaynak planlaması.
MUHASEBE

ISAO2016

5

3

3/0/0

3

3/0/0

Finansal muhasebe kavramları, ilkeleri ve uygulamaları
MUHASEBEYE GİRİŞ

ISAO1014

6

Temel kavramlar, muhasebe süreci ve kayıt düzeni, finansal tablolar
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

ISAO2030

5

3

3/0/0

Derste, gerek teorik gerekse pratik anlamda örgütsel davranışın esasları ele alınacaktır. Bu
bağlamda
örgütsel davranış teorileri gibi teorik bilgiler yanında, örgütsel davranışı etkileyen kurum
kültürü, inanç,
tutum, algılama vb. pratik sosyo-psikolojik süreçlere değinilecektir.
PAZARLAMA İLKELERİ

ISAO2013

5

3

3/0/0

Pazarlama ilkeleri dersi kapsamında pazarlamanın ne olduğu, gelişimi, pazar kavramı,
tüketici ve endüstriyel alıcı davranışları, müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesi,
pazarlamada çevresel unsurların önemi, rekabet üstünlüğü oluşturma, pazarlamada stratejik
araçlar, pazarlamada bilgi ve araştırmanın önemi, internet gibi gelişen kanallarda
pazarlamanın gelişimi ve pazarlamada sürdürülebilirlik konuları üzerinde durulacaktır.
PERFORMANS VE ÜCRET
YÖNETİMİ

ISAO3087

5

3

3/0/0

Bu derste öncelikle performans değerleme ve performans yönetimiyle ilgili başlıca konular
(performans yönetimi, performansın planlanması, değerlenmesi, geliştirilmesi, performans
değerleme yöntemleri, performans değerlemenin ücret yönetiminde kullanımı gibi) ele alınarak
açıklanacaktır. Sonrasında ise ücret yönetimiyle ilgili başlıca konular (ücret ve ilgili
kavramlar, ücret yönetimi, stratejik ücret yönetimi, ücret politikaları, işe ve kişiye
dayalı temel ücret yapıları, performansla ilişkili olan ve olmayan ücret sistemleri)
incelenecektir.

PROFESYONEL SATIŞ
YÖNETİMİ

ISAO4044

5

3

3/0/0

- Satış yöneticisinin karşılaşabileceği problemleri irdeleyip tartışabileceği teorik
bilgileri vermek
- Bu problemleri tartışmak
REKLAM YÖNETİMİ

ISAO4047

5

3

3/0/0

Pazarlama içerisindeki tutundurmanın yeri, tutundurma bileşenleri, tutundurma stratejileri,
reklam ve türleri, reklam strateji ve uygulamaları, marka değeri ve kişilikleri, algı
yönetimi, algı haritaları, medya planlama ve medya bütçesi tasarımı ve medya türleri
(billboard, dergi, internet), reklam klip örnekleri, güncel uygulamalar şeklindedir.
SERMAYE PİYASALARI VE
FİNANSAL KURUMLAR
YÖNETİMİ

ISAO4063

5

3

3/0/0

Sermaye piyasalarında yaşanan başlıca gelişme ve değişimleri, finansal kurumlarda çalışacak
adaylara tanıtmak ve temel bilgileri sunmak.
STRATEJİK YÖNETİM

ISAO4042

5

3

3/0/0

Stratejik Yönetim süreci ders boyunca tartışılacak ve işletmelerde rekabet avantajı,
ortalama üzeri getiri ve sürdürülebilir karlılık konularının üzerine odaklanılacaktır.
TEMEL MATEMATİK

ISAO1005

6

3

3/0/0

İşletme problemlerinin matematiksel olarak modellenmesinde belli bir seviyey gelebilmek için
temel matematik konularının genel bir incelenmesi, İşletme Matematiği ve diğer mesleki
derslere temel olacak matematik konularının ayrıntılı olarak incelenmesi.
TİCARET HUKUKU

ISAO2017

5

3

3/0/0

Mübadele / Bağış / Kiralama / Satın Alma Kontratlarının Çeşitleri / Piyasa Kurumlarının
Tipleri / Kurumlar Kanunu
TÜRK DİLİ I

ODTD0001

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.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

ISAO3085

5

3

3/0/0

Vergilemenin amaçları, vergiye ilişkin temel kavramlar, Gelir üzerinden alınan vergiler,
Harcamalar üzerinden alınan vergiler, Servet üzerinden alınan vergiler.
ÜRETİM SİSTEMLERİ
PLANLAMASI

ISAO3028

5

3

3/0/0

Ders üretim operasyon yönetiminin temel konusu olan talep tahminleri stok yönetimi MRP
bunlara bağlı olarak uzun dönemli planlama ve kısa dönemli çizelgeleme üzerinde durmaktadır.

YABANCI DİL I

ODYD0001

2

2

2/0/0

1. Başlangıç düzeyindeki ingilizce metinleri okuyup anlayabilme.
2. Bu metinlerle ilgili soruları yanıtlayabilme
3. Metin içinde yeni geçen önemli sözcüklerle cümleler üretebilme
4. Öğrencinin çevresi ve yakın çevresi hakkında konuşabilmesini sağlama
5. Çeşitli durumlarda (sokak, restaurant, otel, istasyon) gereken konuşma kalıplarını
verebilme
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ODAI0001
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I

2

2

2/0/0

2

2

2/0/0

5

3

3/0/0

Derse ait içerik bulunamamıştır.
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ODTD0001
TÜRK DİLİ I
Derse ait içerik bulunamamıştır.
YÖNETİM MUHASEBESİ

ISAO3029

İşletme amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde sorumluluk üstlenmiş kişilerin muhasebe
sistemlerinden yararlanarak alacakları kararları etkileyen bilgileri ve bu bilgileri
oluşturmada yararlanılacak muhasebe temel kavramlarını, maliyetleme sistemlerini ve
tekniklerini teorik ve uygulamalı olarak( vak’a yöntemi) öğrencilere aktarmaktır.

