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Atatğ.İ Üniversltesi iiBf çERo oers içerikleİi

ATATÜRK ÜNiVERsiTEsi
iKTisADi VE iDARi BiriMLER FAKütTEsi

çAtlşMA EKoNoMisi VE ENDÜsTRi itiŞxi[ERi BÖtÜMÜ DERs İçERiKIERi

ı.YARlYlt

oAVRANı5 8lLlMLERi
Tem€l davranışsal kavramlar, Psikolojiyi ve dawanışl kavramak, Bilims€l yöntemlel, Duyum, el8l ve değerler,
Motlvasyonla ilglll temeı kavramlar, Motlvasyon teorilerj, Kişilik Teorileri, Duy8ular, Öğlenme teorlle.i, Kültür ve
kğltürel değiŞim, Grup|ar| tanımlama v€ slnlflandlrma, sosyal psikoloji, tutıJm|ar Ve atfetme, Psikolojik boruklıJklar, ış
stresi ve stres YÖnetimi.
GEı{€L MuHAsEBE_1
Genel olarak Muhasebe, tanıml, gelişima, kapsaml, Muhasebe Kuraml, Muhasebe, Defterle.inin Tanfumı, Bilanço
Kavraml, sermaye Kavraml, Blıanço Denklemi, Rakamll örnek çöİümü, Muhasebede Hesap]ar Ve Hesap l(avramı,
Hesaplarln işleylşI, belgeler, Muhasebe sistemi, çıft taraflı kayltlara giriş, işletmede Varllk (aktif) kavraml, Haır
Değerle., Kasa, Hazlr Değerler, Çek, senet Hesaplan, Alacaklar senetl!senet5iz; çekliAlacakla. ve Muhasebesi, Menkul
Klymetler, lşl€yişl, Muhas€besi, işletm€l€rd€ stoklar,8ütün Yönlellyle Mal Hesabl, Duran Varllklar, oemkbaşlar, Klsa
Ve Uıun VadeliYabano Kaynaklar, Krediler, satlcı Banka Kredisi
iKrisATA ciRis-l
Mikroıktlsadın nitelıği, piyasanln talep yönü, talebin fiyat esnekliği, piyasan|n an yönü, ar2|n fiyat esnekliği, pıyasa
den8esi Ve piyasa deng€sinin değişmesi, tü ketici tercih l€rj, kayfs|ıllk €ğri|eri, bütçe doğru§u Ve tüketicj dencesi -bütçe
doğrusu, tüketlci davran!şl Ve bireysel talep -gelirdeki değişmeler, fiyattaki değjşm€ıer, 8elİ ve ıkame etkilerj,8elır ve
jkame etkileri, piYasa taıebive esn€klikler.
TEMEr BiLGi T€l(NoroJil-tRi
Temel xav.amlar, Temel kavramlann açlklanmast, Veri kodlama, Donanlm, Donanım biıeşenl€ri, Ya2lllm, i§letim
sistemi, işletim sisteminin kullanllmasl, İşletlm sistemi komutlarl, Kelim€ işlemciler, Kelime işlemciıerde doküman
oluştıJrma, Doküman düzenıeme, Doküman biçimlendırme, Doküman biçimlendirmeve vaıdırma.
HUKUl(uN TEMEt KAVRAMLARl
Hukuk, Huk0k sjstemle.i, Tü.k Hutı.,k slstemi, Huk!kun oallaİl Ve xaynaklaı, Türk Yargı sistemave Yargı Kuruluşla.l,
Dava Türleri, Hukuki olaylar ve Hukuki ilişkjler, Hukuki işlemler ve Haılar, |(lşilik Kavramı, Kişilerin Slnıflandırılman,
Xişılerin Ehliyetl€ri, Mjras xavraml Ve Kanuni Mirasçülar, Mülkiyet Hakkı ve Konusu, Mülkiyet Hakkınln Xapsamı ve
Türleri, Bo.ç Kavraml, sözleşme Türleri, Öıet ve Genel oeğe.ıendirme,
ATATÜR( iıKğrERl vE ıİ,ıl(lıAP TARıHi_l
inklı'p ve inkllepla alakaıl kavramlar, Türk inkllabünı haztrlaYan sebeplel, osmanll devletinin y|klkşl, Birinci dünYa
savaŞt, Birinci dünya savaŞlnda siyasi gelişmeler, Milli mücadeleye hazlrllk, Milli mücndeley€ hazfılk, Mİllİ mücadele
dönemi, TBMM'nin açllışl, sayasi Ve askera gelişmeler/ Lozan barış antıaşma§l, Lo2an baış anlaşmaslnın önemi ve
sonuçları,Tiirk inİlı5p ha.eketIeri, Tijrk jnkll5p hareketleri
TEM€L INGltlzcE_1
Grammar syllabus: Present 5jmple,Pronouns, Articles, Prepositions of place and time, conjunctions /linkers: and / but
/because / or, lrre8ular plura15, PossessiveAdjective',Too/ very,can (ability /po5sibiıity), short form answers, Going to
(futu.eplans), will (offers),Adverb5 of FrequencY,]mperaliv€s, Past sample, Vocabulary and Topjcal sYllabus: Numbers
(.a rdinal /ordinal) and Money, countries, nationalities and langua8es, Times, DaYs, dates, months, years and seasons,
shops and places, lnterests, spofts ai]d activities, ]obs,Rooms and furniture,colours,size and weight,Body parts and
appearance,Food, meals| cooking,weathel,Transport. Functional5Yılabu5:6reetin8 and lntrodu.in8, Buyan8and asking
prices,Askin8 about peısonaı infolmation, Describing people and objects, Telılng the time, Ialking about routines,
TaIkang about frequencY and time dufation, Talking about lakes and djslikes, Giving opinion
TüRK DiLi_l
oil kavraml, tanlml Ve özelıikIeri, xültür, Dil, Medeniyet ilişkjsi Ve
durumu Ve yayt|ma alanlarl, Yazlm kurallan, Noktalama işaretleri,
ses bilgi§iVe uygulemaları, Kelame bilgisi, cümle bilgisi, Kelime Ve
bilgiler, Kompozisyon yazlmında kUl]anllacak plan Ve uygı]lamalan,
oRYANTASYoN EĞlTiMi
Öğren.i iiniversite, fakülte, bölüm, mevzuat/ not sistemi, sosyal etı(inlikler açlslndan balgilendirilir. Gene| anlamda
bölümün tel€c€ği, merun olduktan sonra iş sahalall hakklnda bilgiler öğ.encil€re aktarılır,

yo.umlanmasl, Türk DilTalihi Tii.k dilinin bugünkü
Yazlm Ve noktaıama ile il8ili uygıJlamalar, Türkçenın

cümle biı8ısi uygulamalarl, Kompoİisyonla ilgili genel
Kompozisyonda anlatım teknikleri ve uy8ulamaIan
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2.YARlYlI

iKrisADAclRis-2
Üreİimin düzenl€nmesi ve üretim faktörlerinin sünıflandınlmas|, Tek değişken faktörlü üretim (değişIk oranı verim
anaİıi), iki değişken faktörlü üretlm (eş_ürün analizi), Uıun dönem Ve öıçeğe göre 8etili, Üretim maliyetleri, Kısa
dönemde mallyet fonksiyonlan, Uzun dönemde maliYet fonksiyonlar!_tam re*ab€t Ve monopol plyasasl,
Makroıktisadh tanlml Ve kapsaml, İstihdam Ve işsiilik, Para Ve para plyasası, Enfıasyon Ve deflasyon, D§ ticaret,
Ekonomik büyüme v€ gelir dağlllml.
isLErMt BltlMLERlNE GıRis
insan v€ ihtiyaçlar, insan-toplum-ekonomi,üretlm lıl§kİsi, İşletme kavramlnln tanım., temel kavramla., işletme bilim
daIl ve il8ili billm dallarl ile ilgİsi, lşletm€nin amaçıan, işletmenin çevreyle ilaşkllerive sorumlulUklan, işletme çeşltleri,
Yatlam çaışmas] İşletmelerde bütünıeşme Ve lşbirlikleri, lşletmenan kı]ruluş çahşmalan, işletmenın kUruluş yerinin
5eçimi, iş|etme büYüklüğü, kaPasit€ türlerı, Hukuki açıdan işletme çeşitleri, işl€tm€nin işıevleri (Tedarik, Üretim,
Pazarlama, insan Kaynaklan Yönetlmi, Finansman, Muhasebe, Halk|a ilişkiler, Ar€e, YÖNEriM)
YöNErlM VE oRGAİ,ıizAsYoN
Yönetlm V€ organizasyonun işletmecilik açlslndan yeri Ve önemi, Yönetim, yönetici Ve örgüt kavramlan, Yönetlm
düşüncesinİn evrimii xlasik yönetim düşijncesi, Neo-kıasik (beş€ri ilişkiler) yönetim düşüncesl, Modern Yönetim
düşüncesi, Çağdaş yönetim yaılaşlmıarl, Yönetim Fonksiyonlan: Planlama Ve karar verme, Ör8ütıeme, Yöneltme
(lid€f lil! motivasyon, iletişi,n), Denetleme.
GENEL MUHA5EaE _2

Muhasebede dönem sonu işlemıe.ini g€rektken n€denler, Envanter ve değerleme, oönen Varllklann değerlemesi,
Duran valllklann değerlemesi, Kısa vadeli yabanğ kaYnaklartn değerlemesi, Uıun vadeli yabancl kaynakla.n
değerlemesi, Özkaynak hesapla.h|n değerlemesi, Gider hesaplarünın değ€rlemesi, Gider hesaplannln değerIemesi,
Gelir hesaplannın değerlemesi, Bilanço Ve Gelir Tablosunun hazlrianmasl, Diğer finansal tablo|ann haz,.|anmasl,
Monoarafi çözümü, GeneI UYgu'ama
MAT€MATiK
Kümeler Teo.isi, sayl Kümelera, Özdeşlikle., Denklemler, Eşitsizlikler, oenkıemler ve eşitsizlik UYgul.malar],
Fonksiyonla., Doğrular ve Paraboller, Üstel Ve Logaritma Fonksiyonlarl, ostel Ve Lo8aritma Fonk§iyonlarlnün iktisadi
Uygulama]an, Limit Ve 5üreklilik, Türev ve Tülev Alma Kurallan, Türev UygıJlamalan-|, Türev UYgırlamal.rı-ll, Grafik
Çizimi Türevin ikdisadi Uygulamaları
TEMEt iNGirizcE_2
Grammar 5yllabus;Present continuous, comparatives, 5uperlatives, lrregular Adverbs, Present 5imple, Arti€les,
Plonouns, countable /uncountable noü.s, Adverbs of frequen."y and manner, Too/ not enough, can / could fol
requests, Adjectiv€s and modifiers, Past simple, Present continuous for temporary situations and things happenınB
now and future ar.an8ements, Present Perfect and participles. vocabulary and Topi.al syllabus:H€alth, Feelings and
emotaons, street directİons, clothes, Families, Food and meal§, clothing and shopPin& Prices, Daily routines,
Personaljty, Appearance, Present and chiıdhood abilities, Basic suf{iİes. Funğtaonal sytıabus lnviting/ refusin'
acceptln8/ thanking,Requestin&/ offerın& Asking permission, Gİving instluctİons, Making suggestions, Talking about
futur€ arrangements, Applyjn8 for a iob, ralking about routines and habits, Talking about intentions, Describing
eİpelienc€5, Talking about feelin8
TüRX Dili_ 2
Anlam bil8isi, Anlam bılgisi uy8ulamalarl, Bjlimse| yazılann hazlrlanmaslnda uyulacak kurallar ve uygulamalal, olay
ya7lları, düşünce yaıılan Ve ı]Ygulamalan, sözlü kompozisyon türleri, Hazırİkll ve hazlrhkslz konuşma türleli Ve

uy8ulamaıan, Edebiyat bilİmi Ve edebiyat sosYoıojisi uygulamalar|, Ed€biyat tarihi incele,neleri. Güİel konuşma Ve

yazma kulallarl, Güzel konuşma ve Yazma uygulamalan, Edebi tür bilgisj, Edebieserıe.le ilgiliretorik ıJYgulamasl, Edeb'
esedede ilgili retolik uygulamasl
ATATüRK iıKElERl VE lNK|ıAP TAR|H1-2
siyasal Alanda inkllap haleketleri, Hukuk Alanda inkllap hareketle.i, tğilim Ve Kültür Alanlnda inkıap harek€tlera,
Topl! msal yaşaylşln düzenıenme5i, Ekonomik Alanda G€lişmeler, 5ağlük HiımetIeri, Atatürk Dönemi Türk Dlş Politika§,
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilit( ve Halkçllık, Laiklik, DeVıetçilik ve inkülapçıllk, Milli Egemenlik, Miıli Bağlm9zllk, Milli 8irlik
Ve beraberii& üıke 8ütünıüğü, Barlşçıllk, Billmsellik, Aklıclhk, Çağdaşllk ve Batlhlaşma, lnsan ve insan sevgisi, Türk
inkllabınln Nitelikleİi, Atatürk'ün öıümü, Yurt içlndekiveYı]( D§ındaki yankllan
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3. YARlYlı

cA[lsMA PslKoLo.jisi
iş, Çaftşma ve Çalışma yaşaml kavlamlafli işin insan Yaşamlndaki Yeri ve önemi, Çallşmanln v€ işin değişen Anlamı,
Çaİşma Yaşamı safhalan, çal§ma yaşamlnln birey ğıerindeki €tkisi, ça|ışma psikolojisinin tarihsel ge|işiml ve
Yaklaşlmlar: Taylor Bilims€l yönetİm yaklaşlml, Fayol Yönetim llke|eri kuramı, Max weber ve bürokrasl kuraml, Robert
Mlchel olj8arşinin Tünç Kanunu, Elton Mayo insan ilişkil€rlYaklaşIm|,sistem Yaktaşlml ve DurıJmsalllk mod€li, insan
kaynaklan yönetimive çal§ma psakolojİsi, Çallşma Yaşamlnda güdiilenme: Geleneksel v€ Çağdaş motiva§yon teorileri,
motlvasyon araç|a.i, Iş stresi, tükenmi5lak Ve stres yön€tlmi: nedenıeri, süreci, sonuçla.l, lş stresiyle başaçlkma
yöntemle.l, lş tatmini ve tatmlnsizliği, iş tatminini etkileyen faktörler. Moral, iyilik hali, lş ortam|nln sorun alanları|
Çatlşrna, uYuşmazİli yönetim stjll, eşltslrlik, ayrlmclltk neden ve sonuçlarl, çözüm yo|la.ı, Çallşma yaşam|nda şidd€t,
şlddet türı€ri, fizikel, Psikolojj]ç söıel, cinsel şiddet. Şlddet ned€nleri ve sonuçlan, işe uyum ve uyumsuzluk iş€ V€

çalışmaYa bağı k olgus0, Çalışma ya5am.ndaki özel gruplarl çal|şan çocuk, kad|n, öuü.ıü, eski hğkümlü ve sorunlaa,
Yorgunluk ve iş kazalafına etkisi, lş monoton|uğu ve yabancılaşma, Çallşamama Psikoıol|si: işslıliğln pslşik sonuçlan ve
topluma maliy€ti, iş§izliğin bilişseısüreci, algllanan işsizlik tehllkesl karş15ındaki tutum ve davran§lar,
Mıl«o lKIi5AT
Temel Xavramlar -Mikro iktlsadın Niteliği, Arz ve Talep. Piyasa Dengesi ve fiyat Kontrolıeri, Tü ketlcl Tercih|eri, Tüketici
Davran§lan ve BireyseI Talep, Pıyasa Talebi ve Esneklik]er, Üretim Teorisi ve Üretim Maliyetlerı, Plyasa Teorisi - fam
rekabet Plyasalarl, Piyasa Teorisi - Monopoı Piyasasl, Pıyasa Teorisi - Monopolcü rekabet Plyasası, Piyasa Teorisi -
oıi8opol Teorisi, Genel Den8e Ve Refah Teo.isi/ Piyasa Başannzlığı Ve Gelir oağlilmı.
ısrATlsri(-1
Temel istatistik Kav.amlar, F.ekan5 DağıIlmları, Histogram ve F.ekans Poli8onu, Parametrik Melkezi Eğilim Ölçüıeri,
Parametrik oımaYan Me.keri Eğalim Ölçül€rj, Pa.ametrik oağılma ölçüleri, Param€trjk olmaYan Dağtlma ölçüleİi,
Mom€ntler,Çarplkhk ve saslkılk Katsayılan, ihtima| Teo.isj,T€mel Kavramlar, Baye§ Teoremi,ihtimaı Dağlllm Tablosu,
Beklenen oeğ€r, (esikli ihtimal oağıhrnlarü, Binom oağlıım|,Poasson Dağlllm|, Hıpeİ8eomekik dağlt|m, Normal
Dağ|llm;standart Normal EğriAjanlan, Kesikli DağılImların No.male Yaklaşml
sosYAl PoLiTl(A
sosyaI Politika KaVraml, sosyaı Polittkanln Tarihsel G€lişjmj, Xüres€lleşme ve Küreselleşmenjn sosYal sorunlarl,
Türkiye/de sosyal Politika, sosyal Politikanln Ta.afIa.l, sosyal Politikanln tJlu5lararasl 8oyutu ve Taraflarl, Nüfu5,
istihdam ve işsizliğe Yönelik sosyal Politikalar, Ücret, Geli. Dağlllml ve Yoksulluğa Yönelik sosyaı Politikalar, sosyal
Güvenlik, iş sağllğı Ve Güvenliği, sosyal olşlanma ve AYnmclhk, Çahşma Hayatlnda özel Gruplara yönelik sosyal
Poliıikalar, Çalışma Hayatlnda ÖzelG.uplara yönelik sosyal Politjkala l.
sosYo|_o.|i
sosyolojiı Perspektiı sosyolojinin araştlrma teknik ve yöntemleri, sosyolojik oüşün.€nin farihi, Kü!tür,
Toplumsallaşma ve Toplum Tiple.i, ToplUm5algruplar-ToplıJmsalsapma ve suç, ToplUmsaltabakalaşma Ve Değışme,
siyas€t, oin, Aile, Eğitim, EkonomikYaşem, Toplu msa l oeğişme Ve Küresel|eşme,
TEMEL iNGıLizc€_3
Grammar syllabus: lmperatives ,should for advice ,HaVe to / need to for oblıgation ,Be llke for,escriptions ,Present
slmple for future fact§ ,Euture simple for future facts,Past Simple ,Past simple continuous ,Present Perfect ,Goin8 to
and will for pr€dictjons and future events and spontaneous decisions .Adverbs of frequency and manner ,Reflexive
p.onouns,so/ such. Have to/ need to for oblıgation ,Present simple Passive. Vocabulary and Topical sYllabus: 8a5ic
suffixes,work and jobs,Tlansport,Travel ,Machines and Invention5,Festivals and c€ıebrations,Hotel situatjons
,w€ather andoimate ,FamiIies ,Restaurant5 and lei5ure Venues . Personaıity ,BioE6ph ical information ,Buildings and
monuments ,weathea ,cıothes and accessoaies,Large numbers. Functional syllabus: Describing and buying thin8s,
Talkin8 about possibility,Expressin8 hopes,Talking about.Uies and obligations ,Giving instructions,Making offels
,Advislng and 5u88esting,Apologising,congratulatin8
is ErüDü
i5 Etüdü ve temel kavramlar, Metot etüdü ve araçıarl, lş ölçümü ve aklş analizi, Zaman etüdü, İş örneklemesi, Önceden
belialenmişhareket zaman sistemleli.

l
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MAKRo l§isAT
Ders Bil8I Paketi ve oersin Tanltlm|, "Mak.o lktisada Glrlş" in KEa Bir Özeti, Para ve Matiye Poıitikalan, Para ve Maliye
Politikalan, Toplam Taıep ve Toplam A.z, Toplam Ta|ep ve Toplam Al2, Haslla ve fiyat Düıeyi: Aıternatif Makro
Modeller, Hasıla ve FiYat oüzeyi: Aıternatjf Makro Modeller, Enflasyon, |§sizlik_Hanla, Enflasyon, lşsirllk Hasıla, Agk
Ekonomilerde Toplam Planlanan Halcama Ve Hasıla Dijzeyi, Açlk Ekonomilerde Toplam Planlanan Harcama Ve Hasıla
Düzeyi, Açık Ekonomileld€ Makro Den8e: Mundel Flemlng Modeli, Açık fkonomilerde Makro D€n8e: MUndelFlemin8
Modeli
cAusMA sosYoLoJlsl
çal§ma so.yolojisi Nedir?, iş ve çal§ma Kav.amlna sosyoıojik bir 8akış. Endüstrileşm€nin ortaya ç|klş ve feo.ik
yaklaşlmlar, Yönetim ile iıgili son Gelişmeler Ve çahşanla. için Anlam|, Fllşma Üİe.ine Farklı baklş açllarl, sosyolojik
Açldan lş tatmini, iş yerl sorunla.l sağlık ve Güvenlık soıunIarl. l§ kazaları cinsel taciz, çaışanlann karar velmeyetkilerini Arttlrma Bjçjmleri kalite çemberle.i Taklmlarl, Örgüt kültürü ve örgütseı Toplumsaılaşma, Aııe ve çaısma
Yaşaml, Fordi.m ve Post Fordizm, BilgiToplumu ve Tartlşmalar|, işsizlik ve Toplumsal sonuçlan
BORCLAR HU(UKU
BolÇlar HukUku'nun konusı] Ve kaynakla.l, 8orç, borç ili§kisive soruml!luk kavramlan, Hukükl işlemler,5özleşmeler,
söİleŞmenin kurulma§l, yorumu, irade İle lrade beyanl arasındaki uyumsuzluk, sözleşmenin konusu, Temsil, Haksıı fiil,
xusı.jrsuz solumıulUk, sebepsiz zenginıeşm€, Borçla.ln ifasl, Alacakl|nın temerrüdi, Borcun ifa edilmemesi, bolçlunun
temelrüdı
isrATisİİ-2
Örnekleme Teorisi, ortalamaIann Örnek Dağlllmı,oranıaon Ö.nek Dağlllmı, o.talamatar Ara51 Farkların örnek
oağlhm|,olanlar Aran farklann Örnek oağll|ml, Tahmln Teorisi, Nokta Tahmini Ve Güven sınlrlar|,ortelamalar lçin
Güven Alaığl, oranlar için GüVen Araİğı, standart 5apmalar için GüVen A.al|ğ1,onalamalar Arasl Ealklar içİn Güven
A.aİğ,,olanlar Arasl Farklar İçan Güven Araİğl, Xara. Teorisi;Temel Kavramlar, ortalamalalla ilgili Hipotez
Testleri,oranlarıa İl8ili Hipotez festleri, ortalamalar Arasl Farkıarla il8ili Hipotez Testl€ri, student t Dağılıml Ve t Testi;
ortala.nalar için GÜVen Arahğt, ortalamalar Arasl Farklar İçin Güven Arallğ1,ortalamaıarla ilgili Hipotez Testleri. Ki-Nare
Testi, Regresyon Ve Korelasyon Analizi, indekster
lGMu Yöİ,{ETıM'
Giriş: oersin amacl, kapsamı ve değerlendirme yönt€mi, Kamu Yönetiminin Nit€liği: Kamu Yön€timinin Tanlmı,
Elemanları, Kamu YönelimiVe Öze| Yön€tim, Kamu Yönetimin]n Ör8üllenmesi, Y€r€l Yönetimler: Yerel Yönetimlere Ait
Anayasal ilkeler, belediY€lerin Ve il örel idarelerinin or8anları, görevıeli ve işleyişi, Ye.el Yönetimler: aüyükşehir
belediyele.inin Ve kö}rlelin oİganlall, 8örevleİi Ve jşleYl§i, Hizmet Ye.inden Yönetim Kuİuıuşlan, Kamu Yönetiminin
Denetlenmesi, Bürokrasi ve Yeni Kamu Yön€timi AnıaYlş|, Personel Yönetiml, Türkiye'de Kamu Yönetimİ Reformu
Çaışmalarl
TEMtr iNGitizc€-4
Gıammar syllabus: When / while, Must / might for deductions, As soon as, Be able to / good at, Although / ,owever
, First conditional , tJsed to + Verb , Used to + infinitive, Past simple and Pr€sent Perfect, Nelther / so do l, Modal
ve.bs, Repo(ed speech, First, second conditional, Advelbs of manner and modifiers, Relative clauses Vocabulary and
Topical sYılabus: Descriptions of p€opıe, heaıth, fitne§s and illnesses, Types of music and concerts, Household
Eqgipment, Education, Appea.ances, cıothes, character, Make and do, Housework, Holidays and travel brochules,
lllness, cooking, weathel, Furnİture and appliances, İypes of books, films, and TV programmes. Eun€tional syllabus :

Talking about p€rsonal experiences, Asking direğtions, Descrİbing personality, Making travel arlangertents, orderin8
in a re5taurant, Talkin8 about p.eferences, Expressıng ,references, t!4aking deductions, Making prediction5
ERGoİoMi
Ergonominln tanlmı, Ergonominin kapsaml/ Ergonominin çaİşma alanlan, Ergonomi ve jnsan, Ergonomive çeVre, in5an
Ve makine, Günlük yaşamda ergonomi, Ergonomi ve sağllk, çahşma yaşamlnda ergonomi, insana yakışlr iş ve
ergonomi, Özel gruplar (engelli, yaşlı, kadın)aç§ından ergonomi, işçisağl|ğl ve iş güVenliği açsından ergonomi,
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Atatürk Ünivers|tes| liBr ÇEKo Ders içerlkıeri

cALlsMA €l(ot{oMlsı_1
Temel Kavramlar -çl|şma ekonomisinin içeriği, lktlsadI slstemin bir ak sist€mi olarak Çaı§ma €konomisi, Emek arzİ Ve

çaışma boş zaman teorisi, lş 8ücün€ kat|lma o.anl ve emek arzınl etkileyen faktörler, Klsa dönem emek talebi, UzUn

dönem emek talebi, Emek talep esnektiği ve emek tal€bİnİ etkileyen faktörıeı Ücret düreyinin belirlenmesi, Ücr€t

teoril€ri, ücret farkl|lıklar,, ıleterojen işgücü ve Ü.ret farkhlıklan, Eğitim Ekonomisi, Emek mobilitesinin analhi, E'nek

göçünün ekonomik ve sosyal 50nuçlan.
ENDü5TRi lLls(lrERl VE f(oIüoMlsi
Endüstri i|işklle.i Kavraml, Konusu ve Amaçlaıl; Endüstri lıişki|erinln ooğuşu Ve Gellşaml, Endüstri Devr|mlnln sosyo,
Ekonomik 50nuçlarl ve Endüstri lllşkileİinin ooğu§u, Endüstri ilişkileli Teo.ile.i l: K!a5ik Yakla§lm, sistem teorisi,

çoğuIculuk Teorisi, Endiistri ilişkileri Teo.ileri ıl. Marksist Endüstri ilişkileri Teorisi, Yak|nlaşma Tezi, Endü5tri llişkilerinin

çevresil: Talih| Gellşam süreci, Endüstlileşme oüzeyi, ekonomik Yapı, lş8ücü Piyasasl, Endüstri iıi§kilerinın Çevresi ıl:

siyasaIsistemler, uluslararasl çevre, Elitler, Getişmlş ve Gelişmekte olan Ülkelerde Endüstri ilişkiı€ri, işçİsendikalan,
s€ndikalann Güncel sorunlan, Toplu Pazartlk, Toplu |ş Uyuşmarllldan, Türk Endüstri ilişkil€rinin Yasal Çe.çevesa, Türk

Endüstri iliskileri: 1960 Önc€si Geli§mele., Türk Endüst.i ilişkllerj: x96o -1980 Arasl Gelİşmeler Ve Yeniden Yapllanma
Dönemi, Türk Endüstri iıişkileri: işçi sendikalannın YönelimleriVe değerlendlrmeler.
KAMu MAtiYEsi
Giriş, Kamu Ekonomik Faaliyetleri, Kamu Harcamalarl, Kamu Gellrl€ri, Ve.gil€rin Tasnifi, Vergileme ilkele.i, Vergi Yükü,

VergiHalcamas| ve Vergi Yanslmesl, Devıet Borçlan, oevlet Bütçesi, Türk Bütçe sistemi, Maliye Poıitika5.
MEsLE(iiNcilizcE-l ,

-r!

TicARErHuKuKu
Ticaret hukukunun hukuk sistemi içerisandekiyeri, T]caret hUkukU düzenlemeleri. Ticaret hukukunün kaYnaklalı, Ticari

işletme kavramı, Tanlmı, unsurlan. Ticari işletmenin yaplsı. Ticari işletmenin devri, ticari işletme rehni, Ticari iş

kavraml- Adi iş, tica.i iş ayrüm|, Tlcari iş karinesi. Tjca.i iş oımaya bağlanan öze' sonuçlar, Tacir kavraml. Gerçek kişi

tacİ, tüzel kişi tacir aynml. Tacil olmaya bağlanan özel sonuçlar,']'jcari defterıe., tica.et sicili, İcaret ünvanl, işıetm€

adl, hakslz rekabet, malka, Tacir Yardlmcllarl, ticari mümess]l, ticari vekil, a€ente, Şalket kav.amı. Şirketln varıığl için

aranan unsurlar. Şirketlerin tasnifi, Adi şirket-ticaret şirketi aynml. şahüs şirketl€ri-5ermaye şirketleli aynml, Adi

Şirketler, kollektif şirketle., komandit §irketler, Anonim şirketlel, ıimited şirketler, kooperatlfler, Klymetli evrak

kavlamt. Tanımı ve unsurla.l. Krymetli evrakın adi evraktan farkıarı, Klymetli evİakln slnlflandlrllması. Kambiyo

senetlerinin küymetli evrak tü.ü olmas., Poliçe, bonov€ çeke dair hüküml€ran incelenmesi
FArröR PİYASA[ARl
Genel olarak mal ve faktör Piyasalan, Kavramsal yapl, Eaktör piyasalannln diğer piyasalardan farkı Ve piyasalann

olu§umu, Üretlm faktörlerinin talebii Marjjnal V€rimlilik teorisi, Emek Ve üc.et düzeyı, Tam rekabet piyasalallnda

faktö. flyatlandl.ması Ve istlhdaml, Eksik rekabet (monopol) piyasalaanda faktör fiyatlandl.masl Ve İstıhdamı, Emek
piyasaslnda Tam rekabet koşullannda ücret, Piyasalarda ücret farklııklannln nedenıerı, Toprak ve rant, Rant

kavramlnln 8enişletilmesi, sermaye ve Fak, Türkiye'de sermaye piyasag, Giri5imciIik ve kar.

1.' '* f'
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5.YARlYlI

cAılsMA EKoİ{oMısı_2
Dünyada V€ Türkiye'de sendikac|lık ve Talihsel gelişimi, sendikalarln faaliyetleri v€ çaİşma Prensiplerı, sendikalarln
ekonomjk analki, sendikalann verimlilik, etkinlik ve firma karalllğ üzerine etkileri. Kamu Ve iş gücü piyasalan, Emek
Verimliljği, iŞsirlik ve genel analizi/ işsizlik tüİlerİ, lşslıllkl€ mücadele aktıf Ve pasif politikalar, lşsizllkle mü€adele
€konomi po|ltikası tedbirleri, TürkL,e'de işsiılık sorunu ve temel politlkalar, Temel ekonomak politikalann iş piyasalan
üzerandeki etkiıeri, Enflasyon ve ücr€tler, Enflasyon ve İ5tihdam
ENDü5TRiYEL DEMoxRAsi
Demokrasi, sanayileşme, EndÜstriy€l demokrasi Ve benzer kavlamlal, ED geıişimina etklleyen unsurlar, ED hakk|nda
görüşl€r, Eo mod€lleri, ED ve lKY, Batlda ED, TüİkaY€'de ve Japonya'da ED.
lrüsAN KAYNAXIARı YöNErlMl
insan Kaynaklan Yönetimanin Tanıml, Ama.l, Önemi, Fonksiyonlan, insan Kaynaklarl Departmanl, iş Analizi ve İş
Tasanmı, insan xaynaklan Planlaması, lşgören Tedariki, işgören seçimI ve Ye.l€ştirllmesi, lş8ören Eğitimi ve
Geliştirilmesi, Kariyel Yön€timive PIanlaması, Performans Değe.lemesi, Ücretlendarme Yönetimi, Ücret sistemleri ve
P€rformansa oaYall Ücret sistemleri, sendika Yönetİm ilişkisi, Toplu Paran|k, lnsan Kaynaklan Bitgisistemleri
ls HuKu(u
iŞ hukuku kavraml, nlteliğİ, ta.ihi gelişimi (Dünyada Türklye de}, iş hukukUnun özelıikleri ve temet ilkeleri, iş hukukunun
kaynaklarl, çaİşma ör80tü, iş hukukunun uygulama alan| V€ iş lGnununun kapsamı. iş hukukgnüJn temel kavramlarıj
İ§çi, lşveren, i5veren vekili, çırak, stajyer, iş hukukunun temel kavramlan; alt işveren, işyeri, işletm€, iş sözleşmesi,
sözleşme çeşitleri, sözleşme ehıiyeti ve sınlllan, iş södeşmesinin kUrUlmasl Ve hükümleri, iş sözleşm€§inin sona ermesi
Ve sonuçlarl, xıdem tazminatt,lşin düzenlenmesi, Çallşma Vedinlenme sürelerl, İ9çisağıtğl ve iş güVenlİği.
MEslE(l INGirızcE_2

EMEK PiYAsAsl
iş8ücü, jstihdam ve i§sizİik jıe ilgilj temeı kavramlar, Emek piyasalan, Emek piyasalarlnda arz, Emek piYasalannda talep,
oevletin emek plyasalaına müdahale n€denleli, R€smi istihdam kUrUmlan, Özel istihdam bürolan, Uluslararasl
Çahşma Örgütü'nün normları, Avrupa Birliği'nin normlan, Emek piyasaIannln düıenl€nm€si Ve aktif politikalal, Ernek
Piyasalarlnln düıenlenmesi ve pasaf polıtakalar, ]şsizlik sigortasl, iş piyasalannln denetimi, Emek piyasalarlnda bilgi
sistemj.
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7. YARıYlı
G€liR DAGıuMl VE Pol_iTll(Asl
Gelir dağtlıml analiıi ve genel kavramIar, Gelk dağıtlmlnda adalet, Ge|İ adaıetsaıl|ği 6ıçüm teknikleri, Geıir dağllm|nda
adaleti tesis etmeye yönelik 8enel politikalar, (laslk Ve modero gelir ve lstlhdam politakalan, Toplam 8elir dağllm
teorisi, Refah ekonomisi, Refah devletikavraml ve gelişimi, Refah devletınİn temel sosyal görevlerl, xüreselleşme Ve
refah devletiDin dönüşümü, Refah karmasl ve sosyal refahl sağlayan kurumlar, Türkiye'de 8elil dağ|ıım| solunu Ve
5o5yaırefah,Türkiye'deYoksulluk, Yok5ullukla mücad€lePolitikalan.
ls sAĞtlĞl vE GüVrNdĞl ı,l
Iş kazalannln değerlendiriımesi, jş güvenliği programl. iş mğfettişliğa, işçi 5ağİğ, ve iş 8üvenliği kurallarl, Meslek
hastakklannln tanlml ve ortaya çlk§ n€denleri, Pat|aylo maddele.in taşlnması, depolanmasl ve kullan.lması hakkında iş

8üvenliği tedbirle.i, Elektrik aklml ve tehlikelerl, Yeraltl ve yerüstü mad€nciliğinde aİnması g€reken iş 8üvenliği
tedbkleri
lşyerl heklmleri, İlkyardım kurtarma teknikleri, lş kazasl ve mesl€k hastalığt davalannln analizi,sosyal Haklarln analizi
tJlusla.arasl sözıeşmelerde sosyal haklar,
M EsLEKı iN6irizcE_3

sosY^ıGÜVENdl( HuxUKU (
foplu iş hUkuku hakklnda genel bilgile., sendıka kav.aml, sendikalaşma esaslarl, s€ndikalar|n kululuşu ve organları,
sendika ğy€liğive üy€lik teminat, sendika ve konfederasyonlartn faaliyetleri,8elir ve giderl€ri, denetimleri, Toplu iş
sözleşmesi, sözleşmenin genel nitelikleri, kapsamI ve düreyi, Toplu iş söıle5meslnin m€ydana 8€lmesive hükümIerii
süresi V€ sona ermesl, Toplu iş uyuşmazhklarl v€ çözüm yollan+Pratik Çahşma, sosyal8üvenlik kavraml ve Türk sosyaI

8üvenlik hukukunun tarihı geltimi+Pratik Çallşma, sosyal güvenlık sıstemi ve kurumlarl, primll ve prlmsiz rejim
kavramla.l+Pratik Çallşma,sosyaı güVeolikte prime esas kazançlar Ve primlelin ödenmesa, adarl pala cezalan+Pratjk

Çallşma, Hiİmet tesbit devaları Ve hizmetlerin bİleştirilmesi+P.atik Çahşma, Ölüm sigortasl, işsiıljk sigortasEPratik
Çallşma. Genel sağllk 5i8orta5,+ Pratik Çal§ma, Bjreysel emeklilik sistem i +Pratik çallşma, Primsiz rejim+Pratik çaışma.
öRcüT(ütTüRü
Ör8üt kültürü Kavramt, Örgüt Kült0.ünün Önemi, Yöneticiler Neden Örgüt Kültürünü anlamall ve Ytinetmeii, insan
ooğasl ve insan zihinin Programl/Yanımlnl Anlama, Ö.güt (ültüüünün sevrye ve aoyutlan, Kültürün Derin
Va.saylmla.lnı Anlama Örnek iki Vak'a, Güçlü Ve ıaylf kültörün belir8in öiellikl€ri ve Güçlü Kültürün fonksiyonel ve
fonksiyonel olmayan yanlan, Dış çevre Ve içseı Uyumla ilgili Kültürel Varsaylmlar, Kültürünün oluşumu ve Kültürü
olıJşturan Ana Kaynak|al, Ör8üt Kültüründe Liderın Etkisi, Kültürün oll]şum Ve süldürülmesinde Liderlik Ve Lideran
(ültür Ye.l€ştirme Mekanjzmala.l, sosyalleşme kavlaml, sosyalleşme çeşitleri ve kültürün aktaİlmasl, Örgüt Kültülü
slnıfıamalarl, Ö.güt Kültürü Firma Performans llişkisi, Örgüt Kültürünün Ölçümü Ve oeğişimi.
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8.YARlYlL

|DARE HU(uüU \
idare Kavram Ve idare Hukuku, ldari Te§kil5r ldari Teşkil6ta Hakİm olan I€mel ilkeler, idari Teşkil5t_ Merkezı idare
(Devlet ida.esi), ldarı Teşkllat- Yerlnden Yönetlm xuruluşlan, idarl işlem KavramF Bireysel işlemIer (ldari lGralla.),
oüzenl€yici işlemler, idari söıteşmeler, ida.enln Faahyetleri Xamu Hiımeti, idarenin Hareket Araçlan_ Koİluk, Kamu
Görevlil€ri, Kamu Mallan, idarenın sorumluluğu, idarenın oenetlenmesi.
slr{DixAclll( VE ToPLu PAZARL|K
Türk Endü§tra İİişklleri sisteminjn YapüIanma döneml, sendikaların yapısl ve örgütlenme §eviyeıeri, ışçlsendikalallnın
8elişlmi, l§velen sendikalannln 8elişimi. sendikal hareket|er Ve siyasaı hayat ilişkisi, sosyo-ekonomlk gellşmeleİ Ve
€ndüstri ilişkileri, Ekonomik kaIkınma politikalarlnda değlşim ve €ndüstri ilışkiıe.i, Uyuşmazllk çözüm kurumlan Ve
geIi§meler, Grev Ve ıokavt uygu|amala.l, Toplu Paualıüklal kritorleri, Toplu pazarll* strateji ve taktikleri, Memur
sendikacllığl, M eİn u. sendikaclhğl sorunlar v€ toplu 8örüşme sistemi.
l(ARiYERYöNEIiMi
insan kaynaklan yönetjmi, iKY ve karlyer yönetimi ilışkisi, Kariyer kavramı, Kariyer (meslek) seçimj ve önemi, Ka.iye.
yönetimikavlam., Bireyselkariyer yönetimi, Ölgütsel kaİiyer yön etimi, Kariyerle iIgilisoruntar
ME§LE(liNGiLizc€-4

öRGüTsEr itErisiM
Örgğtsel iletişim Yaklaşlmlarl, Yönetim ve örgütsel teolilere genel bir baklş,5ö2|ü Ve sö2süz iletişim, iletişi ağıan ve
kanallarl, oinlenme ve gerİ bildilim, sembolik davranış, Örgütle.de etkili kişil€İaras. etkileşim, Örgütleİde etkili 8rup
iletişimi, ttkili lide.lik, Etkili çahşma yö.letimi, Motivasyon, Örgüt5el kültür Ve eleştilelteoıl, Yeni iİetişim teknolojileri.
sENDiKAclIl(
Türk Endüstri ilişkileri sisteminin Yapllanma dönemi, sendikaaa.lft yapısl ve örgütlenme seviYeleri, işçisendikalainın
8elişimi, işveren sendikalarlnln geli5imi, sendikal hareketlef ve siYasal hayat ilaşkisi, sosYo-ekonomik gelişmeler Ve
endüstrj iliŞkiıerj, Ekonomjk kalklnma politikalarlnda değişim ve endüstri iıişkil€ri, Uyuşmazİk çözüm kurUmlan ve
gelişmeler, GreV ve lokavt uYgulamalarl, Toplıj Paıarhkla. kriterl€ri, Toplu pazalllk strateji ve taktikleri, Memul
s€ndiıacllığl, MemUr sendİkacıllğl soru n lar Ve topiu görüşme sistemi
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