NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ (2016-2017)

Eksik Ders İçeriklerine AKTS BİLGİ PAKETİ Menüsünden Ulaşılabilir.
1.sınıf (güz Dönemi) 1.yarıyıl
Kodu Adı

Teorikuygulama

İŞL- 101 Davranış Bilimleri-I

kredi

AKTS Kredisi

3(3+0)

4

Davranış bilimlerinin tanımı ve tarihi gelişimi, davranış bilimlerinde veri ve metod, davranış
bilimlerinin diğer bilim dalları ile ilişkisi, tutumlar, tutum-davranış ilişkisi, tutum değişimi ve
sosyal etkileşim, tutum ölçme teknikleri, çatışma yönetimi süreci, çatışma yönetimi teknikleri
(yolları), motivasyonun tanımı ve önemi, yönetim ideolojileri, motivasyona ilişkin kapsam
teorileri, motivasyona ilişkin süreç teorileri, karar verme süreci, karar vermeyi etkileyen
faktörler, karar verme teknikleri ve modeller, tutum ölçümüne ilişkin performans ödevi
değerlendirme
İŞL-103 Genel Muhasebe-I

3(3+0)

4

Muhasebenin gelişimi, temel muhasebe kavramları ve ilkeleri, bilanço ve temel muhasebe
eşitliği, gelir tablosu, hesap kavramı ve mali nitelikli işlemlerin hesaplar üzerine etkisi, hesap
planı, muhasebede kullanılan defterler ve belgeler, çift taraflı kayıt sistemi, muhasebe süreci,
ticari mal hesabı kayıt yöntemleri, aralıklı ve sürekli envanter yöntemleri, Katma Değer
Vergisi (KDV) hesapları, muhasebe süreci örnek olay çözümü
İŞL-105 İşletme Matematiği-I

3(3+0)

3

Küme kavramı ve sayılar, doğrusal ve kuadratik denklemler, doğrusal ve kuadratik
eşitsizlikler, fonksiyonlar, fonksiyonlarda grafik çizimi, üssel ve logaritmik fonksiyonlar,
limit ve süreklilik, türev (türevin tanımı), türev (türev alma kuralları), türev (yüksek
mertebeden türevler), türev uygulamaları (birinci türev uygulamaları), türev uygulamaları
(ikinci türev uygulamaları), türev uygulamaları (grafik çizimi)
BUS- 105 Business Mathematics –I

3(3+0)

3

Set theory and numbers, linear and quadratic equations, linear and quadratic inequalities,
functions, sketching the graph of functions, exponential and the logarithmic functions, limit
and the continuity, derivative (definition of derivative), derivative (derivative of some special
functions), derivative (higher-degree derivatives), derivative applications(first-degree
derivative applications), derivative applications(second-degree derivative applications),
derivative applications (sketching the graph of functions),
İŞL107

HUKUKA GİRİŞ

3(3+0)

3

Giriş, dersin tanıtımı, toplumu düzenleyen kuralların türleri (din, ahlak, örf ve adet, görgü,
hukuk kuralları), hukuk kavramı ve fonksiyonları, hukuk sistemleri (Kara Avrupası, AngloSakson, Avrupa Birliği sistemleri), hukukun asli (bağlayıcı) ve yardımcı (bağlayıcı olmayan)
kaynakları, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, kamu hukukunun dalları (Genel Kamu Hukuku,
Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler Hukuku, Vergi Hukuku ve Mali
Hukuk), Özel Hukukun Dalları (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler
Özel Hukuku), hukuk kurallarının tasnifi (emredici, yetki verici, tanımlayıcı, tamamlayıcı,
yorumlayıcı hukuk kuralları), hukuk kurallarının yer, zaman ve anlam bakımından
uygulanması, hukuk kurallarının uygulanmasında başvurulan ilkeler (kıyas-örnekseme-,
evleviyet, zıt anlamdan hüküm çıkarma), hakimin hukuk yaratması ve takdir yetkisi, hukuk

kurallarının yaptırımı olarak cebri icra, tazminat, hükümsüzlük kavramları, hükümsüzlük
türlerinden yokluk, mutlak butlan ve nispi butlan (iptal edilebilirlik) hallerinin irdelenmesi,
hak kavramı ve hakların türleri, hakların kazanılması yollarından hukuki olay, hukuki fiil
(eylem) ve hukuki işlem kavramlarının incelenerek hukuki işlem türlerinin belirlenmesi,
hukuki işlemlerde şekil ve hukuki işlemlerde irade bozukluğuna dayanan ve dayanmayan
sakatlık hallerinin incelenmesi, hakların kazanılmasında iyiniyet kavramının rolü ve önemi,
hakların kullanılmasında dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı, hakların
korunması ve kaybedilmesi.
İŞL-109 İktisada Giriş

3(3+0)

3

İktisadın konusu, iktisat biliminin doğuşu ve gelişimi, iktisat biliminin diğer bilimlerle
ilişkisi, iktisat biliminde yasalar ve özellikleri, kıtlık kavramı ve ulusal ekonominin ana
sorunları, alternatif maliyet kavramı, temel kavramlar: ihtiyaç, üretim faktörleri, üretim, malhizmet ve fayda, işbölümü, uzmanlaşma, mübadele, bölüşüm, tüketim, ekonomik sistemler,
talep; tanım, talep kanunu, talep fonksiyonu, talep esnekliği, arz; tanımı, arz kanunu, arz
fonksiyonu, arz esnekliği, piyasa kavramı, piyasa çeşitleri, tam rekabet piyasasında denge
fiyatının oluşumu, tüketici teorisi; fayda, eş marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi,
kayıtsızlık analizi, milli gelir; milli gelirle ilgili kavramlar, milli gelir hesaplama yöntemleri,
istihdam, işsizlik tanımları ve türleri, enflasyon, deflasyon, stagflasyon, devalüasyon
kavramları, para ve para piyasası, para teorisi ve para politikası, dış ticaret
İŞL –119 Genel İşletme-I

3(3+0)

4

Sistem yaklaşımı ve bir sistem olarak işletmeler, İşletmeyle ilgili temel kavramlar -İşletme,
fayda, ihtiyaç, üretim faktörleri, önetici, girişimci, iç girişimci, sosyal girişimci ve lider
kavramları, İşletme biliminin tarihçesi ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İşletmenin amaçları
(ekonomik ve sosyal amaçlar), İşletmelerin çevresi (İç ve dış çevre), Anlaşmalar ve
birleşmeler bakımından işletmeler, Hukuki açıdan işletmeler -Özel sektör işletmeleri, Kamu
işletmeleri, yabacı sermayeli işletmeler, dernekler ve vakıflar –Özelleştirme, İşletmelerin
kurulması -Yatırım projesinin aşamaları, Fizibilite etüdü, kapsamı, amaçları, önemi, Kuruluş
yeri seçimi -Organiza Sanayi Bölgeleri, İşletmelerin büyüklüğünün belirlenmesi, Büyük ve
küçük ölçekli işletmeler
BUS-109 Introduction to Economics

3(3+0) – 3

Subject of economics, emergence and development of economics, relation between
economics science and other sciences, laws and properties in economics science, the concept
of scarcity and the main problems of the national economy, alternative cost concept, basic
concepts: needs, production factors, production, goods and services and benefit division of
labour, specialization, exchange, distribution, consumption, economic systems, demand;
description, demand law, demand function, elasticity of demand, supply; description, supply
law, supply function, elasticity of supply, the concept of the market, market types, formation
of the equilibrium price of perfect competition market, consumer theory; utility, marginal
utility and consumer equilibrium, analysis of indifference; national income and national
income concepts, calculation methods of national income, employment, unemployment
definitions and types, inflation, deflation, stagflation, devaluation concepts, money and
money market, monetary theory and monetary policy, foreign trade
TDL-101 Türk Dili-I

2(2+0)

2

Dil nedir? dillerin doğuşu, dil düşünce bağlantısı, dil kültür bağlantısı, dil toplum bağlantısı,
dünya dilleri ve türkçe, türk dilinin tarihçesi, ses bilgisi, türkçe kelimelerin ses özellikleri,
vurgu, heceler, yapı bilgisi. yapım ekleri, çekim ekleri, yapı bilgisi. yapım ekleri, çekim

ekleri, kelime türleri, kelime gruplar, isim tamlaması, sıfat tamlaması, kısaltma grupları,
unvan grubu, edat grubu, bağlaç grubu, ünlem grubu, tekrarlar, fiilimsiler, sayı grubu,
birleşik fiiller, cümle, a- cümlenin öğeleri b- cümle çeşitleri, noktalama işaretleri, yazım
kuralları.
YBD-101 Yabancı Dil-1

3(3+0)

3

Olmak fiili, sahiplik bildiren sıfatlar, sahip olmak/gitmek/yaşamak/hoşlanmak fiilleri,
sahiplik bildiren 's, kişisel bilgiler, sıfatlar, zıt sıfatlar, aile., Geniş zaman "3. tekil kişi
zamiri", soru cümleleri ve olumsuz cümleler, gelmek/çalışmak/kazanmak/gitmek/oynamak
fiilleri, meslekler, Geniş zaman "1. ve 2. tekil ve çoğul şahıs zamirleri", sıklık bildiren
zarflar, "pişirmek/yemek/bitirmek/şarkı söylemek/kalmak" fiilleri, boş zaman etkinlikleri.,
biraz/birkaç/hiç/birçok, bu/şu/bunlar/şunlar, evdeki eşyalar, sokaktaki nesneler, odalar, iyi ve
kötü anlamı veren sıfatlar, zarf+sıfat.
AİT-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2 (2+0)

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar
hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk
İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bir bakış (İç sebepler, Dış sebepler, Osmanlı Devleti'nin
jeopolitik ve ekonomik durumu), XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri
(Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet dönemleri), Osmanlı Devleti'nin Dağılması sürecinde
meydana gelen iç ve dış olaylar (Kırım Savaşı, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, Makedonya
meselesi, 31 Mart olayı, Girit ve Bosna-Hersek'in elden çıkışı, Trablusgarp Savaşı, Balkan
Savaşları, Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık,
Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Sosyalizm) ve II. Meşrutiyetin sürecinde
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı (Savaşın çıkışı, Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu,
cepheler ve savaşın sonu) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, işgaller, Tepkiler (Kuvayı Milliyenin ortaya çıkışı), Cemiyetler (Millî, Millî varlığa düşman ve azınlık cemiyetleri),
Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi,
Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma (Amasya Genelgesi,
Erzurum, Sivas Kongresi ve Batı Anadolu Kongreleri), Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın
toplanması, Misak-ı Millî'nin kabulü ve İstanbul'un işgali, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclisin açılışına iç ve dış tepkiler,
San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr'de Ermeni ve Kürdistan meselesi, Sevr
Anlaşması'nda bugüne yönelik tehditler, Doğu ve Güney cephelerindeki durum, Kuva-yı
Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı
Cephesi'ndeki savaşlar, 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), Büyük Taarruz ve Mudanya
Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler, Konferansı
toplanması ve Barış anlaşmasının imzalanması

1.sınıf (Bahar Dönemi) 2.yarıyıl
Kodu

Adı

İŞL-102 Davranış Bilimleri-II

Teorik-uygulama

kredi

AKTS Kredisi

3(3+0) - 4

Gruplar, grup oluşturma süreci, gruplara yönelik tehditler, takımlar, gruplar ile takım
arasındaki farklılıklar, kişilik ve kişilik teorileri, kişilik testleri, duygusal zeka, stres yönetimi

ve tükenmişlik, örgütsel adalet ve örgütsel sinizm, örgütsel güven, örgütsel özdeşleşme, iş
tatmini ve örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve bağlamsal performans,
yıldırma, örgütlerde algılanan mağduriyet, algılama ve izlenim yönetimi, imaj geliştirme,
örgütsel iletişim ve örgütsel sosyalleşme, liderlik teorileri.
İŞL-104 Genel Muhasebe-II

3(3+0) - 4

Muhasebenin gelişimi, temel muhasebe kavramları ve ilkeleri, bilanço ve temel muhasebe
eşitliği, gelir tablosu, hesap kavramı ve mali nitelikli işlemlerin hesaplar üzerine etkisi, hesap
planı, muhasebede kullanılan defterler ve belgeler, çift taraflı kayıt sistemi, muhasebe süreci,
ticari mal hesabı kayıt yöntemleri, aralıklı ve sürekli envanter yöntemleri, Katma Değer
Vergisi (KDV) hesapları, muhasebe süreci örnek olay çözümü.
İŞL-106 İşletme Matematiği-II

3(3+0) - 3

Çok değişkenli fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev ve kısmi türev
yardımıyla çok değişkenli fonksiyonların kritik noktalarının bulunması, çok değişkenli
fonksiyonlarda sınırlı optimizasyon (lagrange çarpanı yöntemi) ve işletme-iktisat
problemlerine uygulanması, İntegral, belirsiz integral ve bazı temel belirsiz integral alma
kuralları, belirsiz integral alma yöntemleri (değişken dönüşümü ile integral alma ve basit
kesirlere ayırma yöntemiyle integral alma), belirsiz integral alma yöntemleri (kısmi integral
alma yöntemi), belirli integral, belirli integralin tanımı, belirli integralin özellikleri, belirli
integral ile bir eğri altında kalan alanın bulunması, belirli integral ve uygulamaları: tüketici
ve üretici rantının belirli integral yardımıyla hesaplanması, basit faiz, bileşik faiz ve net
bugünkü değer, matris cebiri; matrisler, determinantlar ve bunların bazı özellikleri, matris
işlemleri ve özellikleri, ters matris, elementer satır işlemleri ile ters matrisin hesaplanması,
doğrusal denklem sistemlerinin matrislerle gösterilişi, determinantın tanımı ve hesaplanması,
Sarrus kuralı, kofaktörler ile determinant hesaplanması, determinantın kofaktörlere göre
açılımı, determinantın özellikleri, ters matrisin kofaktörler ve determinant ile hesaplanması,
Cramer Kuralı, doğrusal denklem sistemlerinin ters matris ve Cramer yöntemleriyle çözümü,
doğrusal programlama: grafik yöntem
BUS- 106 Business Mathematics –II

3(3+0) – 3

Multivariable functions; partial derivatives of multivariable functions and finding the critical
points of the multivariable functions using partial derivatives, The restricted optimization of
multivariable functions (Lagrange multipliers method) and application of it to some related
business problems, Integral, indefinite integral and some basic indefinite integral integrating
rules, Methods of indefinite integrating (Integrating by substitution method and integrating
by separating into simple fractions method), Methods of indefinite integrating (Integrating by
parts), Definite integral, definition of definite integral, some definite integral integrating
rules, integral finding area bounded some functions in an interval, Applications of definite
integral: Obtaining the producers' and the consumers' surplus using definite integral
techniques Simple interest, compounded interest, and the present value, Matrix algebra;
matrices, determinants and some properties those, Matrix operations and their properties,
inverse matrix, matrix inversion algorithm, matrix representation of a linear system,
definition of determinant, computing the determinant, Sarrus’s rule, The Product rule for
determinants, cofactor expansion for the determinant function, basic properties of the
determinant function, finding inverse matrix using cofactor and determinant, Cramer’s Rule,
Solution of linear equation systems using inverse matrix and the Cramer's rule, Linear

programming: Graphical method.
İŞL-108 Borçlar Hukuku

3(3+0) - 4

Borçlar Hukukunun konusu, kapsamı ve önemi, borçlar hukukunun temel ilkeleri olan borç
ilişkilerinin nispi niteliği, sınırlı sayıda olmaması, borç ilişkilerinin geçici niteliği, irade
serbestisi (özgürlüğü) ilkesi, dürüstlük, kusur sorumluluğu, üçüncü kişi aleyhine borç
yaratılmaması, karşılıklılık ve borçlunun yerleşim yerinde ifa ilkelerinin irdelenmesi, borç,
borç ilişkisi, alacaklı, borçlu ve edim kavramlarının ele alınması, edimin konusu ve türleri,
borç ilişkilerinden doğan asli ve tali yükümlerin neler olduğunun belirlenmesi, borç
ilişkisinin kaynakları olan hukuki işlem, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme kavramlarının
incelenmesi, sorumluluk kavramının tanımlanarak kişi ile sorumluluk ve mal ile sorumluluk
ayrımlarının yapılması, eksik borçlar, itiraz ve defi kavramları, hukuki işlemlerin en önemli
türü olan sözleşme kavramının tanımı, türleri, sözleşmenin kurulması için gerekli öneri (icap)
ve kabul beyanlarının incelenerek sözleşmenin kurulduğu ve hüküm ifade ettiği anın tespiti,
sözleşme özgürlüğü kavramı ve önemi, genel işlem koşulları, irade ile beyan arasındaki
bilinçli ve bilinçsiz yapılan uyumsuzluk halleri (latife beyanı, zihni kayıt, muvazaa, yanılmahata-, aldatma –hile-, korkutma-tehdit-, aşırı yararlanma-gabin-), temsil kavramı ve türleri
(doğrudan ve dolaylı temsil) ile yetkisiz temsil konularının örneklerle incelenmesi,
sözleşmelerin yorumu, uyarlanması ve bu konuda özellikle ahde vefa ilkesinin irdelenmesi,
haksız fiil, kusursuz sorumluluk, zarar ve tazminat konuları, sorumluluk sebeplerinin çokluğu
ve yarışması, müteselsil sorumluluk, borçların ifası bağlamında kısmi ifa, ifa yeri, zamanı ve
ifanın tarafları ile faiz konularının incelenmesi, borca aykırılık kavramı ve yaptırımlarının ele
alınması, kötü ifa, borçlu ve alacaklı temerrüdü, borçların sona ermesi ve zamanaşımı,
alacağın devri, borcun üstlenilmesi, müteselsil borçluluk ve alacaklılık, şarta bağlı borçlar,
ceza koşulu (cezai şart), bağlanma parası, cayma parası, ücret alıkoyma.
TDL-102 Türk Dili-II

3(3+0) - 3

Sözlü kompozisyon ve türleri, konferans, sempozyum, seminer, açık oturum, münazara,
mülakat, anket, nutuk, yazılı kompozisyon ve türleri, mektup, dilekçe, deneme, fıkra, sohbet,
makale, tenkit, hatırat, seyahatname, biyografi, rapor, tutanak, roman, hikaye, tiyatro, şiir,
kompozisyonda uyulması gereken kurallar, anlatım türleri, anlatım bozuklukları.
YBD-102 Yabancı dil-II

3(3+0) - 3

Bir konuda yeterli olduğunu bildirme, zarflar, was/were/could/was born yapıları, bileşik
kelimeler, edatlar, Geçmiş zaman 1 düzenli ve düzensiz fiiller, zaman ifadeleri, hisleri
anlatma, nesneleri tarif etme, Geçmiş zaman 2 soru ve olumsuz cümleler, zarflar, özel günler,
Sayılabilen ve sayılamayan kelimeler, severim/isterim ifadeleri, biraz/hiç ifadeleri, ne kadar
ifadesi, yiyecek ve içecekler, doğramak/kızartmek/kaynatmak/karıştırmak fiilleri, gündelik
ihtiyaçlar, alışveriş, kibar ifadeler.
AİİT-102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

3(3+0) - 3

Siyasî alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu,
Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması), Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın
kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükun yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsü, Atatürk'ün
yurt gezileri, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı,
Menemen ve Bursa olayları, 1924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler,
Toplumsal hayatın düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme

süreci, Eğitim ve Kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar (Tevhid-i Tedrisat kanunu, Latin
harflerinin kabulü, Millet mektepleri, Türk Tarih ve Dil kurumlarının kurulması ve
faaliyetleri, Türk tarih tezi, güneş-dil teorisi, 1933 Üniversite reformu, Halkevleri), Sağlık
alanındaki gelişmeler, İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası,
1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın yansıması olarak Türkiye'de devletçi ekonomi
politikalarının gündeme gelmesi ve I. Beş Yıllık Kalkınma Programı, Atatürkçü Düşünce
Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Bütünleyici İlkeler, Atatürk İlkeleri, Cumhuriyetçilik, Laiklik,
Milliyetçilik, Atatürk İlkeleri, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık, Milli Mücadele dönemi
Türk dış politikası (1919-1923), Atatürk dönemi Türk dış Politikası (1923-1938) 1923-1938
döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri, Komşularla
münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı, Atatürk sonrası Türk Dış Politikası (1938 - 1960)
(İnönü'nün cumhurbaşkanlığı, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Demokrat Parti'nin kuruluşu ve
çok partili hayata geçiş, Demokrat Parti'nin iktidar yılları, Türkiye'nin Nato'ya girişi ve 27
Mayıs 1960 askerî müdahalesi, 1960'dan günümüze Türkiye'nin dış politikası (Soğuk savaş
sürecinde Türkiye, Avrupa birliği ile gelişmeler, Kıbrıs Barış Harekâtı, Sözde Ermeni
soykırım iddiaları ve Türkiye, komşularla münasebetler), Türkiye'nin jeopolitik konumu,
bundan kaynaklanan tehditler, XXI. Yüzyılda Türkiye'nin çağdaşlaşmasına yönelik
beklentiler,
İŞL –120 Genel İşletme II

3(3+0) - 4

İşletme fonksiyonları hakkında temel bilgi, yönetim Fonksiyonu -yönetim ve yönetici
kavramları -yönetim biliminin tarihi geçmişi, yönetimin fonksiyonları (planlama,
organizasyon, yürütme, koordinas ve kontrol), pazarlama fonksiyonu -pazalamanın temel
karamları -pazarlama yaklaşımları, pazarlamanın işlevleri (mamul, fiyat, dağıtım,
tutundurma), üretim fonksiyonu, temel kavramlar ve üretim tipleri, toplam kalite yönetimi ve
stok kontrolü, finansman fonksiyonu, temel kavramlar ve fon kaynakları, muhasebe
fonksiyonu, İnsan kaynakları fonksiyonu, temel kavramlar, amacı, önemi ve personel
yönetiminden farklılıkları, insan kaynakları yönetiminin işlevleri, halkla ilişkiler fonksiyonu,
araştırma ve geliştirme fonksiyonu.

2.sınıf (Güz Dönemi) 3.yarıyıl
Kodu Adı

İŞL – 203 İstatistik – I

Teorik-uygulama

kredi

AKTS Kredisi

3(3+0) – 3

İstatistiğin tanımı, veri, değişken türleri, frekans dağılımları, grafikler, verilerin
düzenlenmesi, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, olasılık, rasgele değişkenler ve çeşitleri,
anket analizi: anket nedir? ölçek türleri, verilerin analizi ve yorumu, örnekleme kuramı,
örnekleme teknikleri, tahmin, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon analizi, endeksler.
BUS – 203 Statistics – I

3(3+0) – 3

What is statistics, introduction to basic terms, measurability and variability, data collection,
graphs, measures of central tendency, measures of dispersion, probability, discrete and
continuous random variables, discrete and continuous probability distributions, survey
sampling, sampling and sampling distributions, point estimation, interval estimation,

hypothesis testing, linear correlation and regression analysis, indexes.
İŞL-205 Pazarlama I

3(3+0) – 4

İşletme-pazarlama ilişkisi, pazarlama kavram ve yaklaşımları, pazarlama yaklaşımlarının
karşılaştırılması , pazarlama çevresi: makro ve mikro,
pazar ve pazarlar, satıcı ve alıcı
pazarları, işletme pazarları ve endüstriyel pazarlar, tüketici ve müşteri davranışları, pazarlama
ve yönetim, pazar ve pazarlama stratejileri
, pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi
sistemi, pazarlama araç değişkenleri, ürün ve fiyat kararları, tutundurma ve dağıtım kararları.
İŞL-219 İşletme Yönetimi I

3 (3+0) – 4

Yönetimin tanımı ve fonksiyonları, tarihçesini ve ideolojileri, organizasyon teorileri, z
teorisi, kaos kuramı, adaptasyon teorileri, modern ve post modern yönetimi. yönetim bilimi,
yönetim kavramı, yönetim biliminin özellikleri, amaçları ve önemi, yönetici, yönetim
düzeyleri ve yönetici rolleri, geleneksel yönetim anlayışı, klasik yönetim teorisi, neo-klasik
yönetim teorisi, klasik ve neo-klasik yönetim teorileri arasındaki farklılıklar, yönetim
ideolojileri, sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı (çevre ve teknoloji araştırmaları),
adaptasyon teorileri, örgütsel gruplaşma yaklaşımı, genel örgütsel strateji yaklaşımı, kaynak
bağımlılığı yaklaşımı,-bilgi işleme yaklaşımı, vekâlet teorisi, kurumsallaşma teorisi,
popülasyon ekolojisi,
kaos teorisi, post-modern örgütler.
Enf-101 Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı-I 2(2+2) – 5
Temel bilgisayar bilgileri, Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel Microsoft
Powerpoint, internet kullanımı, kelime işleme programına giriş, belge uygulamaları, (metin
yazma, yeni, aç, kaydet, yazdır),metin düzenleme (kes/kopyala/yapıştır/geri al), yazıtipi ve
paragraf özellikleri, belgeye tablo ekleme ve tablo uygulamaları, belgeye resim ekleme ve
resim uygulamaları, metin dosyasının diğer ayarları, ön/son not, içindekiler, referanslar
oluşturulması, ek biçimlendirmeler, tablolama programına giriş ve çalışma sayfası
uygulamaları, hücre, satır, sütun ve tablo kavramlarını tanıma, tablolama programında
çalışma sayfası düzenleme, formül oluşturma ve fonksiyonlarla çalışma, verilerin işlenmesi
ve süzülmesi, sunu programına giriş, sunu hazırlama çalışmaları, sunu efektleri ve örnek
uygulamalar, internet; temel kavramlar, elektronik posta, internet; temel kavramlar,
elektronik posta, ek doküman tiplerinin tanıtılması; pdf, rar, djvu,…
İŞL-223 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma

3(3+0) – 4

Sevilen bir isim hakkında bilgi verme, iyi bir iş nasıl olmalıdır konusunda tartışma, kültürün
bir yer üzerindeki etkileri üzerine konuşma, pozitif düşüncenin yararları, tatilin gerekliliği,
bir insanı en çok ne güldürür, ne tür müziğin insanı nasıl etkilediği üzerine konuşma ve
okuma, dürüstlük, çocuklar ve yetişkinler arasındaki farklar, korku nedir üzerine
konuşma, dünya çapındaki isimler, bir isim hakkında bilgi verme, sizin için doğru iş nedir,
iş hayatı, bir şehirdeki yaşam, göçmen hikâyeleri, pozitif düşüncenin gücü konuşma ve beyin
fırtınası, kayıp at, çalışan birinin tatile ayrılması, okul tatili, insanların söyledikleri
yalanlar,
dürüstlük, yetişkin nedir? korkularımıza güvenebilir miyiz?
İŞL-217 Envanter ve Bilanço

3(3+0) – 4

Dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı

kaynaklar, öz kaynaklar, gelir ve gider gibi hesap gruplarının envanter ve değerleme
işlemleri, bilanço ve gelir tablosu gibi temel mali tabloların hazırlanması; ticari ve mali kar
kavramlarının açıklanması.
İŞL – 221 Kamu Maliyesi

3(3+0) – 4

Maliye ilminin esasları, kamu ekonomisinde devletin ekonomiye müdahale nedenleri ve
şekilleri, kamu ekonomisinin özellikleri ve kamusal mallar, kamu harcamaları: tanımı, türleri,
özellikleri, sınıflandırılması ve etkileri, kamu gelirleri (vergi teorisi): kamu gelirlerinin
çeşitleri, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vergilerin sınıflandırılması, vergileme ilkeleri,
matrah ölçüleri,
vergi toplama ve ödeme yöntemleri, vergi yükü, verginin yansıması,
vergiye karşı tepkiler, vergilemenin sınırları, gelir üzerinden alınan vergiler, harcama ve
servet üzerinden alınan vergiler, devlet borçlarıyla ilgili genel açıklamalar, devlet borçlarının
sınıflandırılması, borçlanma tekniği ve borç yönetimi, bütçe teorileri ve prensipleri, bütçe
sistemleri ve çeşitleri, maliye politikasının tanımı, amaç ve araçları, maliye politikasında
amaç-araç çatışması.
İŞL – 225 Mikroekonomi I

3(3+0) - 4

İktisadi mesele, iktisadi analiz, kapitalizm ve piyasa ekonomisi, arz-talep, arz ve talep
esnekliği, fayda yaklaşımları, kardinal ve ordinal fayda teorisi, değer paradoksu, tam rekabet
piyasasında denge, tüketici dengesi, tüketici dengesindeki değişmeler, üretim teknolojisi ve
maliyetler, kısa ve uzun dönemli üretim fonksiyonları, ikame esnekliği.

BUS 225 Microeconomics –I

3(3+0) - 4

Economic problem, economic analysis, capitalism and the market economy, supply and
demand, elasticity, equilibrium in market economy, cardinal utility theory, ordinal utility
theory, value paradox, changes in consumer equilibrium, production technology and costs,
short run production function, long run production function, elasticity of substitution and
production functions.
İŞL 229 ŞİRKETLER HUKUKU I

3(3+0)

-4

Şirketler Hukukunun konusu ve kaynakları, şirket kavramı ve unsurları, şirketlerin tasnifi; adi
şirketin tanımı, konusu, amacı, türleri, adi şirket ortakları arasındaki ilişkiler, adi şirketin
yönetimi, denetimi, temsili ve sona ermesi; kollektif şirketin kuruluşu, ortaklar arasındaki
ilişkiler, denetim, rekabet yasağı ve kollektif şirketin temsili, şirket borçlarından sorumluluk
ve ortakların sorumluluğunun şartları, kollektif şirketin sona ermesi ve tasfiyesi; komandit
şirketin tanımı, özellikleri, kuruluşu, temsili, şirket borçlarından komandite ve komanditer
ortakların sorumluluğunun incelenerek farkların ortaya konulması, komandit şirketin sona
ermesi ve tasfiyesi; anonim şirketin tanımı, konusu, amacı, sermayesi, şirket borçlarından
şirketin tüm malvarlığıyla sorumlu olması ve ortaklar için geçerli sınırlı sorumluluk
kavramlarının irdelenerek şahıs şirketleriyle farklarının tespit edilmesi, anonim şirket türleri,
anonim şirketin kuruluş aşamaları, şirketin kurulamaması, kuruluşta kanuna karşı hile,
kuruluştan doğan sorumluluk, anonim şirketin zorunlu temel organlarından genel kurulun ele
alınması, genel kurul toplantıları, genel kurulu toplantıya çağrının şekli, toplantı yeri, çağrısız
toplantı, gündeme bağlılık ilkesi, genel kurul toplantı ve karar yetersayıları, oy hakkı, genel
kurul kararlarının sakatlığı ve iptali; yönetim kurulu, şirketin yönetimi ve temsili, müdürler,

yönetim kurulu üyeliği şartları, üyelerin borç ve yükümlülükleri, hakları ve sorumluluğu;
anonim şirketin bağımsız dış denetimi, anonim şirkette özel denetçi atanması, anonim
şirketin sona ermesi ve tasfiyesi; limited şirketin tanımı ve özellikleri, kuruluşu, organları,
limited şirketin denetimi, ortak sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi, ortakların hakları ve
borçları, ortakların sınırlı sorumluluğu ilkesi, limited şirketin sona ermesi ve tasfiyesi;
şirketlerde yapısal değişiklikler ve şirketler topluluğu.

2.sınıf (Bahar Dönemi) 4.yarıyıl
Kodu Adı

Teorik-uygulama

İŞL-202 Ticaret Hukuku

kredi

AKTS Kredisi

3(3+0) - 4

Ticaret ve ticaret hukuku kavramları, ticaret hukukunu düzenlemedeki sistemler, ticari
işletme kavramının tanımı ve unsurları, ticari işletmenin devri, birleşmesi, rehni; ticari işin
ölçütleri ve ticari işlere bağlanan sonuçlar, ticari hükümler ve ticari yargı; tacir sıfatı ve tacir
olmaya bağlı sonuçlar; ticaret sicili; ticaret unvanı, işletme adı ve marka kavramları; haksız
rekabetin tanımı ve unsurları, başlıca haksız rekabet halleri, haksız rekabetin hukuki ve cezai
yaptırımları; ticari defter tutma yükümlülüğü ve tutulacak ticari defterler, defterlerin ispat
fonksiyonu, defter tutma yükümlülüğüne aykırılığın yaptırımları; cari hesap sözleşmesi;
bağımlı tacir yardımcıları (ticari temsilci, ticari vekil, pazarlamacı, yetkisiz çalışanlar),
bağımsız tacir yardımcıları (acente, simsar/tellal, komisyoncu, taşıma işleri komisyoncusu).
İŞL-204 İstatistik-II

3(3+0) - 4

Anket analizi: anket nedir? ölçek türleri, verilerin analizi ve yorumu, örnekleme kuramı,
örnekleme teknikleri, tahmin (nokta ve aralık tahmini), hipotez testleri( tek ve iki örneklem),
varyans analizi (tekyönlü, iki yönlü), regresyon ve korelasyon analizi, istatistiksel çıkarım,
indeksler, non-parametrik testler.
BUS – 204 Statistics – II

3(3+0) - 3

Survey sampling, sampling and sampling distributions, point estimation, interval estimation,
hypothesis testing, analysis of variance (one way and two way), linear correlation and
regression analysis, statistical inference, indexes, some nonparametric tests.
ENF-102 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı- II

2(2+2) – 4

Yeni belge oluşturma, kaydetme işlemleri, seçim araçları, layer konusu ve kullanımı, resim
boyutlandırma,
photoshop ile web siteleri için banner ve buton
oluşturmak,
animasyon hazırlama, bir web sitesi için photoshop'ta şablon hazırlama,
dreamweaver mantığı, proje oluşturma, dreamweaver panel grupları,
tablo, metin, resim
ekleme ve düzenleme, şablon tasarımı, açılan menüler DHTML menü kullanımı , proje
çalışması, web yayınlama.
İŞL-224 Mesleki Yabancı Dil I

3(3+0) - 4

Öğrencilere iş yaşamlarında sıkça kullanılan ingilizce kavramlar ile işletme bilimine özgü
kavram ve kelimelerin ilk olarak cümle çevirisi, cümle çevirisi üzerinden mesleki terminoloji
verilmesi, okuma parçası: ınflation, okuma parçası: how to ınvest your money, okuma

parçası: the consumer society, okuma parçaları: the target market and production operations,
okuma parçaları: management and accounting, okuma parçası: economic analysis, okuma
parçası: management and human resource development, okuma parçaları: finance and the
balance sheet, okuma parçası: money and banking.
İŞL-218 Pazarlama II

3(3+0) - 4

Pazarlama kavram ve yaklaşımları, pazarlama yaklaşımlarının karşılaştırılması , pazarlama
çevresi: makro ve mikro
, pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, fırsatlar ve
tehditler, stratejik planlama, fonksiyonel planlama, ürün kavramı ve sınıflaması, mamül hayat
seyri ve ürün kararları, fiyatlandırma yöntemleri, tutundurma karması ve önemi, reklam,
kişisel satış, halkla ilişkiler, satış geliştirme, dağıtım kalallarının önemi, doğrudan ve dolaylı
dağıtım, örgütlenme ve denetim.
İŞL-220 İşletme Yönetimi II

3(3+0) - 4

Yönetimin fonksiyonları (planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon, kontrol) hakkında
genel bilgi verilmesi, planlama kavramı, planlamanın özellikleri, avantajları, plan türleri,
planlama süreci ve planların içeriği, stratejik planlama ve stratejik planlama süreci,
organizasyon kavramını ve organizasyon ilkeleri, organizasyon şemaları ve örgütlerde
bölümlere ayırma, matris örgütler şebeke örgütler , sanal örgütler öğrenen örgütler, yürütme
fonksiyonu, insan kaynakları planlaması, motivasyon, liderlik, disiplin, örgütlerde
koordinasyon, koordinasyon ilkeleri, örgütlerde kontrol ve kontrolün aşamaları, denetim
sisteminin özellikleri ve kontrol türleri, işletme yönetiminde güncel konular.
İŞL-222 Anayasa Hukuku

3(3+0) -3

Anayasa hukukunun bilgi kaynakları, anayasa kavramı ve anayasanın yorumu, kurucu iktidar
(asli ve tali kurucu iktidar), devlet kavramı- devletin unsurları, devlet şekilleri, hükümet
sistemleri, demokrasi kavramı, demokrasi tipleri, seçimler, yasama, yürütme- yargı, temel
hak ve hürriyetler, kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi.
İŞL-226 Mikroekonomi II

3(3+0) – 3

Tam rekabet piyasası, tekel piyasası, tekelci rekabet piyasası, oligopol piyasası, faktör
piyasaları, genel denge ve refah teorisi, dışsallıklar ve kamu malları.
BUS 226 Microeconomics II
Perfect competition, monopol, monopolistic competition, oligopoly market, factor markets,
general equilibrium and welfare theory, externalities and public goods.
İŞL228 ŞİRKETLER MUHASEBESİ

3(3+0) - 3

Şirket türleri, kuruluş, sermaye arttırımı, sermaye azaltımı, tasfiye, birleşme prosedürleri,
sermaye yapısı ve sermaye hesapları, temettü politikaları, şirketlerde, kar/zarar dağıtımı
işlemleri ve muhasebeleştirilmesi.
İŞL232 GİRİŞİMCİLİK 4 (4+0) 4

Girişimcilik kavramı, Girişim ve Girişimci Kavramı, Girişimcilik Süreci, Girişimcinin
Özellikleri, Türkiye’de Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi, Osmanlıda Girişimciliği Engelleyen
Faktörler, Türkiye’de Girişimciliğin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler, Büyük holding
firmalarının kuruldukları dönemler, Genç Cumhuriyetin İlk Patronları, Girişimcilik
Fonksiyonları, Girişimcilik Türleri (Orijinal girişimcilik, Kurumsal girişimcilik, Profesyonel
Girişimcilik, Teknik girişimcilik, Girişimci girişimciliği, Çevreci Girişimcilik, Sosyal
Girişimcilik, Fırsat Girişimciliği), Kadın girişimciler ve Türkiye Ekonomisine Katkıları,
Kadın girişimciliği engelleyen faktörler, Kadın Girişimci Örnekleri, İç girişimcilik (tanımı,
rolleri, girişimci ile içgirişimci arasındaki farklıklar, iç girişimcilik süreci ve önemi, iç
girişimcilik örnekleri), girişimciliğe ilişkin yanlış inanışlar, Girişimciliğin önemi, genel
olarak girişimciliğin ve KOBİ’lerin Türkiye ekonomisine katkıları, Girişimcilikte
Başarısızlık Nedenleri, Girişimciliğin avantaj ve dezavantajları, Fırsat kavramı, Fırsat
Saptama Yolları, Fırsat Analizi Yapma Süreci, İş fikri karamı ve iş fikri türleri ,iş fikri bulma
kaynakları, iş fikirlerinin Analiz edilmesi süreci, İş fikri Taslağı Geliştirme, Fizibilite Etüdü,
KOSGEB kriterin Göre İş planı Geliştirme, İş Planı Örnekleri, KOSGEB Destekleri,
KOBİ’lerin avantaj ve Dezavantajları.
İŞL-206 Makroekonomi

3(3+0) - 3

Nominal gayri safi yurt içi hasıla, iktisadi dalgalanmalar, arz ve talep yönlü politikalar,
istihdam ve işsizlik, enflasyon, hasıla düzeyinin belirlenmesi-basit Keynezyen model,
tüketim fonksiyonu, tasarruf fonksiyonu, planlanan yatırım, hükümet harcamaları, 5- mal
piyasasında denge, 6- çarpan mekanizması, 7- enflasyonist, deflasyonist açık ve maliye
politikaları, hasıla düzeyinin belirlenmesi-IS-LM model: 1- IS eğrisinin türetilmesi, IS
eğrisinin eğimi ve konumu, IS eğrisi ve mal piyasasında dengesizlik, LM eğrisinin
türetilmesi, LM eğrisinin eğimi ve konumu, LM eğrisi ve mal piyasasında dengesizlik, mal
piyasalarında eşanlı denge, IS-LM modelinde para ve maliye politikaları, para politikasının
işleyişi, para politikasının etkinliği, para politikasının özel durumları, maliye politikasının
işleyişi, maliye politikasının etkinliği, maliye politikasının özel durumları, politika karması,
hasıla düzeyinin belirlenmesi-AS-AD modeli: toplam talep (AD) eğrisinin türetilmesi, ad
eğrisinin eğimi ve konumu, Keynezyen as eğrisi, işçi yanılma modeli ve as eğrisi, firma
yanılma modeli ve AS eğrisi, katı ücret modeli ve AS eğrisi, toplam emek talebi ve arzı,
klasik toplam arz (AS) eğrisi.
BUS 206 Macroeconomics

3(3+0) – 3

Nominal gross domestic product, economic fluctuations, supply and demand-way policies,
employment and unemployment, inflation, determining the level of output-simple Keynesian
model consumption function, saving function, the planned investment, government
expenditures, goods market equilibrium, multiplier models inflationary, deflationary, and
fiscal policies in open, determining the level of product-is-LM model: derivation of the is
curve, is curve slope and position, is curve and commodity market instability, derivation of
the LM curve, LM curve slope and position, LM curve and commodity market instability,
simultaneous equilibrium commodity markets, monetary and fiscal policies in the is-LM
model, operation of monetary policy, effectiveness of monetary policy, monetary policy
exceptions, fiscal policy operation, effectiveness of fiscal policy, fiscal policy exceptions,
politics mix, output level determination-AS-AD model: aggregate demand (AD) curve
derivation, AD curve slope and position, Keynesian AS curve labor and error model and the
AS curve, company and error model and the AS curve, solid wage curve model and AS, total

labour demand and supply, classical aggregate supply (AS) curve.

İŞLETME III
KODU

3.SINIF (GÜZ DÖNEMİ) 5. YARIYIL
TEORİADI
UYGULAMA

KREDİ

AKTS

İŞL323
ÜRETİM VE İŞLEMLER YÖNETİMİ I
3-0
3
6
Tahmin kavramı, tahmin çeşitleri. Tahmin yöntemlerinin sınıflandırılması, kalitatif ve kantitatif tahmin
yöntemleri, kantitatif tahmin süreci, sabit süreçler, Sözde sabit süreçler, basit n dönemli hareketli
ortalama, ağırlıklı hareketli ortalama ve üssel düzeltme yöntemleri. Tahmin performansını
değerlendirme, performans ölçütleri, ME, MSE, MAD, MAPE ölçütlerinin hesaplanması. Doğrusal
eğim süreçleri, regresyon modeli ve parametrelerin tespiti, mevsimsel süreçler, mevsim faktörlerinin
belirlenmesi, mevsimsellikten arındırılmış veri ve analiz, mevsimselli doğrusal eğim süreçleri,
nedensel modeller. Proje yönetimi, proje yönetim teknikleri, proje ağının çizimi, faaliyet – ok ve faaliyet
– düğüm diyagramları, CPM tekniği ve hesaplamaları, ileriye ve geriye doğru hesaplama. Pert tekniği
ve hesaplamaları, projenin en erken ve en geç tamamlanma zamanları, projenin verilen sürede
tamamlanma olasılığı, projelerin hızlandırılması ve maliyet – zaman takası. Üretim planlama, ana
üretim planlaması, üretim programlama, bütünleşik planlama. Bütünleşik planlama stratejileri, sabit
üretim hızı stratejisi, sabit iş gücü stratejisi, karma strateji. Bütünleşik planlama problemine ulaştırma
modeli yaklaşımı, fason üretim, fazla mesai stratejileri yaklaşımı. İş sıralama ve çizelgeleme, SPT,
LPT, EDD, kritik oran yöntemleri. Gantt şeması. Makine yükleme, paralel iki makine durumunda işlerin
makinelerde sıralanması, 3 makine durumu ve optimallik şartı. Tamir bakım planlaması, bakım
amaçları, arızalar için olasılık modelleri, arıza maliyetlerinin tahmini için beklenen değer modeli, arıza
maliyetinin tahmini için simülasyon modeli. Kuyruk modelleri, Tek kanallı çok aşamalı sistemler.
Ergonomi
İŞL325
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I
3-0
3
4
Yöneylem araştırmasının tanımı, temel özellikleri ve kullanım alanları, Doğrusal Programlama (DP)
modelleri: Model kurma, DP modellerinin çözümü: Grafik yöntem, DP modellerinin çözümü: Simpleks
yöntemi (klasik maksimizasyon modelleri), DP modellerinin çözümü: Simpleks yöntemi (klasik
olmayan maksimizasyon modelleri), DP modellerinin çözümü: Simpleks yöntemi (klasik olmayan
maksimizasyon modelleri, büyük M yöntemi), DP modellerinin çözümü: Simpleks yöntemi (klasik ve
klasik olmayan minimizasyon modelleri), DP modellerinde karşılaşılan bazı özel durumlar, Dualite,
Duyarlılık Analizi, DP uygulamaları.
İŞL321
MALİYET MUHASEBESİ I
3-0
3
4
Maliyet Muhasebesine Giriş, Tekdüzen Hesap Planında Maliyet Hesapları (7/A), Tekdüzen Hesap
Planında Maliyet Hesapları (7/B), İlk Madde ve Malzeme Giderleri, Personel Giderleri, Genel Üretim
Giderleri, Genel Üretim Giderlerinin Dağıtımı (Doğrudan, Kademeli ve Matematiksel Dağıtım
Yöntemleri), Temel maliyetleme yaklaşımlarına giriş, sipariş maliyetleme sistemi, Safha maliyetleme
sistemi, Safha Maliyetleme Sisteminde FIFO, Birleşik maliyetler, Birleşik maliyetlerin dağıtımı.
İŞL301
İŞLETME FİNANSMANI I
3-0
3
4
Finansal Yönetim ve Fonksiyonları, Finansal Sistem, Faiz ve Anüite Hesaplamaları, Finansal Analiz,
Başabaş Analizi, Kaldıraç Analizi, Finansal Planlama ve Bütçeleme, Proforma Mali Tabloların
Hazırlanması, Nakit Bütçesi, Fon Akım Analizi, Çalışma Sermayesi Yönetimi.

3.SINIF (GÜZ DÖNEMİ) 5. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
İŞL333
İDARE HUKUKU
3-0
3
4
Giriş, dersin tanıtımı ve ele alınacak konular hakkında özet bilgi, Organik ve fonksiyonel görüş
açısından İdare kavramı ve idare hukukuunun özellikleri, Hukuk Devleti ve Sekülarizm İlkesi, Hukuk
Devleti ile polis Devleti Farkı, Merkezi Yönetim, Yerinden Yönetim, İdari Organlar, Düzenleyici Otorite
ve Kamulaştırma, Kolluk, Kamu Hizmeti ve Yürütme Yöntemleri, Kamu görevlileri, Kamu malları,
idarenin mal edinme usulleri, İdari Kararların Geçersizliği ve Müeyyideleri, İdari Sözleşmler, Kamu
Hukuku ve Tüzel Kişilik, İdarenin Finansal Sorumluluğu, İdarenin yargısal denetimi (Tam yargı ve iptal
davaları).
İŞL335
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
3-0
3
4
Giriş ve Örgütsel Davranışın Evrimi, Örgütlerde Grup Davranışı, Örgütsel Çatışma ve Yönetimi,
Örgütsel Bağlılık, Tükenmişlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İzlenim (imaj) Yönetimi, Örgütlerde

Politik Davranışlar, Yıldırma, Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Sinizm, Duygusl Zeka.
İŞL339
ULUSLARARASI İKTİSADİ BİRLEŞMELER
3-0
3
4
Ekonomik Entegrasyon: Kavram ve iktisadi entegrasyon biçimleri, Ekonomik Bütünleşmenin Etkileri ve
Başarı Koşulları, Tam Ekonomik Bütünleşmeye Doğru Piyasalar ve Politikalar: Mal Piyasalarında
Bütünleşme, Hizmet Piyasalarında Bütünleşme, Faktör Piyasalarında Bütünleşme, Politikaların
Uyumlaştırılması, Bölgeselleşme Deneyimleri, AB, NAFTA, DTÖ, Küreselleşme ve Bloklaşma
Tartışmaları, Türkiye’nin İçinde Bulunduğu İktisadi Birleşme Hareketleri, Genel Tekrar.
İŞL313
SERMAYE PİYASASI VE BORSA
3-0
3
4
Finansal piyasa türleri, para ve sermaye piyasası arasındaki ilişki, Finansal kurumlar, Sermaye
piyasasının önemi ve ekonomik işlevleri, Sermaye piyasası araçlarının kurul kaydına alınması, ihracı
ve halka arzı, Kamuyu aydınlatma, içerden öğrenenlerin ticareti ve manipülasyon, Sermaye piyasası
türleri, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, Borsa yatırım fonları, konut finansmanı,
diğer sermaye piyasası kurumları, Menkul kıymet borsaları ve ekonomik işlevleri, Türkiye’de menkul
kıymet borsaları, İMKB hisse senedi piyasası ve borsa işlemleri, Kambiyo ve kıymetli madenler
borsası ve İMKB tahvil ve bono piyasası, İMKB yabancı menkul kıymetler piyasası ve vadeli işlemler
ve opsiyon borsası, Hisse senedi, tahvil ve türleri, Diğer menkul kıymetler.

BUS341
PROFESSINAL ENGLISH II
3-0
3
4
Applying Advanced Translation Skills on Complex Sentences, Text Translation and Word Study on
the Text (Why Nations Trade), Text Translation and Word Study on the Text (Supply and Demand),
Text Translation and Word Study on the Text (Consumer Choice), Text Translation and Word Study
on the Text (Multinational Corporations), Text Translation and Word Study on the Text (Some
Economic Laws), Text Translation and Word Study on the Text (Modern Banking), Text Translation
and Word Study on the Text (Central Banking), Text Translation and Word Study on the Text (The
Changing World Economy), Text Translation and Word Study on the Text (Energy and Non-OPEC
Developing Countries), Text Translation and Word Study on the Text (A Definition of Politics and
Political Activity ), Text Translation and Word Study on the Text (International Order and the Balance
of Power), Revision.
İŞL319
REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER
3-0
3
4
Bütünleşik pazarlama iletişiminin kavramsal çerçevesi, hedefleri, bileşenleri, Halkla ilişkiler ve
pazarlama arasındaki ilişkiler, pazarlama halkla ilişkileri kavramı, bütünleşik pazarlama iletişimde
pazarlama halkla ilişkileri, Pazarlama halkla ilişkileri ve kurumsal halkla ilişkiler arasındaki etkileşim,
Proaktif ve reaktif pazarlama halkla ilişkileri, pazarlama halkla ilişkilerinin uygulama alanları,
Pazarlama halkla ilişkilerinde planlama süreci, Pazarlama halkla ilişkilerinde strateji türleri, Sponsorluk
ve reklamın kullanımı, Pazarlama halkla ilişkilerinde taktikler, Reklamın kavramsal açılımı, sınıflaması,
fonksiyonları, Reklamda taraflar, reklam planlama süreci, Reklam stratejileri: mesaj, Reklam
stratejileri: medya, Reklam taktikleri, Reklamda ölçme ve değerlendirme.
BUS335
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
3-0
3
4
Introduction and The Evaluation of Organizational Behavior, Group Behavior in Organization,
Organizational Conflict and its Management, Organizational Commitment, Burnout, Organizational
Citizenship Behavior, Organizational Citizenship Behavior, Image Management, Political Behavior in
Organization, Mobbing or Bullying, Organizational Silence, Organizational Cynicism, Emotinal
Quotient.
VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR
3-0
3
4
UYGULAMALARI
İstatistiğin Tarihi ve Gelişimi, Temel Kavramlar, Veri çeşitleri ve Verilerin Elde Edilmesi, Verilerin
İşlenmesi, İstatistiki Dağılımlar, Tek ve İki Değişken için Grafikler, Olasılık Modelinin Seçimi için
Grafiksel Yaklaşım, Çok Değişkenli Verilerin Grafiksel Gösterimi, İleri Seviye Grafik Uygulamalar,
Uygulamalar.
İŞL343

DATA ANALYSIS AND COMPUTER
3-0
3
4
APPLICATIONS
History of statistics, Statistical concepts, Type of data, Transforming data, Statistical Distributions,
BUS343

Make graph from data I, Make graph from data II, Graphics for Selecting a Probability Model I,
Graphics for Selecting a Probability Model II, Visual Representation of Multivariate Data I, Visual,
Representation of Multivariate Data II, Advanced Graphic Applications in Statistics I, Advanced,
Graphic Applications in Statistics II, Review and Applications.

3.SINIF (BAHAR DÖNEMİ) 6.YARIYIL
Kodu Adı

İŞL-302 Finansal Yönetim

Teorik-uygulama

kredi

AKTS Kredisi

3(3+0)-5

Finansman kaynakları, sermaye yapısı, sermaye yapısını etkileyen faktörler ve optimal
sermaye yapısı, sermaye maliyeti, yatırım türleri, yatırım güdüleri, duran varlık yatırım
harcamalarının firma açısından önemi ve yatırım kararını etkileyen faktörler, sermaye
bütçelemesi, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, kar dağıtım politikası
BUS -302 Financial Management

3(3+0)-5

Sources of finance, capital structure, factors that affect the capital structure and optimum
capital structure, cost of capital, types of investment, investment incentives of firms and the
importance of investment in fixed assets and factors that affect the investment decision,
capital budgeting, evaluation of risky ınvestment project, dividend policy
İŞL-322 Maliyet Muhasebesi-II

3(3+0)-5

Safha maliyetleme yöntemi, FIFO yöntemine göre safha maliyetleme, birleşik üretimde
maliyetleme, birleşik maliyet yöntemleri, yönetim muhasebesine giriş, standart maliyetleme,
standart maliyetlemede sapma analizi, yönetim kararlarında maliyetler maliyetlerin değişim
biçimleri, tam ve değişken maliyetleme, maliyet hacim kar analizleri, bütçeleme, işletmelerde
yıllık bütçelerin hazırlanışı, stratejik maliyetleme, faaliyete dayalı maliyetleme
İŞL-324 Üretim (Sistemleri) Yönetimi-II

3(3+0)-4

Tahmin kavramı, tahmin çeşitleri. Tahmin yöntemlerinin sınıflandırılması, kalitatif ve
kantitatif tahmin yöntemleri, kantitatif tahmin süreci, sabit süreçler, Sözde sabit süreçler,
basit n dönemli hareketli ortalama, ağırlıklı hareketli ortalama ve üssel düzeltme yöntemleri.
Tahmin performansını değerlendirme, performans ölçütleri, ME, MSE, MAD, MAPE
ölçütlerinin hesaplanması. Doğrusal eğim süreçleri, regresyon modeli ve parametrelerin
tespiti, mevsimsel süreçler, mevsim faktörlerinin belirlenmesi, mevsimsellikten arındırılmış
veri ve analiz, mevsimselli doğrusal eğim süreçleri, nedensel modeller. Proje yönetimi, proje
yönetim teknikleri, proje ağının çizimi, faaliyet – ok ve faaliyet – düğüm diyagramları, CPM
tekniği ve hesaplamaları, ileriye ve geriye doğru hesaplama. Pert tekniği ve hesaplamaları,
projenin en erken ve en geç tamamlanma zamanları, projenin verilen sürede tamamlanma
olasılığı, projelerin hızlandırılması ve maliyet – zaman takası. Üretim planlama, ana üretim
planlaması, üretim programlama, bütünleşik planlama. Bütünleşik planlama stratejileri, sabit
üretim hızı stratejisi, sabit iş gücü stratejisi, karma strateji. Bütünleşik planlama problemine
ulaştırma modeli yaklaşımı, fason üretim, fazla mesai stratejileri yaklaşımı. İş sıralama ve
çizelgeleme, SPT, LPT, EDD, kritik oran yöntemleri. Gantt şeması. Makine yükleme, paralel
iki makine durumunda işlerin makinelerde sıralanması, 3 makine durumu ve optimallik şartı.
Tamir bakım planlaması, bakım amaçları, arızalar için olasılık modelleri, arıza maliyetlerinin
tahmini için beklenen değer modeli, arıza maliyetinin tahmini için simülasyon modeli.
Kuyruk modelleri, Tek kanallı çok aşamalı sistemler. Ergonomi
BUS -324 Production Systems Management-II

3(3+0)-4

The concept of forecasting, forecasting types, the classification of forecasting, qualitative and
quantitative forecasting techniques, constant processes. Quasi constant processes, simple
moving average, weighted moving average and simple exponential smoothing techniques. the
performance evaluating of forecasting techniques, performance measures, calculating ME,
MSE, MAD, MAPE. Linear trend processes, regression model and parameters, seasonal
processes, calculating seasonal factors, calculating deseasoned data and analysis, linear trend
processes with seasonality, causal models. Project management and its techniques, drawing
project network, activity on node and activity on arrow diagrams, CPM, earliest
finishing/starting, latest finishing/starting dates. PERT and parameters, finishing probability
of project on time, accelerating projects, time-cost tradeoffs. Production planning and
control, main production planning, aggregate planning. The strategies of aggregate planning,
constant production volume strategy, constant workforce strategy, mixed strategy.
Transportation method approach to aggregate planning problem, subcontracting and overtime
strategies. Job sequencing and scheduling, SPT, LPT, EDD, Critical ratio techniques, Gantt
charts. Machine loading, sequencing jobs on parallel 2 machines, optimality conditions and 3
machine state. Maintenance planning, goals of maintenance, probability models for failures,
expected value model for cost of failures, simulation models for cost of failures. Queuing
models, single server and multi server models. Ergonomics
İŞL-326 Yöneylem Araştırması-II

3(3+0)-4

Tamsayılı programlama, çok amaçlı optimizasyon, amaç (hedef) programlama, şebeke
modelleri, simülasyon, deterministik dinamik programlama, doğrusal olmayan programlama,
çok kriterli karar verme yöntemleri, karar verme problemleri.
BUS -326 Operations Research-II

3(3+0)-4

Integer programming, goal programming, network models, simulation, simulation,
deterministic dynamic programming, non-linear programming, multi-criteria decision making
methods, decision making problems: case studies
İŞL-310 Para ve Banka

3(3+0)-4

Para kavramı ve para sistemleri, para arzı ve Para talebi, bankacılık ve finansal piyasalar,
para politikasının genel çerçevesi, kapalı ekonomilerde ve açık ekonomilerde para politikası,
klasik iktisat teorisi ve para politikası, Keynesyen iktisat teorisi ve para politikası, monetarist
iktisat teorisi ve para politikası, yeni klasik yaklaşım ve para politikası, yeni Keynesyen
yaklaşım ve para politikası, Post Keynesyen yaklaşım ve para politikası, ekonomik krizler ve
para politikası, döviz kuru, parasal ve enflasyon hedeflemesi stratejileri, Türkiye’de
enflasyon ve para politikasının genel durum değerlendirmesi
BUS -310 Money and Bank

3(3+0)-4

Concept of money and money systems, money supply and money demand, banking and
financial markets, main frame of money policy, money policy in closed and open economy,
classic economics theory and money policies, Keynesian economics theory and money
policies, monetarist economics theory and money policies, neo-classic approach and money
policies, Neo-Keynesian approach and money policies, Post-Keynesian approach and money
policies, economic crisis and money policies, exchange rate, monetary and inflation targeting
strategies, common evolution of inflation and money policies in Turkey
İŞL-304 Bilgisayarlı Muhasebe

4(2+2)-4

Muhasebe sürecinin özetlenmesi, derste kullanılacak muhasebe yazılımı ile ilgili genel

tanıtıcı bilgiler (menüler, program kısayolları v.b.), muhasebe yazılımında firma tanımlama,
cari hesap kartlarının oluşturulması ve cari hesap açılış fişinin düzenlenmesi, stok kartlarının
oluşturulması ve stok devir fişi düzenlenmesi, kasa ve banka kartlarının tanımlanması ve
açılış işlemleri, sipariş ve irsaliye (stok) işlemlerinin kayıt süreci, fatura işlemleri kayıt
süreci, cari hesap işlemleri kayıt süreci, kasa ve banka işlemlerinin kayıt süreci, çek ve senet
işlemlerinin gerçekleştirilmesi, muhasebeleştirme işlemleri ve farklı menülerde yönetici
ihtiyaçlarına uygun raporlar üretme kapanış işlemleri ve finansal tabloların oluşturulması,
tüm menüleri kapsayan bütünleşik örnek olay çözümü, tüm menüleri kapsayan bütünleşik
örnek olay çözümü
İŞL-342 Türk Vergi Sistemi

3(3+0)-4

Gelir üzerinden alınan vergiler: gelir vergisi: gelir kavramı, vergiye tabi gelirin özellikleri,
gelir vergisinin konusu, mükellef ve mükellef türleri, gelirin unsurları: ticari kazançlar, ticari
kazancın tespit şekilleri: gerçek usul ve basit usul, ticari kazançlarda muafiyet ve istisnalar,
zırai kazançlar, serbest meslek kazançları, ücretler, gayrimenkul sermaye iratları ve menkul
sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar, gelirin beyanı, verginin tarhı ve ödenmesi, kurumlar
vergisi: konusu ve mükellefi, kurumlar vergisinde matrahın tespiti, beyanı ve verginin
ödenmesi, kurumlar vergisinde muafiyet ve istisnalar, kurumlarda geçici vergi, harcamalar
üzerinden alınan vergiler, servet üzerinden alınan vergiler
İŞL343 VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3(3+0)-4
Veri analizi tanımı. Veri tanım ve veri türler. Bilimsel araştırmalarda verinin önemi. Nitel
veriler ve nicel veriler. Anket yöntemi. Veri analiz yöntemleri. İstatistiksel veri analizleri.
Parametrik testler. Parametrik olmayan testler. Bir istatistik paket programın kullanımı.
İstatistik paket programında nicel verilerin ve anket araştırma verilerinin uygulamalı
çalışması. İstatistik paket programında veri girişi, ölçek tanımlama, grafik ve tablo
gösterimleri, hipotez testleri, hipotez testleri, ki-kare analizi, varyans analizi, korelasyon
analizi, regresyon analizi.
İŞL-345 İş Hayatı için Yabancı Dil
3(3+0)-4
Özgeçmiş (CV) ve başvuru mektubu yazımı ve uygulaması, niyet ve talep mektubu yazımı ve
uygulaması, bilgilendirici rapor yazımı, değerlendirme raporu yazma, iş mülakatları en sık
sorulan sorular, telefonla görüşme ve uygulaması, mülakatlara katılma, öğrenci sunuları
(role-play activity)
BUS -345 Foreign Languages for Business 3(3+0)-4
Writing a CV & application letter, writing a letter of intent & request, writing an
informational report, writing an assessment report, job ınterviews: frequently asked
questions, telephone interview and its application, joining interviews student presentations
(role-play activity)
İŞL-340 Yeni Finansal Teknikler

3(3+0)-4

Genel olarak yeni finansman teknikleri, faktoring, forfaiting, leasing, leasing, risk sermayesi,
tüketici finansman şirketleri, türev ürünler, futures, vadeli işlemler ve opsiyon borsası
(VOB), forward, opsiyon, swap, menkul kıymetleştirme
İŞL-334 Satış Yönetimi

3(3+0)-4

Satış gücü yönetim fonksiyonu, satıcılık ve satışçı yönetimi, satış bölümü organizasyonu,
satış gücünün temini ve seçimi, satış gücünün eğitimi, satışçıların motivasyonu,

ücretlendirme, satış tahminlemesi, satış bütçesi, satış bölgeleri, satış bölgesi tasarımı, satış
kotaları, performans değerleme
İŞL-336 Modern Yönetim Teknikleri

3(3+0)-4

Modern yönetim tekniklerinin ortaya çıkmasına neden olan faktörler, toplam kalite yönetimi,
kıyaslama, değişim mühendisliği, dış kaynaklardan yararlanma, küçülme, kriz yönetimi,
sanal organizasyonlar, öğrenen organizasyonlar, kaos teorisi, çevreye duyarlı işletmecilik
BUS -336 Contemporary Management Techniques

3(3+0)-4

Factors, that emeriging modern management techniques, total quality management,
benchmarking, business process reengineering, outsourcing, downsizing, crisis management,
virtual organization, learning organization, chaos theory, green management
İŞL- 338 Dış Ticaret İşlemleri

3(3+0)-4

Dış ticaretin kapsamı, dış ticaretle ilgili bazı temel kavramlar, dış ticarete yardımcı olan
kurum ve kuruluşlar, dış ticaretin genel işleyiş mekanizması: ihracat yapma aşamaları, ithalat
yapma aşamaları, türk dış ticaret mevzuatına göre dış ticaret türleri: ihracat türleri ve ithalat
türleri, serbest bölgeler ve dış pazarlara giriş açısından ihracat türleri, dış ticarette
fiyatlandırma ve taraflar arasında görüşmelerin başlatılması, uluslararası taşımacılık,
gümrükler ve gümrükleme işlemleri, malların teslim şekilleri, dış ticarette kambiyo, dış
ticarette kullanılan belgeler
BUS -338 Foreign Trade Transactions

3(3+0)-4

Content of foreign trade, basic concepts related to foreign trade, ınstitutions helping and
supporting foreign trade, operating mechanism of foreign trade: phases of exporting, phases
of importing, sorts of foreign trade according to turkish foreign trade regulations: sorts of
export and sorts of import, free-zones and exporting sorts used in entering foreign markets,
pricing and negotiations in foreign trade, ınternational transporting, customs and custom
transactions, consignment types of goods, exchange transactions, documents used in foreign
trade.
İŞL346 KARAR TEORİSİ

3(3+0)-4

Karar Alma Süreci, Model Kavramı ve Karar Problemlerinin Genel Değerlendirmesi,
Belirlilik – Belirsizlik ve Risk durumlarında karar verme (Maximin kriteri, maximax kriteri,
laplace kriteri, Hurwicz kriteri, pişmanlık kriteri vb. yöntemler), Birden Çok Aşamalı Karar
Problemleri (Karar Ağaçları/Dinamik Programlama), Birden Çok Kriterli Karar Problemleri
(Çok Amaçlı Programlama/Analitik Hiyerarşi Yöntemi/Veri Zarflama Analizi), Rakibin Söz
Konusu Olduğu Karar Problemleri (Oyun Teorisi), Markov Süreçleri

4.SINIF (GÜZ DÖNEMİ) 7.YARIYIL
Kodu Adı

İŞL-401 Bitirme Tezi-I/Staj

Teorik-uygulama

kredi

AKTS Kredisi

2(2+0)-5

Tez konusunun veya staj yerinin belirlenmesi, araştırma önerisinin veya staj raporu taslağının
kabulü, tezde ve staj raporunda dipnot ve kaynakça gösterimi, sosyal araştırmalarda ve
işyerinde etik, bilimsel olarak literatürü gözden geçirme ve bir tez çalışması/staj raporu

planlama, tez çalışması için kalitatif ve kantitatif ölçme tekniklerini inceleme veya staj
yapılacak şirket veya kuruluş hakkında bilgi sağlanması, teze ilişkin veri toplama yöntemi ve
örneklemi belirleme veya staj ile ilişkili bir konu belirleme, tez ve staj ile ilişkili literatür
tarama.

İŞL-407 İnsan Kaynakları Yönetimi

3(3+0)-5

İnsan kaynakları yönetimine giriş ve insan kaynakları yönetimi ilkeleri, personel
yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları planlaması, iş analizi; iş
tanımı ve iş gerekleri, iş etüdü ve iş tasarımı, insan kaynakları sağlama ve seçme, örgütsel
sosyalizasyon ve kariyer, personel hareketliliği, performans değerlendirme, ücret yönetimi,
insan kaynakları yönetiminde güncel konular.

İŞL-403 Türkiye Ekonomisi

3(3+0)-5

Osmanlının son döneminde ekonomik durum değerlendirmesi, cumhuriyetin kuruluş yılları
ve İzmir iktisat kongresi, planlı kalkınma dönemi öncesinde uygulana iktisat politikaları,
devletçilik uygulamaları ve sonuçları, savaş yılları ve Türkiye ekonomisine etkileri,
menderes dönemi liberal ekonomi politikaları, planlı kalkınma dönemi, kalkınma planları,
nedenleri ve özellikleri, ekonomi politikasında köklü dönüşüm 1980, Türkiye’de enflasyon
problemi, 24 Ocak 1980 istikrar paketi kararları, 5 Nisan 1994 istikrar tedbirleri, 2002li
yıllarda Türkiye ekonomisi ve küresel krizler, küreselleşme bağlamında Türkiye ekonomisi
açısından büyümenin kaynakları.

İŞL-405 Pazarlama Araştırmaları

3(3+0)-5

Pazarlama araştırmalarının tanım ve türleri, pazarlama araştırması süreci ve hatalar,
pazarlama araştırmasının ikincil kaynakları, pazarlama araştırmasının birincil kaynaklar, veri
toplama yöntemleri: anket ve gözlem, ölçme ve dereceleme, örnekleme kavramı ve süreci,
örnekleme yöntemi, örnek hacmi, veri hazırlama teknikleri, hipotez testi ve ki kare,
regresyon analizi ve SPSS, korelayon analizi ve SPSS, faktör analizi ve SPSS.

İŞL-417 Muhasebe Denetimi

3(3+0)-5

Yüksek kaliteli finansal bilginin önemi, denetimin tanımlanması, denetim türleri, genel kabul
görmüş denetim standartları, denetim sorumlulukları ve hedefleri, denetim kanıtları ve
çalışma kağıtları, denetimin planlanması ve analitik prosedürler, denetimde önemlilik ve risk,
iç kontrol ve kontrol riski, genel denetim planı, denetim programı, kontrol testleri ve maddi
doğruluk testleri, denetimde örnekleme, denetim çalışmalarının tamamlanması, denetim
raporu, hile denetimi.

BUS -417 Financial Auditing

3(3+0)-5

İmportance of gigh-quality financial information, identification of control, control types,
generally accepted auditing standards, audit responsibilities and objectives, audit evidence
and working papers, audit planning and analytical procedures, materiality in audit and risk,

internal control and control risk, the overall audit plan, audit program, controls tests and
substantive tests, audit sampling, completion of audit work, audit reports, fraud auditing.

İŞL-409 İş Ahlakı

3(3+0)-5

Ahlak, moral ve iş ahlakı kavramları ve iş ahlakının tarihsel gelişimi, ahlak teorileri, iş
ahlakı, ahlak ve ekonomik sistemler, dünya ve türkiye’de iş ahlakı, yönetsel ahlak ve
organizasyonlarda ahlaki sorunlar, ahlaki yönetim ilkeleri, ahlaki değerler ve standartlar,
ahlaki karar verme ve ahlaki ikilem, organizasyonlarda iş ahlakının kurumlaşması, sosyal
sorumluluk kavramı ve yaklaşımları, paydaş analizi, sosyal denetim ve kuumsal sosyal
sorumluluk mekanizmaları, farklılıkların yönetimi (tanım, önem ve süreç), kültürel
farklılıklara ilişkin modeller, kadınlar ve ahlak.

İŞL-413 Mesleki İngilizce-III

3(3+0)-5

Temel çeviri kurallarının ve gramer konularının tekrarı, metin üzerinde kelime çalışması ve
ileri seviye çeviri kuralları, metin çevirisi ve ileri seviye çeviri kuralları gramer konusu
(bağlaçlar).

BUS -413 Professional English –III

3(3+0)-5

Basic translation rules and grammar topics, word study on the text and advanced translation
rules, text translation and advanced translation rules grammatical subject (conjunction).
İŞL423 İstatistiksel Süreç Kontrolü 3(3+0)-4
Kalite kavramı ve toplam kalite yönetimine giriş, TKY'nin amaçları, unsurları, süreç
yönetimi, kalite ölçüm yöntemleri, liderlik ve yöneticilik, liderlerde aranan özellikler,
stratejik planlama, ödev konularının öğrencilere teslimi, performans yönetim kavramı, kalite
çemberleri kavramı, TKY'nin başarısında rol oynayan faktörler
BUS 423 STATISTICAL PROCESS CONTROL 3(3+0)-4
Quality, dimensions of quality, quality costs, quality tools, quality control, inspection,
acceptance sampling, statistical process control, process variability, control charts, control
charts for variables, control charts for attributes, managerial considerations concerning
control charts, process capability, capability analysis, various examples.
İŞL-427 Uluslararası İşletmecilik

3(3+0)-5

Uluslararası işletme ve ilişkili kavramlar, işletmelerin uluslararasılaşamama nedenleri,
uluslararası işletmeciliğin tarihi geçmişi, uluslararası ticaret teorileri, uluslararasılaşma
süreci, uluslararasılaşma sürecini etkileyen faktörler, uluslararası pazara giriş yöntemleri,
uluslararası işletmecilikte politik ortam, uluslararası işletmecilikte sosyo-kültürel faktörler,
çokuluslu işletmeleri etkileyen fiziksel güç unsurları, çokuluslu işletmelerin sorunları,
çokuluslu işletmelerde vizyon ve misyon, çokuluslu işletmelerin kurumsal sosyal
sorumluluğu, çokuluslu işletmelerin örgüt yapıları.
BUS -427 International Business

3(3+0)-5

International business and related concepts, the reason why the

business’ fail to

internationalize, ınternational business's history, ınternational trade theories,
ınternationalization process, factors that affect the process of internationalization,
ınternational market entry methods, political environment in international business, sociocultural factors in international business, physical power factors affecting the multinational
enterprises, problems of multinational business, vision and mission in multinational
companies, corporate social responsibility of multinational companies, organizational
structures of multinational companies
İŞL-429 Tüketici Davranışı

3(3+0)-5

Tüketici davranışları ve pazarlamada tüketici davranışlarının önemi, tüketici davranışları
genel modeli, tüketici davranışlarını etkileyen faktörler: psikolojik, sosyal ve kişisel,
öğrenme, motivasyon, algılama, tutumlar, gruplar ve danışma grupları, aile, sosyal sınıflar,
kültür, kişisel faktörler, satın alma karar süreci, mağaza tercihleri ve imajı.

İŞL-425 Yatırım ve Proje Değerlendirme

3(3+0)-5

Giriş, konuların tanıtımı, yatırım ve proje kavramı, yatırım türleri, yatırım projelerinin firma
ve milli ekonomi açısından önemi, yatırım kararını etkileyen faktörler, yatırım kapasitesinin
belirlenmesi, kuruluş yerinin belirlenmesi, yatırım projesinin teknik yönden hazırlanması,
fizibilite etüdleri (ekonomik, teknik, finansal, hukuki), sabit sermaye tutarının belirlenmesi,
işletme sermayesi ihtiyacının hesaplanması, yatırım projesinin firma açısından
değerlendirilmesi, yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan statik yöntemler,
yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan dinamik yöntemler, projelerin milli
ekonomi
açısından
değerlendirilmesi,
kullanılan
yöntemler:
sermaye/hasıla,
sermaye/istihdam oranları ve döviz hasıla/masraf yöntemi, yatırım projelerinin
değerlendirilmesinde güncel yaklaşımlar, yatırım projelerinin değerlendirilmesinde güncel
yaklaşımlar.

İŞL-423 İstatistiksel Kalite Kontrolü

3(3+0)-5

Kalite kavramı ve toplam kalite yönetimine giriş, TKY'nin amaçları, unsurları, süreç
yönetimi, kalite ölçüm yöntemleri, liderlik ve yöneticilik, liderlerde aranan özellikler,
stratejik planlama, ödev konularının öğrencilere teslimi, performans yönetim kavramı, kalite
çemberleri kavramı, TKY'nin başarısında rol oynayan faktörler
İŞL437 İHTİSAS MUHASEBESİ 3(3+0) - 4
Bankacılık Muhasebesi: Banka tanımı ve türleri, önemi, yapısı ve muhasebesi istemi, para
arzı, banka kredileri, döviz dönüşümü ve muhasebeleştirilmesi, İnşaat Muhasebesi: İnşaat
şirketleri ve türleri, muhasebe sistemleri, yıl sonu kayıtları. Konaklama Muhasebesi:
Konaklama, seyahat ve yiyecek-içecek işletmelerindeki dönem içi ve dönem sonu muhasebe
uygulamaları ve muhasebe kayıtları.

4.SINIF (BAHAR DÖNEMİ) 8.YARIYIL

Kodu Adı

İŞL-402 Bitirme Tezi-II/Staj

Teorik-uygulama

kredi

AKTS Kredisi

2(2+0)-3

Tezin/staj raporunun teorik çerçevesini oluşturma ve yazma, teze ilişkin alan çalışmasını
yapma veya anketi uygulama. staj yapılan departman hakkında bilgi elde etme, tez açısından
verileri analiz etme veya stajın etkinliğini değerlendirme, tez çalışmasını veya staj raporunu
yazma, tez çalışmasını/staj raporunu danışmanla birlikte okuma, tezin/staj raporunun sunumu
ve kabulü.
İŞL-406 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları

3(3+0)-4

Stratejik yönetimin temel kavramları: misyon, vizyon, politika, strateji, taktik, fonksiyonel
yönetim ve stratejik yönetimin karşılaştırılması, stratejik yönetim sürecinin uygulanması, dış
çevre analizi: fırsatlar, tehditler, endüstri rekabeti, iç çevre analizi: kaynaklar, beceriler ve
temel yetenekler, SWOT analizi, stratejik yönetim sürecinin uygulanması,, jenerik strateji
alternatifleri ve strateji çeşitleri, stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesi, global
rekabet ortamında rekabetçi avantaj sağlayan stratejiler, kriz yönetimi, küçülme, KOBİ’lerde
stratejik yönetim

BKE-101 Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler

2(2+0)-3

Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri,
sinema, tiyatro, konser, sergi, spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal
sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma

İŞL-404 Uluslararası Finans

3(3+0)-5

Uluslararası finans ve genel çerçevesi, uluslararası finansal sistem, döviz kuru sistemleri,
uluslararası sermaye hareketleri, ödemeler dengesi, döviz kurlarının tahmini, uluslararası
finansta temel parite koşulları, uluslararası döviz piyasaları, uluslararası tahvil piyasaları,
uluslararası özkaynak piyasaları, uluslararası işletmeler, uluslararası işletmelerde sermaye
bütçelemesi, uluslararası işletmelerde nakit yönetimi, uluslararası işletmelerde alacak ve stok
yönetimi

BUS -404 International Finance

3(3+0)-5

International financial and general framework, the international financial system.exchange
rate systems, ınternational capital movements, balance of payments, forecast of exchange
rates, basic parity conditions in international finance, foreign exchange markets, ınternational
bond markets, ınternational equity markets, ınternational businesses, capital budgeting in
international business, cash management in international business, receivables and inventory
management in international business

İŞL-410 Mali Tablolar Analizi

3(3+0)-5

Muhasebenin temel kavramları ve analiz açısından önemi, temel mali tablolar, ek mali
tablolar, mali analiz teknikleri, karşılaştırmalı mali tablolar analizi, trend analizi, dikey yüzde
analizi, oran analizi, likidite oranları, mali yapı oranları, varlık kullanım oranları, karlılık

oranları, borsa performans oranları, mali analiz teknikleri ile ilgili uygulama.
İŞL-426 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

3(3+0)-5

Sosyal güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimi, sosyal güvenliğin finansmanı, iş kazası
sigortası, meslek hastalığı sigortası, hastalık sigortası, analık sigortası, malullük sigortası,
yaşlılık sigortası, ölüm sigortası, işsizlik sigortası, genel sağlık sigortası, bireysel emeklilik
sistemi, sosyal yardımlar ve hizmetler.

İŞL-412 Girişimcilik ve Kobilerin Yönetimi

3(3+0)-5

Girişimciliğin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye’de KOBİ’ler ve KOBİ’lerin üstünlük ve
zayıflıkları, girişimcilik ve girişimci kavramları, yeni bir iş kurma ve mevcut bir işletmeyi
satın alma, franchising (imtiyaz hakkı), iç girişimcilik, girişimcilik kültürü, kadın
girişimciliği, girişimcilik, aile şirketleri ve kurumsallaşma, risk sermayesi, girişimcilik ve
yenilik yönetimi

İŞL-414 Mesleki İngilizce-IV

3(3+0)-5

Derse giriş, gramer konularının tekrarı (sıfat cümlelcikleri &bağlaçlar), metin çevirisi ve
metin üzerinde kelime çalışması (money), metin çevirisi ve metin üzerinde kelime çalışması
(business), metin çevirisi ve metin üzerinde kelime çalışması (economics), metin çevirisi ve
metin üzerinde kelime çalışması (careers in business), metin çevirisi ve metin üzerinde
kelime çalışması (management), metin çevirisi ve metin üzerinde kelime çalışması (the target
market), metin çevirisi ve metin üzerinde kelime çalışması (current economy news from the
ınternet), metin çevirisi ve metin üzerinde kelime çalışması (finance), metin çevirisi ve metin
üzerinde kelime çalışması (the four P's), metin çevirisi ve metin üzerinde kelime çalışması
(accounting).

BUS -414 Professional English –IV

3(3+0)-5

Introduction to the course, repetition of subjects grammar, text translation and text on word
study (money), text translation and text on word study (business), text translation and text on
word study (economics), text translation and text on the word work (careers in business), text
translation and text on word study (management), text translation and text on word study (the
target market), text translation and text on word study (current economy news from the
internet), text translation and text on word study (finance), text translation and text on word
study (the four p's), text translation and text on word study (accounting).

İŞL- 416 Uluslararası Pazarlama

3(3+0)-5

Uluslararası pazarlama nedir? Uluslararası pazarlamaya niçin yönelmeli? Pazara girişi
engelleyen koşullar: korumacılık, uluslararası ticaret ve Türkiye, uluslararası çevre ve
pazarlama araştırması, pazara giriş yöntemleri, ürün politikası: yeni ürün geliştirme, marka
seçimi, ambalajlama, uluslararası pazarlama stratejisi: adaptasyon ve standardizasyon, mamül
hayat seyri, pazar bölümleme ve pazar seçimi, stratejik odaklaşma: ürün, üretim ve tüketici,
uluslararası dağıtım kanalları: aracılar ve franchising, fiyatlama stratejileri ve ödeme
şekilleri, banka ve sigorta işlemleri, uluslararası iletişim: ticari fuarlar, kişisel satış, mektup

ve reklam, globalleşme

İŞL-418 Vergi Muhasebesi Uygulamaları 3(3+0)-5
Vergilemenin temel kavramları, gelir vergisi, ticari kazançların vergilendirilmesi ve
muhasebesi, ücret ve serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesi ve muhasebesi,
gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi, geçici vergi ve muhasebesi,
kurumlar vergisi ve muhasebesi, kurumlarda kar dağıtımı uygulaması, iktisadi kıymetlerin
değerlemesi, katma değer vergisi ve muhasebesi, özel tüketim vergisi ve muhasebesi, damga
vergisi ve muhasebesi, kanunen kabul edilmeyen giderler ve muhasebesi, uygulama örnekleri
çözümü.

İŞL-420 Kamu Yönetimi

3(3+0)-5

Yönetim biliminin tanımı, gelişimi, temel yönetim fonksiyonları, temel yönetim yaklaşımları,
kamu yönetiminin gelişimi, kamu yönetiminin temel kavramları, kamu yönetiminin özel
yönetimden farklılıkları, merkezden yönetim, yerinden yönetim farklılıkları, klasik kamu
yönetimi kuramları, yeni kamu yönetimi yaklaşımı, türk kamu yönetiminin dayandığı temel
ilkeler ve yapısı, merkezin başkent ve taşra örgütlenmesi, yerel yönetimler, kamu
yönetiminde reform çalışmaları ve sorunlar
BUS -420 Public Administration

3(3+0)-5

Definition of management science, development, basic management functions, basic
management approaches, development of public administration, basic concepts of public
administration, private management of public administration differences, centralized
administration, decentralization differences, classical theories of public administration, new
public management approach, Turkish public administration and structure of the basic
principles underlying, center of the capital and provincial organization, local governments,
studies and issues in public management reform.
İŞL-424 Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları

3(3+0)-4

İstatistiğin temel kavramları, istatistiğin konusu ve temel kavramları olarak birim, kitle ve
değişken, değişkenin tanımı ve türleri, değişkenlerin ölçülmesi ve uygun ölçme düzeyinin
belirlenmesi, veri toplama ve yöntemleri, anket yöntemi, örnekleme, istatistiksel paket
programın tanıtılması, veri girişi, veri tanımlama, grafik ve tablo gösterimleri, güven
aralıkları, hipotez testleri, ara sınav, hipotez testleri, ki-kare analizi, varyans analizi, varyans
analizi, ilişki katsayıları, regresyon analizi.
BUS424 COMPUTER AIDED STATISTICAL APPLICATIONS 3(3+0)-4
Definition of statistical techniques. Statistical data analysis. Usage of a statistical package
program. At a statistical package program the applications of statistical techniques.
Definition of data and types of data at statistical package program. The importance of data in
scientific researches. Qualitative data and quantitative data. Statistical data analysis.
Parametric tests. Nonparametric tests. Data entry, scale definition, creating graphical and
table, hypothesis tests, chi-square analysis, variance analysis, correlation analysis, regression
analysis at statistical package program.
İŞL-428 Verimlilik Yönetimi 3(3+0)-4

Verimlilik kavram ve tanımı, verimliliğin rolü ve önemi, verimliliği arttıran faktörler, iç
faktörler ve dış faktörler, verimlilik analizi, işletme düzeyinde verimlilik kurosawa -lawlorgold ve diğer yaklaşımlar, verimliliğin arttırılması, verimlilik arttırma programları, verimlilik
arttırma stratejisi, verimlilik arttırma teknikleri, iş etüdü, iş basitleştirme, pareto analizi,
değer analizi, maliyet fayda analizi, maliyet verimlilik tahsisi, beyin fırtınası, güç alanı
analizi, nominal gruplama tekniği, sermaye kaynakları kullanımının geliştirilmesi, atık
maddelerin azaltılması ve enerji tasarruf programları, bakım geliştirme, kalite yolu ile
verimlilik arttırılması, insan kaynağının etkili yönetimi ile verimlilik artışı, verimlilik teşvik
programları, ulusal çabalar, uluslararası verimlilik hareketleri, verimlilik yönetimi ile ilgili
örnek olay incelemesi.
İŞL430 PROJE YÖNETİMİ: ARAÇLAR VE TEKNİKLER 3(3+0)-4
Proje yönetimi, proje yönetim teknikleri, proje ağının çizimi, faaliyet – ok ve faaliyet –
düğüm diyagramları, CPM tekniği ve hesaplamaları, ileriye ve geriye doğru hesaplama. Pert
tekniği ve hesaplamaları, projenin en erken ve en geç tamamlanma zamanları, projenin
verilen sürede tamamlanma olasılığı, projelerin hızlandırılması ve maliyet – zaman takası.
BUS430 PROJECT MANAGEMENT: TOOLS AND TECHNIQUES 3(3+0)-4
Projects, characteristics of projects, project management, project manager and project team,
project life cycle, work breakdown structure, planning and scheduling with Gantt charts,
PERT and CPM, the network diagram, network conventions, activity-on-arrow, activity-onnode, deterministic time estimates, critical path, slack times, probabilistic time estimates,
path probabilities, risk management, various examples.

