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iKrlsAoi V€ ıDAR| BlrlMLER fAl(üLTE5i
ı§tErMI Böt()Mü DERs içERiĞl

," -,MATEMAT|K- ı
oenklemler, eşit|ikle. ve eşitsazlikler, di2iler, analitik 8eometri: doğrusaI fonksiYon, parabol, çember,
logaritmikfonk5iyonlar, lineelcebir.limitvesüretlilik.

ü99el Ve

iKrisAoAciRiş-ı
iktisat biııminin o(aya çıklş nedenave kltltk kanunu. iktlsadln temel kavramlan (ihtiyaç, kaynaklar, üretim, t!ketim,

"*"mal've hkmet, fayda, lşbölümü, uzmanlaşma, değişim v.b.) lktisat biliminde teo.i ve kanunlann öıellikl€r|. Poı{tlflrE*'
normatif iktisat. Ekonomilerin ana sorunlan. Ekonomik etkinlik. Makro iktısat - mikro ıktisat ay|.|mı. Talep ltan|ml,
fonkriyonu, tablosu, eğlisi] ve talep kanunıl. Talep eğ.isi üı€ri.de harekeı, talep değDmesi Ve talebi e(kil€ye^
faktörıe.. Bİeysel talep ve piyasa talebi. TaIebin liyat esnekliği. Arı (tanlml, fonksiyonu, tablosu, eğrisi) ve aru
kanunu. Arz eğrisi üzerinde hareket, arz değişmesi Ve arll etkileyen faktörler, Firma arı ve endüstri (piyasa) anl.
Anın fiyat esnekliği. Piya5a, piyasa den8esi, an ve talep değişmele.inin denge fiyat Ve miktara etkileri. Fayda, bütçe
ve kayltslzlık €ğrile.a. Tüketicj dengesi. Fiyat değişiklikleri ve fiyat tüketim eğrhi- Gelir değtikıikleri ve gelir tüketim-
eğrası. Geıir ve ikame etkileri, Üretim Ve üıetim fooksayonu. Piyasa döneminde üretım. ı(ısa dönemde ü.eıim ve
azalan veriml€r kanunu. Uİun dönemde ületim Ve ölçeğe göre 8eti.i. €5 ürün analizi, Farma maliyetlerinin nitelikle.i.
Klsa ve uzun dönem maliyet eğraleri. Pıyasala. ve fi.ma t€orısa. R€kabet ve anlamı.

TEMEL BlLGl TEKNo LoJItERl
Temel kavfamlar, Veri işlemenin ev.eleri, bil8a teknolojile.inin tarihçesi, bil8isayada.ln slnlflandlrllmasl, bil8isayar,,
donanıml, yaılımlar ve Yazlllm türl€ra, sar ve kodlama sistemleri, bileisaya. ağlan. lnternet, antranet, extraneı, mobil
iletişim. Elektronik ticaret, e-devlet. windows işletim sislemi. wo.d kelime işlem yaılıml.Hesap tablosu (elektronik
tablolama} yazlllmlan. Excel hesap tablosu Yazlllmlnln kullanlımasl için 8erekli temel bil8ı|er, excel tablolannda
fo.mül Ve fonk§iyon kullanıml, eİcel'de V€ri tabanl uy8ulamaİarl, özet tablo ve 8rafik işlemleri, dığer excel
denetimleri

GEN€t MuHA5EBE_1
Muhasebenin tanıml, fonksiyonlan ve gelişima, muhasebenin genel kavramlan Ve 8enel kabul görmüŞ muhasebe
ilkel€li. Bilanço kavramı ve temel bilanço eşitliği,8elk tablosu. Hesap kavraml, hesaplarln gruplanmasl ve hesaplann
DleYişi, Varllk h€sapıarü ve işleyişi, dönen ve duran Vadüklar, defter ve bel8€le., çift ta.a{ll kaylt yöntemi, ıek düzen
hesap planınIn tanıtllması, ticari işlemlerde kaylt, kdv hesaplan Ve işleYişi, bilanço hesap]an ölnek uygulamaıa.ı.

Hu(ul(UN TEMEt KAvRAMLARl
Dersin içeriği: hukuk derslerinin temelini oluştUran bu derste, hukuk kurallannln nasd oıuştuğu, diğer kurallal ile
arasındakl llişkiler, hukuk kurallarının kaynaklan, hukuk ku.allannln türle.i, y6ılll hukuk kulallan ve sözlü hukuk
kuraIlan, yaıllı hukuk kurallannln türlerı, özellikle.i, yargl mercilerınin oluŞ(]mlan,8örev Ve yetkileri gibi konular

DAVRANls 8iLiMt€Ri
Bu dersin amac| dinamik ve hlzla değişen bir oltamda, bireyi, davranlşlanm ve topıums.l ilişkilerini ele almaktlr.
oersımiıd€; insan davranışlnl anlayabilmek Ve bireyşel Ve toplumsal uyumu gelıştirmek üzere 5i9temli Ve kapsamıı bir
bakış açlsı kazandlrllmaya

TEME! lNGiLizct l
Öiim-mir syllabus: Presenlsimple,Plonouns, A(icles, Pr€positions of place and time, conjun(tions /ltnkers: and /
but lbecause / or, ı.reguıar plı]ra15, PossessiveAdjectives,Too/ Very,can (ability /possıbiıitY),short form answers,

Goingto (futureplan5), will {offers),Adverbs of F.equency,lmperaiive§, Past simple Vocab!lary and Topical syllabus:
Numbels (cardinal/oldinal) and MoneY, countries, nationaliıies and languages, Times, Days, dates, months, years

and seasons, shops and places, lnterests, sports and activities, Job5,Rooms 3nd lulniture,colou.s,si.e and
weight,gody part5 and appearance,food, meal5, cookin8,weather,Transport run.tionaı 5yllabus:Gleetin8 and
htiöaüaih'& Buying and asking p.ices,Askin8 about personal informaıion, Describing people and objects, Telüng the
time, Talkıng about routines, Talking about frequency and time duration, Talking about likes and disljkes, Giving
opinion

TüR|( DiLil
oil kavraml, tanlml ve öuellikleri, kültü., dil, medeniYet ilişkısı Ve yo.umlanmaı, (ürk diı talihi , tülk dilınh,!$ünkü

genel bilgilel, kompoıisyon yaıımünda kullanllacak plan Ve uygulamalarl, komporisyonda anldl

durumU ve yaYllma alanıar1, yazlm kurallall, noktalama iŞarelle.i, yazlm Ve noktalama ile ]lgıli ııyguıan]icr,_r|dç9
§es bilpisi ve Uvpolamalan. k€lime bilsisi- cürnJe bilPisi. kelime ve cümle b]lsisi uveulamalan- lonso'İsfon'ljIl*JlT;J",,""l,,H*:,,,:JIl,,|l"-İiiJlii.l*ijİiltl:Tl§:,Jİ:ffi",:i:ii"}iJ;l,]i,:l,*ffijfftt",
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uyguıamaİan



'"'MATEMAT|(_lı

Türev Ve diferansiyel alma kuraılan, türevin ikti5adiUygulam.lan, çot değişken lı fon ksiYon la r, entegral. Entegralalmd
kuralıan, entegralin iktisadi uy8ulamalan,

lKTiSADAGiRlş nl
Tam rekabet piyasa.ı. Firmanln en iyl üretim miktaınln beıillenmesi. Monopo| piyasasl- Firmanın optimum üretim

'' "'iiliRjil.itn belİrlenmesi. oli8opol plYasalar Ve ortaya çlklş nedenleri, oli8opol teorileri. Monopolli rekabet öıi53,!i.-
Monopollğ reıabette firmanln optimum üretim miktarlnın belirlenmesi. Milla gelİ ve hesapIama yönlemleri, Toplam
talep ve toplam arz. oenae milli 8elkln belirlenmesi. çarpan ve hlzlandlran. k6a ve urun dönemd€ milli gelir ve
fiyatla. genel düİeyi a.aslndaki iıaşkilel. Para; tanım, fonksiyonlan, çeşatıe.l. Para sistemleri. Paranln makro
ekonomideka roıü. Pa.a miktan ve fiyatlar genel düzeyl aranndaki ilişkiler, Fiyat endeksleri. Pa.a arzlnln kontrolü V€
pa.a politikasünln aİaçlan. EnflasYonun tanıml, nedenleri, etkileri. Enflasyonla mücadele. jstihdam, lşsDlik ve tülleli.

"- -Ph illipreğrisi. DıŞ tİcar€t teorlsi ve ülkeleridş ticar€t yapmaya iten nedenler. Dlş ticaret politika|an V€ dış ticarete-
müdahale nedenleri ve araçlan. Dış ödemeler bilançosu, Döviz piyasalan. Ulu5la.a.ai pa.a sistemleri.

BoRçtAR HuKul(u
8ir iŞletmenin ıkljsadi faaliyetlerinde ıhtiyaç duyacağı asgari seviYed€ başta borç ilişkil€rinin üç kaynağı olan hıJkUki
iŞlemler (öıelılkle sözleşmeler), haknz fiiller, seb€psk zengınleşme konulan ile borçlann sona ermesi, üçüncü kıŞilere
etkisi konulan, aynca bazl ijnemli özel sözleşme türleri, hem teori hem uygulama yönünden anlatllacaktlr.

GENEL MUHAsEB€_ıl
Kaynak hesaplan ve işleyişi. Yabancı kaynaklar v€ öz kaynaklar. G€lir tablosu hesapla.l: gelir ve gider hesaplannln
iŞleyiŞi, duran va.hklann muhasebe kayltlannda i.lenmesi, amor!i5manlar. KoV muhasebe işlemlerı, ücretler, biıanço
esaslna gö.e tutulan defterl€rde yapıan hatalal ve dü2ellme kayltıar1. Döneni sonu envante. işlemleri. Hesaplann
kaPaoımasl, miıan, bi!anço ve 8elir tablosunun dü2enlenme5i,

YöNEtiM VE oRGANizAsYoN
Giriş. Klasik or8. Teolisi. Klasik org. Neo_Klasik org. Teolhi.Teorisi. Neo_Klasik or8. Teorisi. Örg0tleme. Pıanlama.
Yürütme. Koordinasyon. Denetim. Modern teori - 5istem yaklaşlmı. DurUmsaıİk yaklaşlmı Ve Amaçla.a 8öre Yönetim.
Matris orBanhasyon. Toplam kalite yönetimi

isLErME BitiMLERlNE ciRiş
Temel işl€ım€cilik kavramıarl, insan ihtiyaçıarl ve ekonomik faaliyetler, ü.etim ve ekonomi ilişkisi, iŞ|eameciliğin
taİihsel gelirimi ve diğer di5iplinlell€ ilişki5i. hletme amaçlan, işletmelerin nnlflandırllmasl.
işletmenin kuruluş aşamalan, fizibilit€ etüdü, değe.lendkme v€ Ya!lnm karan. işletm€ maliyetleli, maliyeılerin
5lnlflandlrllmasl. işletme gelirleri, g€lir kavraml, gelir ve kar ilişkisi, başa baş noktasl Ve analizi. işletme verimliliği.
Verimliljk kavlaml, verimıiliğjn işletme Ve Ulusal ekonomi açlslndan önemi, katma d€ğPr kavraml. lşletrİe
fonk5jyonlarl. Yönetim, tedarik, üretim, pazarjama, muhas€be, finan5man, p€rsonel, halkla lişkller Ve araşhrm.
geliştirme fonksıvonlaa

TğMEI iNGiLizcE_ |ı

Grammar syllabur:Present continuous, comparatives, superlatives, lrregulal Adverbs, P.esent sample, Anicles:
Pronouns, co;ntabl€ /uncounlable noun5, Adve.bs of frequency and manner, Tool not enou8h, üan / .oUld for
.equ€sts, Adjectives and modif]ers, Past simple, Present continuo(Js for temporary situations and things happenin8
now and future allangem€nts, Present Perfect and pa(iciples Vocabulary and Topicalsyllabus:Health, feeljngs and
emotions, streeI dir€ctions, cıothes, Families, Food and lrleals, clothin8 and 5hoppin8, Price5, Daily routines,
Personalİty, Appearance, Pre5ent and childhood abılities, 8asic sufflxe5 Functional syllabu5 lnVitin&/ refusing,/
acceptin&/ lhanking,Requestin&/ offeling, Asking p€rmission, Givillg in5tructions, Makin8 suggenion5, Talking aboul
future arrangements, ApplYing for a job, Taıking aboul routınes and habirs, Teİking about intentions, D€s.ribang
experiences, Talking about feeİing

TüİK DiL1-1l

AnIam bilgisi, anlam bilgisi uygulamalan, bilim5el yazlların haz1.1anmaslnda ı]yulacak kuralıa. ve uyguıamala., yazılan,
dÜşünce yaıİan ve uygu|amalar,, olay, sörü kompoıisyon türleri, haırllkll ve hazl.İksıı konuşma türle.i ve
uyBulamalarü, edebiyat bilimi ve edebiyat sosyolojisi uy8ulamilan, ed€biyat larjhi incelemeleri, güzel konuşma Ve

i;im' kulallall, 8üzel konuşma v€ yazma uyguıamala.l, edebi tür bil8ı5i, edebi eserl€de ilgili retorik ayaıl]'iii:];
. _ edebieserlerle i18ili retorik Uygülama5ı

' - lsTATlsTl(.l
. ' Fiekans'da{.llmlarl, merkezi eğilim (yer) ölçüleri .dağllma ölçüleri .çarpıkllk ve basıkl|k.ihtimalteorisi kesikli ihtimal

dağlllmlall, nblmal dağlllm .örnPkleme leoli,i
. :_ raıımin teorlli 1guven slnlİlan) karar teorisi (hipot€ı t esıIeri) student t dağlhml Ve t testi üretimde katit€ kontrotü -
l',,. ' : ..". 2



pAzARtAMA ILKELERl
Pa2artamanln Tantml ve Kapsaml, Pazaalamanln Anlayışlnln Tarih5el Gelışımi. Pazaalama Çevr€si. Paza.lamada

PIanlama. Paıarlama Araştlrmasl Ve Paza.lama 8il8i 5Gİemi. Tüketici Pazalları Endüstriyel Pazarlama.ve Tüketici

Davranlşı. pazar Bölümleme. Hedef paıar ve seçimi. Ürün xavramı kapsaml, Fiyatlandlrma politika ve stratejileri.
.-,TutUndurmaveTutundurma Metotlarl. DağltlmVe Dağltlm Kanallan.Toptancılıkve Perakendecilik.

iNsAN KAYNAKLARl YöNEriMl
lnsan KaYnakla.l Yönetiminan Tanlml. Amacl, Önemi, Fonksiyonıarl. İnsan (aynaklan oepa(manl. i§ Analizi ve i9

Tasarıml. lnsan Kaynaklarl Planlamasl. iş8ören Tedarika. iş8ö.en seçimı ve Yelleştirilmesi, işgö.en Eğitimi ve

Ge|iştarilme5i. Kariyer Yönetimi ve Planlamasl. Performans oeğerlemesa. Ücretlendkme Yönetjmi. Ücret sistemle.i ve
*-_Perfo.mansa Dayall Ücret sıst€mleri. sendike Yönetim ilükisi. Toplu Paza.llk. ınsan Kaynaklan Bilgi sistemleri. --* ---

TİCARFI HUKUKU
Ticaret hıJktıkunun ta.ihçesi, kapsam|, kaynaklan Ve konusu, tica.i işlelme, tica.i iş ve tabi olduğu hÜkÜmler, ticari

işlerde faiz, zaman aşlmı, teselsül ve en yüksek slnln aşan ticari işlemler, ticari ya.gl, ticari davala., tjcari davalarda

delılVe usul, lacir olmanln hükümleri, gerçek ve tü.el kişiıerde tacir 5lfatlnln kaıanliması, tacar s|fat.nın kaybl, tack

olmanln hüküm ve sonuçlan, iflas, ticaret sacili, ticare! unvanl, işIetme adl, marka, haksl. reİabet ve davelarl, ticara

defterl€r ve deiil olma fonksiyonu, acente, t€llal, komisyoncu, ticali mülnessil, ticari Vekiı, seyyar tÜccar memuru,

kıymedi evlak hukuku, kambiyo senetlerj.

Mil(Ro IxİisAİ
Mikro iktisadln niteıiği, fiYat sistemi Ve makro iktisat/ arz Ve talep, piyasa dengesi, fiyat kont.olıeri, tüketici
davranışlan ve talep teorisi, tüketici tercihl€li, faYda analizi, kaYıt5lzlık eğrilerı, bütçe doğnlsıl, tüketıci dengesi,

tüketici davranlşl ve bireysel talep, gelk ve ikame etkileri, piyasa talebi ve esneklikler, lalebin fiyat esneklıği, talebin

8elir esnekljği talebin çapraz esnekliği, üretim teolisi, tek değişken faktör{ü üretim, iki deği5ken faktörlü ü.etim ve

ölçeğe göre getirl konUlarl işlenmektedir. Üretim maliyetleri, maliYetlerin niteliğj, optimaı faktör bileşimi, klsa

dönemde maıiyet fonksiyonlarl, uzun dönemde maliyet fonksiYonlan, ikame esnekliği, lam rekabet piyasasl (piyasa

yapısl, klsa dönemde filma dengesi, klsa ddnemde a.. eğrisi ve denge, airma ve endüstrinin Uıun dönem dengesi,

sabat, artan ve azalan maliyetIiendüstriler), monopolpiyasasl (piyasa yaplsl, monopol8ücün kaynakıarl, monopolde
talep, toplam gelir ve marjinalgelir, monopolde klsa dönem dengesi, monopolde uzun dönem dengesi, çok tesisl
monopolcü, flyat farklllaştlrma§l, monopollerin düze.lenmesi), monopoılİ rekabet piyasasl (piyasa yapl5l, monopollü
.ekabetle talep eğ.ileri, monopollü rekabette k,sa dönem dengesi, monopollü rekabetle uz!n dönem dengesi, mal
farklılaştlrma5l ve satl5 giderIeri), oligopoı piyasasl 1piyasa Yapısl, rekabetin dikkate allnmadlğl oli8opol teorileri,

rekabetio diİkate allnd,ğl oligopoI teorileri, anlaşmall oligopol tPorileri, oligopoİde fiyat dışl rekabet) ve piyasalann

karş aşt|.1lmasl konula.l işlenmektedif.

TEMEL iNGiLizcE_ lIl
Grammar syllabua: lmperatives,should for advice ,Have to / need to for obıi8ation,Be like fo. ,esc.iptjons,Present
simple for future facts,Future simple for futı]le facts ,Past simpie ,Past simple con ıinuou § , Present Perfect ,Going to

and will fol p.ediction5 and fut!re events and sponlaneous decisions,Adverbs ol fr€quency and manner ,Reflexive
pronoun5,5o/ such Flav€ to/ need to for obligation ,Present simple Passive VocabularY and Topical sylıabus: Basic

iÜftiiaij,work and jobr,Transport,Travel ,Machines and,nventions,Festivals and celebrations,Hotel situjtio;-s

,Weather andclimate,Families,Restaurants and leisure Venues,Pelsonalit9,8iographical information,Building5 and

monuments ,Weather ,clothe§ and accessories,Lar8e numbers, Functionaİ sYllabusj Describing and bğying things
Talking about possibilily,Exple55in8 hope9,Talking about rules and obligations,Giving instr!ctions,Making offers

,AdVising and suggestin8 ,Apolo8isin8 ,con8,a t u la ting

lsTATisTiK-2
Ki-ıare testleri , kontenjans tabloİan ve jljşki ölçüle.i,iki sonuçlu ikideği§ken,
ölçekle ölçülmüş iki değişken araslndaki ilişkinin ölçülmesi, slralama ölçeği
ilişkinin ölçülmesa.aynı 5atlr ve aynl §ütuna sahip değişkenleı .arasındaki
.e8.esyon teorisi.korelasYon teorasi -2aman 5e.ileri, indeksIel, pa.ametrİk

kontroIü

araslndaki ilişkinin ÖIçÜlme5i.nominal
ile ölçülmüş değjşkenler .arasındaki
uyumun Ölçülmesi, varyans analizi,

olmayan teknikler kabulünde kalite

PAZARIAMA YöNETjMi
Rekabet st.atejiİeri, Uluslararasl Paıara giliş stratejileri, Yeni Ülün geliştirme, Ürün yaşam dönemi straıejlle.i. Ürün
yönetimi. işletmele.de fiyat ve fiYatlandllma karallan. oağ(ırn kanallan Yönetimi Toptanclhk, Pelakenqeçili\ _

l:?ffi;:#;:,*;x,;H,j"*1"Jj#,'.j:i1l;Jl",}ji:,,i:1}:::İ:il,"o,;n","l* ",, 
s"t,s"ç$iff.}



MAKRo iKrisAT

"_" Iopıam.haslla ve makroiktisadi değlşkenlerin tanltllma5l. Mal piYasalan Ve flnansaı piYasalar_ ls_lm modeli, pa.a re-
malı\e politakalarl, Toplam talep ve toplam arı, parasalala., yeni klasik model, yeni keynesyen model, enflasyon ve
büyüme. A9k ekonomimakro iktkadi.

şiR(ErrER MuHA5tBEsi
Şirketler Hakkında Genel Bilgiler, Kolektif Şkketler,l. Kolektif şilk€tler ll. (omandit 5irketler. Anonim şi.ketıer ve

..- .|(ut{(uş_işlemıeli. Anonim Şirketlerin Muhasebe Kay|tlarl. Anonim Şirkeılerde sermaye Artlrıml_ Aıalllml. Aoonim..
Şirketlerde Kal oağltlml Ve Muhasebe Kay(lan, Anonim §kketle.de Tahvil ç|kafllmasl. Limited Şirketler ve ı(uruıuş
lşlemle.i, Limited Şirketlerin Muha5ebe Kaynlan, 5e.mayesi Paylara Bölünmüş xomandi( şarketıer.5ermayesiPaylara
Bölünmüş Komandit ŞirketlereAjl Muhas€be işlemleri, Şark€t 8irleşmele.i,

is HUKUKu
iş hukiJkır d€r5inde iş kanı]nU kapsamlnda el€ alman hiımet 5öreşmelera, bu sözleşmeleran ta.aflarl, ta.aflarln
karşlllkll hak ve borçlan ele allnmaktadlr.

TEMII lNcilizcE_ lV
Grammar sylıabus:Wh€n / while, M|lst /ı.lı8ht for dedıJctions, A5 5oollas,8e able to/ good at, Although /,owever
, First conditional, Used to + verb , Used to + infinitive, Past simple and Present Perfect, Neither / so do l, Modal
Verbs/ Reported speech, Fkst, second conditional, Adverbs of manner and modifıers, Relative clauses Vocabulaly
İ'İİ'İ6İical Syllabı,ıs: Oescıiptions of people, health, fıtness and illnesses, Types of music and conce*s, tıouslh.İİ
Equipment, Edu.ation, Appearances, clothes, cha.a€ter, Make and do, Hous€work, Holidays and travel brochures,
ullless, cookin8, weather, Fumiture and applıances, Typ€s of books, fllms, and ry pro8ram mes Functional syllabus i

Talking about personal experiences, Asking dİections, Describin8 petsonality, Makin8 lravel ar.ang€ments, orderin8
in a l€staurant, Talkin8 about pref€rences, Exp le5sing .re ference5, Making deductions, Making predictjon5

yÖNEYLEM ARAŞTlRMA5l
Yöneylem Araştllmag Metodolojisi, Doğlusaı Pro8ramlama, ooğ.usal Programlama modeılemesi, ooğros.l
Programlama simpleks ve grallkıe Çöıüm YöntemIeri, Doğ.usal pro8lamlamada ka.ştlaılan ö2el dı]rumlar, Dualjte Ve

duyarllllk anaıizleri, Ulaştlrma ve atama Problemleri

FiNANslN TEMEL lL(tLERi
kuıumsalyönetim llkeleri. ku.umsalyönetim kavramlve ku.umsalyonetimin önemi, uluslararaslxurum5alyönetiıl
ilkeleri, Türkiye'de Kurumsal Yönetin iıkeler;. Kulumsal Yönetim uygulamalaanln Ölçülmesine Yönelik Çahşm.lal,
Finansal Yönetim, Finansal Yönetime ilişkin Temel ilkele.. FinansalTabloİar Ve Finansal Planlama . Paranln Zaman

Değeri. Tahviı ve Hisse senedi Değerıemesi. sermaye Bütçelemesi, Rjsk Ve 6etİi ,sermaye Maliyeti ve sermaye
Yapısı. Temettü Politikasl. Değere oayaİ Yönetim Ve Fj.ma Değelinin Tespiti,

MALiYEI MuHAsE8Esi.1
Maliyet Kavraml Ve Terminolojisi. Maıiyet KaV.aml Ve Terminolojisi. Maliyetlerin Sınlflandlrllma5t. Tek DÜ2en Hesap

Planl Ve Maliyet slntflan. Maliyet Muhasebesinin Tan]ml Ve Türleri. Maliyet Muhasebesi sistemleri. Madde Ve
Malzem€ Maliyetleri. Madde Ve Ma|zeme.Ma|aYetleri - stok Yönetimi, Madde Ve Malzeme Maliyetleli- Hammadde
Ve Malteme Hareketlerinin Kaydı. işgücü Maliyetled. işçilik Maıiyetleri, İşŞilik Muhasebesi. Genel imalat
MaliYetlerinin Tamım Ve Özeılıkleri, Genel imalat Maliyetleri ile ileiliÖı€l Plobleml€r

1.

2.

3.

5.

6.

MEstE{İ iNGiLizcE_l Topjcal syllabu,
Creeıin85 and goodbYes 7 Date5

smalltalk
8. Time and expfessions
9. Vacatİon time

11- Pay and benefits
12. Yourjob

14, Geııingtowolk
15. 5kilk and qualificaıions
16. Product detail,
17. Selling prodUcts

18. Ploduct problems

19. Telephoning
20. Emails
21. Letter5
22. Faxe5Ending conversations 10, Prices

orderin8 nUmbers
Figures

ATATüR( iL(€tERl VE iN(ltAP TARiHi_l
inkılap ve inkllapıa aıaİall kavramlar, türk inkllabını hazlrlayan sebepler, osmanı d€Vletjnin Ylkıllşı, bi.inci dünYa 5avar,
birinci dİnYa savaşlnda siyasi 8elişmeler, milli mücadeleye hazırIlk, milli mocadeleye haıldık, milli mücadele dönemi,
tbmm nin aqhsl, slyasiVe askerigelirmeıer, lozan banş antlaşlnasl, touan banş anlaşmaslnın önemiVe sonuçlarl, türk

. . l0hlap harekelleri, tülk inkllap h.leketleri



8iLGisAYAn DEstE([i MuHAsEBE
Ticari proglam mantığlnln agklanmasına temel teşkil eden cari, stok, kasa kavramlan aç|klanl,,

tan|mlanlr. Kasa tanlmlamasl yaplllr. Bu tanlmlamalardan sonra Allş saİş faturalan, fatura
cali kartlar, stok kartlarl
tiplerı, Fatura bölümleli

tskonto türleri, Müşterj_satlo sjparişleri, Aıış satlş irsaliyeıeri inc€lenir. Müşterjlelin borçlan; Nakit, Çek, s€net, Havale-Eft,

K.Qdi Ka.tl ile tahsil edilil. satıcllann alacaklan; Nakit, çek, senet, Havaıe-Eft, Kredi Ka(l iie Ödenk. çek Ve senetl€rin

ödemc, tahsilat, karşlllkslz, protesto işlemleri hlenk, Tekdüzen hesap planlna göre; bilanço e9aslna 8öle defter tutmanln

mantlğı; Aktil Pasif, Gelk, Gide. hesaplannın mantlksal işleyişi a9klanır. Ent€grasyon alaclllğlyla ön muhasebedeki

işlemlerin genel moha§ebeye aktarllması sağlanlr.6enel Muhaseb€de Y€vmiy€ defterl, bijyük defte. kaytlann klenir.

ailançove.Gelir Tablolannln yo.ı]mIanma§l 5ağlanı

.ĞiİiM öĞREriM YöNTEMl
(ursiye.l€r, teorik olarak öğrendikıerİ bilgileri bilgisaYarda uygulaya.ak gelçek hayata hazlrlanlrlal, kurs sonunda kazanllan

yeteliilikler Kurs sonunda başarlll olan öğrenciter, ticari işletmelerin ön muhasebelerini ve genel muhasebel€rini Netsis

Tjcari prog.amı ortamlnda i.leyerek kendiıerine yenj bir kazanç kapasl sağlayabilirler. Netsis programı bölgemizde yaygh

olarak kuilanllan bk prog.amdt., Bu eğitimi alan kulsiYerler NetsG Ticaii Pro8ram Kullanlm beceriıeri ile daha rahat iŞ

bulma imkanlna kavuşabilider,

BüTüNLEşiK PAZARrAMA itETişiMi
Paıallama iletasimi Kavraml 8ütünleşik Pararıama iletişimi KaVraml, Bütünleşik Paıadama iletişiminin G€laşimi, Pazallama

iletişim Karmasl Reklam _ Halkla iıişkile.. Ki5isel 5atlş_5aİş Gelişti.me _ooğrudan Paıarlama.8ütünleşik Pazarlama

ıleti;imilde Yaratıclllk sü.€ci. Bütünıeşik Pau allama ilettiminde Planlama. Bütünteşik Pazarlama _ iletişiminde

i,..i..ırln". Bütün|eşik Pazarlama iletişimlnde Markanın Yeri ve önema. Markanln ıleti§im Boyutu. Bütünleşik Marka

ileti-şimi. Gel€oeksel Medyada Bütünleşik Pazarıama İletişimi. YeniMedyad5 Bütünleşik Pazarlama lletIşlmi,

TüKErici DA VRANlsl,ARl
Tüketicikavraml, Tanlmı, Tüketici oavranlşlan kavraml, tanlmlgeneltÜketici davranlş modeline 8iri5, TÜketa.i davran§lnl

etkjleyen faktörıe., Psikoloiik ,aktöllere 8i.iş ve Öğrenme-Beliek Ve bunlartn lÜketici davranlşlanndaki rolÜ. GÜğ6lenme v9

iı3ıenim ve bunıann tüketi.i davlanlşlanndaki lolü. Duyum ve Algılama ve bı]nlarln tüft€tici daVranlşlar!ndaki rolü.

T;tumlar ve tüketici davlanlşlanndaki roIü. (işilik, benlik, değerle. Ve Yaşam tarılan Ve bı]nlann tüketici dav.an§lanndaki

.olü.5osyo,küıtürel etkiler-Grup etkisi, dan§ma grupıan, Bunlann tüketici daVr.n§lallndaki rolü, Aile_sosyal slnlf

kavramlan Ve bunlann tüketici dav.anlşlarındaki rolünün belklenmesi., Xişisel etkiler ve kültajr tanlml Ve bunlann tüketicı

davfanışlanndaki rolünün açlklanmasl. Tüketici satün alma sü.€cinin aŞamala.lnın incelenmesi, Tüketici karar alma

düzeyleri hakklnda bilgi verilmesi. Tüketici satln alma sür€ciaşamalanndan, solunun belirlenmesi aşamaslnın açlklanmasl

üöiartijiimasi. rtı<etici satln alma 5üreci aşamala.lndan, bilgi arayışl aşamasının açlklanma5l Ve tartlşıı.na5ı. Tüketici 5alln

alma süreca aşamalarından, kara. Verme ve sat|n alma aşamala.lnln açıklanmasl ve tarttşlıman Tük€tici satln alma 9üreci

aşamala.l.ldan, satln alma sonra5l aşamasınln a9klanması Ve tartlşllma

öR6üTsEL oAVRANls
]emel (avramıal ve Örgütsel Davranlşın BilimselTemeıteri Örgüt İçind€ 8irey ve Kişilik Algllama, Tutumlar ve iş tatmini

Biie]rj,cl (öia} V6.me llelişim örgütl€rde Gruplar Ve Taklm çaı5malaİ Ölgütlerd€ Çatlşma örgütlerde Liderlik Örğüalaidö

Lide;lik örcütsel Değişme ör8ütlerde stres ve Yöneli.İi Örgütlerde Moliva9yon Örgütterde Güç Ve Politika Örgütlerde Etik

DaV.anlşIar ve Yönetimt

PAZARtAMA AR§T|RMA(ARl
Paıallama Araştl.masl Hakkında Genel Bilgiler Paıa.lama Araştlrmaslnln (apsamı ve Çeşitleri Pazarİama Araştlrmasınln

yönetimdeki yeri pazarlama Araşnrmaslnln Önemi ve yaralla. pazarlama Araştl.maslnln ilgili olduğu Elllm oalıali

Pazarlama AraŞtıımasının EngelleYen Faktörlel Paaarlama AraŞtlrmasınln Planlanmasl Problemin Tanlmlanma5l Bilgi

Toplama Yöntemleri Hipotezlerin kurulmasl Ve testi Araştlımantn Yöntemi Örnek|eme süreci ve Bilgilerin Toplanmasl

Vcrilerin Analiıe Haı1.1anmasl ve Yorumu Aaaştlrma Raporunun Hazırlanmasl.

LioERriK ANALizLERi
Lidellik kavraml, YöneticiVe lider araslndaki farkıılıklar, Lid€rlik teorileri 1: klasik t€o.iİer, tiderlik t€o.ile.i 2: lide.liğe yeni

yaklaşlmlar,6iç kaYnaklan, Lid€rlikte ilkeıer ve d€ğerlel, liderlik Ve etik, Lid€r geliştirme, lidelİerin €ğitimi, tiderliğin

ölçümü ve liderlik anaıiıleri, ]ürk işletmelerinde yülütül.nüş liderlik a.aşllrmalan, Lider|ik v€ taklm çallşma5l, Etkili

lidellerin tanması Bereken ö.ellikler

/ş,
]J*
]ı.,



üRETiM 5isrEM[ERl
işletme yönetiminin temel fonksiyonlanndan bıri, işletmede var olan kaynaklann önceden saptanmlş amaçla.
'dö'ğidltüau-nila en Ve.Imli şekilde kuiıanllmasın| sağlayacak y6ntemleri 8eliştirmek ve uygulamaktı.. çlktl-miİteri;
Maliyetler (malıeme, €mek, dağltım, stok, v5. ), KulIanlm (malzeme, mevcut ekipman, işgücü ) Kalite V€ mamul
8üvenirliği, zamanında teslim etme, Yatlnmla. (Va.İkla.ın dönüşümü ) Ülün değiŞimine uyum kabiliyeti, esnekliği, Miktar
değişimineuyumkabiliy€tl, esnekliği

is 5AĞtlĞlVE ls GüvENLlĞi
'işçlsağİğıve lş-8ivenliğinln tarihi8elişimi, geneı bilgiler, iş güVenliği kavraml, jş kazalarınln tanlml, nedenlerive önıem€
Yöntemleri, iş 8üvenllğl çallşmalannln iş gücü Verimlıliği agsndan önemi, iş güVenliği çal§malallnln ekonomik açdan
önemi, iş kaıaıarının oıuşumu Ve slnlfıandlrılman, tehlikeler ve tehlike çeşitleri, ka2a araştılmalarlnda yöntem ve
çözümle., Elek|.ik, elektronik ve bilgisayar cihaz Ve makinelerinde iş güVenıjği. Ü.€tİm sahalartnda 8üVenlik, ü.etim ana
unsudan arannda yer aıan makine ve tez8ahlanndat(i g€n€l güvenlik önlemleri, kaynak işlerinde sağlık ve güVenlik,
kaldlrma Ve taşlma makinelerinde güvenlik, pres makinelerinde iş8üvenliği. isi8 yönetimi, isı8 politikalannln oluştu.ulmasıı
isig"alanında planlama çallşmalan, iş kazaı.n ve olaylan inceleme t€kralınl öıçme, kaıa anaık yöntemlerir-saha

ToPLAM l(ALiTEYöNET|Mi
Kalite ve toplam kalite ile ilgjli temel çallşmalar, topıam kalite yönetimi, toplam kaıite kültürü, toplam kalate liderliği,
toplam kalite ör8ütlerinde takım çaIIşmasl, kaIite 8elişıilmede araçlar ve teknikler, €ğitimde toplam kalate yönetimi.

üRüN VE MARKA YöNErıMl
Tasanm Yönetimi ve Markalaşma, Ürün Anlamlan, 8ir sembol ola.ak Ürünler: Hedonik Ve FaYdacl jhtiyaçlar, Marka)aŞma
stratejilerinin Ve Uygulamalaanln Tasanmı, Marke Değerinin Yönetima ve oeğerlendirilmesi.Kevin Lane Kelle., strategic
8rand Management, (PrenticeHall): 315 431, xevin Laıle Xeller, strate8i.8rand Manag€ment, (Prenti€eHall):432 485.
Ma.kalaşmada Yeni KaVramla.. Kişisel Marka oluşturma sunUmlan 1,1ı,lll.

MENKUr K|YMETYöNETiMi
Finansal Piyasa Kav.amı, Einansal Piyasalann UnsUrıan, MenkıJI Krymetler, Finanral Kurumla., finansal Piyasa Türleri,
Finansal P'yasalann Ekonomi içindekiYeri, Tahviller, TahvilTürleri, Hisse senetleri, Hisse senedi Tü.leri, Hisse senedi ile
ilgili irİel du.umlar, oiğer M€nkul K.ymetler, Faiz Risk Ve Çeşitli Değer Kavramlan, lahvil Değe.leme, Tahvil FiYatlnln
Beli.lenmesi, Tahvil Veriminin Hesaplanmasl, Hisse s€n€di Değelleme, Hisse senedi Değerinin Beıi.lenmesi, His§e senedi
Ver]jniniİ Hesaplanmasl,

§iRiŞİMcitiK: 1.Giri5imcilik özelıikıerinden haleketle kendi gkışimcilik ö2eılikle.ini sorgoiar. Girişimcilik tü.leri ile ılgilj
açıkİanan faaliy€tl€ri ka.şllaştlnr.2.6aşanll 8kişimciıik öYkülerindeki 8i.işim.ilik öz€lli*lerini değerlendire.ek kendi
gkişimcilik özellitl€rini geli9ti.jr.3.Girişimcilikieki en8elle.i ve teşvikle.i öğrene.ek uygun sektörle ilgili flrsaılarl
karşıiaştln.. 4.8aşantl 8irişimcilik örnekı€rinden harek€tle kariyer pla.lnl bi.8i.aşimci olarak yapllandınr. Girişimciliğin

FP]ış!!rlmesijçın €ngeılerivP teşviklerj değe.l€ndirerek önerilerde bulunur-
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YöNETiM BirGi 5isTEMLERi
Alanlndaki günceI bilailefi içeren dels kitaplaı, uy8ulam. araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desıeklenen ileri dÜreydeki
ku.amsal ve uYgulamak bil8iıere sahip olma. Alanlnda €dindiği ileri düıeYdeki kuramsal Ve uygulamall bilgileri
kullanabilme. Alanlnda edindiği ile.i düzeydeki b;İgi v€ bec€rile.i kullanarak veril€ri yorumlayabilme v€

--.değe.I€ndirebilme, jolUnlan tanImlayabilme, analiz edebilme, alaştlrmala.a Ve kanltlara dayaİ çözüm.-önerileri
geliştirebilme Alanl il€ ilBili iıeri düıeydeki bir çalışmay Alanl ile ilgili uygulamalarda ka15llaşılan Ve ön8öfÜlemeyen
karmaşlk sorunlarl çözmek açin blreysel ve ekip üye§i olarak sorumluiuk alabilme, Bağınsıı olarak yürÜtebilme.
sofumluluğu alt|nda çaışanlarln bir proje çerç€vesinde gelişimıe.ine yön€lik €tkinlikleri planlayabilme ve yönetebalme.

Alanlnda €dindiği iıeri düzeydekı bilgi ve becerileri el€ştirel bir yaklaımla değerlendirebilme- Öğrenme gerek5inimlerini
belilleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebiıme. Yaşam boyu i'ğrenmeye iIişkin olumlu tutum geıbtİebilme. Alanı ile

..-ilgilıkonulalda il8ilikişiVe kurumlan bilgilendirebilme;düşüncelerinive 50runlara llişkin çözüm önerileriniyazlll ve sözlü
oIa.ak aktalabilme Ala.ı ile ilgili konularda düşüncelerıni ve sorunlara jlişkin çözüm ön€.ilerini nicelve niteı Verilerle
destekleY€rek Uzman olan Ve olmayan kjşilerle paylarab;lm€. Toplumsal sorumııJluk bilinci ile Yaşadlğl sosyaı çevre için
p.oje ve etkinlitler dolenleyebilme ve bunlan uy8ulayabilm€. Bil Yabano dili en a! AVriJpa oil Portföyü 81 G€nel
oüzeyi'nde kullanalak alantndaki bilgileri izleyebilme ve mesleklaşlaa ile iletişim k!rabilme. Alanlnln 8e.ektirdiĞi en a.
AVrupa 8ilgisayar Kullanma risansl ile.i DüzeYinde bilgisayal Ya.ıml ile birlikte bilişim ve iletışim teknolojilerini
kullanabilme. Alanı iıe il8ili verilerin ıopıanma5ı, yo.umlanmasl, uY8ulanma5l Ve sonuçlarınln dğyurulmasl aşamalannda
topIıJmsai, biİimsel, kültüreİ Ve etik değellere ğygun hareket eıme Sosyal haklann evrenselliği, sosyal adalet, kalite
kültürü ve kültğrel değerlerin korUnmasl ile çevre koroma, iş sağllğl Ve 8üvenlaği konulannda Y€te.li bilince sahip olma

rlNA.N5AL YoNETlM
çaışlna sermayesi Hakklnda Genel Biıdil€r. Çall§ma sermayesi Çeşitleri. Mevcut Çallşma Sermay€sinin Analhi. Gerekli

Çallşma sermayesinın Planlanması. Çallşma s€lmayesi Yönetimi,l. çahşma s€rmaYesi Yönetimi-ll. Küsa Vadeıi
Finanslama. orta Vadeli Finanslama. Uzun Vadeli Finanslama. Özel Finanslama ve Flnensal Yaplyl Değiştirme. sermaye
Maliyeti, Finansal Kaldlraç. FinansalYaplyla ilgili Karaf Verme. sermaye Yapl5lTeorlleri
MALiYET MuHAsEBE5lll
Maliyet Yerıeri Aynml V€ Maliyet Dağltlmlan. Maliyet Dağİlmları- Maliyet Dağltlmla.l,sipariş Maliy€t sistemi:_si8ıa
Maliyet sastemi. safha Malayet sistemi.salha Maliyet sistemı. Billeşik imalat M.liyet sistemi. 8i.leşik imalat Malryet
si5temi. standart Maliyet 5i5temi. standart Maliyet sistemi, standa( Maliyet sistemj. Değişken Malayet 5istemi, Maliyet
Yönetimi.
ME5[E(iiNGıLizcE-ll

1. TYpes of m€etings
2. M€eting etiquett€
:. 'Miffiö preientation at a meetin8
4. Time mana8ement
5. NeBotiation§
6 crrslomer s€rvace
7- M a king travel arrange m€n t5

8. Travel necessitie5

9. companY culture
10, Business in different cultures
11. Management styles
12. Team building

14. Marketang
15, Finance
16. Sales

ATATüRı( ırKtrERi VE iNKll-AP TARiH1-1l
siyasal aıanda inkllap ha.eietleri, hukuk aıanda inkllap ha.eketleri, eğıtim ve kültü. alanlnda inkllap ha.eketleri, toplumsal

Yaşaylşlndüzenıenmesi,ekonomikalanda8elişmeler,5ağllkhizmetl€ri,AtatürkdönemaTürkdı5politika5l,üıJmhuriyetçilik,
milliyetçilik ve halkçlllk, laiklik, deVıetçilik Ve inkllapçıllİ, milıi egemenıik, milli bağımslılık, miıli birlik Ve be,aberlik, ülke
bütünlüğü, baaşçılIk, bılimselıik, aklclllk, çağdaşlık ve batllllaşma, insan ve insan sevgisi, Türk inkllablnün nItelikleil,
Atatü.k'ün ölümü, yu( içindekive yurt dlşlndaka yankllan

ULUstARARAsl i5ıETME YöNrTiM
UlusIararası ticaret teoİilera Ve uygulamaları, Uluslarara5l finansal piya5aıar. Küresel Ve bölgesel kulult ştal iş8ücü
piya5alaı Ve standaaIa.. GIetmel€rin UlUsla.ara§llaşmas. UlUslaralanlaşma 5üreca ve firma türleri. ı(üçük Ve orta
büYüılükte işletmelelin uIUslararaslıaşması. Ultlslararasl firmalarln ka,şılaştığl dlşsal .o.1uklar- Uludala.as, işletmelerde
politik .isk. Hükümetlerin uluslararasl ticaret€ müdahaleleri, Ul(ısal kültülel özellikle.. Uluslararasl gJgijt{erin

17. Qua]ity 5tandards
t8. Achieving perfectipn
ı9. Business strategy
20. competition
21. ınnovation
22, Globaleconomy
23. Globaltlade

YaplIandlrllmar. Çok kültü.lü i5gücünü lanlmak Ve yönetmek. Yönetm politikalarnl ," rverıc.aıa"",_ş*;lii*,ir;4ı;
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üRETiM YöNErlMl
üretim Yönetimi T€mel Tanım ve (av.amıar. iŞletme ve Üretim Sistemi .Ü.etim Üretim Kararlen, Üretım 8ölüm
organizasyonu sistemlerinin Tasanmü. Ü.etim 5istemlelinin Analizi. İŞ Etüdü Kavraml. iş ve işye.i 0üzenlemesi. Üf€tim
sistemleranin işletilmesive Kontlolü Talep Tahminleme ve Ürün Yönetjmi, Kaynak Yöneljmi; Enerji, su, Hammadde, insan,

'TekholöjrKapa5ite YönetlmiFab.ika Kuruluş, YeliseçımiYerıeştkme Dü.eni, Fab.ika içioüıenleme ücretyönetimı, "'--."-

MALİTAslotAR ANA[lzI
Mali tablolar analizinin tanlml ve taraflan, Fİ.ansaı durum tabıolarınln analiri, Bilanço analiıi, Gelk tablosunun analizi;
finan5al dı.,rum değişim tablolarlnln hazırIanma§l, Kar dağlllm tablosu, Mali tablola. anali2ind€ kullanllan teknikıer,
Karşılaştlfmah analiı, oikey Yüıdeler Analizi Ve Eğilim Yüzdeleri Analizi, oran {Rasyo) analiıi, Nakit Aklm Tablosu, Fon akım

-tablo5u; N€t çallşma 5ermaye5i değişim tablosu, Bütçeıer. Anali2 Ve UYgulamalar!n Yolumlanmasl,

MEstE(i iNGitizcE_ı|t
lşlehe aölümn mezunlan e&onomik sistemle,in işleyişivğ işletrnele.in faaIiyetlerikonosunda k!.amsal balgi biıİimine sahipft ve bunlan
çevre koşllIan gibi çoşjtli unsuna a alişkilendiıip değedendi.€bilİ, lşletmg BölOmü me2unıaı başsih işlelmeciljk laaıiyğlle,i için yaplımasl
geİeken faaliyetleri beli.leyebili. ve değe.lendi.ebili.. lşlelmele.in sorü.ıannl vo başanslzık seb€pleini tespit edip çözüm öne.ileri
gelişıif€bift. lşletme 6öl0m0 mezunlan İendi işini ku.a.ak gi.işimciliğe yönelebiın Bunon dlşİnda İa6uda veya ö26l soklörde bn işverene
bağll olafak çok çeşiıli pozisyonla.da çallşarak sorumıuluİ alabilir lş hayatlnda ve işlelmelerde gerçekleşen değaşim ve
dönüşümleri takip edebiıir Ve bunlann doğuracağl sonırçlan öngörebilİ. Kişilerara§l becerileli sayesinde elkili ilelj§im
kurabilil baŞkalanyla bidikte ç€hşabilir, yetki devr€debiıir, takım çahşması yapabiiir, başkalannı motive edebilİ, onlara
liderlik edebilir Ve çanşmaları çözümıeyebalir, Ekonomik faaliyetleri ve jşlelmelei bil sistem olarak görebilir, bu sislemin all
paçalaa arcslndaki bağlant kUrupdeğedendi.me yapabilil.

DENETiM
Denetimin Genel Çerçevesi oenetim Ve oenetim Tüderi. oenetçi ve Denetçi Tü.leri. Gen€t Kabul Görmüş Denetim
standaltlall. Denetlmin Pıanlanma5l. D€netimin Programı. Denetim Ka.ltları. Denetim Xanltlarl. Çallşma (ağltlan, DÖnen

Varllklall Denetimi. ouran Varhklall Denetjmi.8orçlarlm Denetimi, Öz Kaynaklann oenelimi. Denetim RaporU l]azlrlama.
Denetim RaporU Haı1.1ama.

slRATEJixYöNETlM
stratejik Yon€tim süreci Ve Unsurlan. o§ çevre Analiıi. iretme Anali.i. st.atejik Yönlendirme, Temel 5tratejiler V€ Alt
GrUplarl. Üst Yönelim stratejileri: Kurumsal straı€jiler. iş Yönetim st.atejileli: Rekab€t stralejile.i l. iş Yönet'm 5tralejil€li:
Rekabet 5t.atejileri_ı1. lşleVsel (Fonks]yonel) stratejilel: 8ölümsel 5tratejiler. Yönetim stratejile.inin Uygulanm.s]nda
KUllanilan Teknjkler. 5tratejiıerin uygulanma5ü 1: iŞletme Yaplları Ve sistemler. stratejilerin Uygolanmasl 2: Yönetim
Biçimleri. skatejik Değerleme Ve Xontrol. Kurımsal Yönetişim Ve Yönecel €tik.

UtUsLARARAsı PAZARl,AMA
lJlu5laralesl Pazallama KaVraml Ve Öıellikleli. LJlı]sla.arası Ticaretin Boyutlall. tJlusIa.arasl Ticareti Engelleyici KoŞu]lar.

Ulu§lalarasl Pazar Alaştı.masında Toplanacak Bil8jlel, Ulurlarara9 Pa2ar Araştlrma5l Tülleri. Uluslararasl Paza.]arda Ürün

Geliştilme. ulu5lararasl Pa2arlama stratejileri. Hedef Paza. 5eçme,Paza. 8ölümlendırme, 5t.atejik odaklaşma. satış

0n€fisinin Ha?1.Ianmasl. ihracat ve sigo(a işlemleri. Banka işl€mleri, Ürünün Dlş Pazarlalda Tanltlml.

MEsLExllNGıtlzcE_|v
Işletme 8ölümü mezunlarl ekonomik sistemlerin işleyişi Ve +lelmelerin faaliyetleli konusunda kuramsaı bilgi

birikimine sahiptar ve bunlaı çevte koşullalı gibi çeşitli unsurlarla ilişkilendi.ip değerlendifebiıar. lşl.ime Bölümü
mezunlarü başanlı işletmecilik faaıiyetıeri için yapllmasl gereken faaliyetıeri belİleyebilir Ve değerlendirebiıir,
lşletmelerin sbrunlaiını Ve başarlsazlık sebeplerini tespit edip çözüm önerileri geliŞtirebili.. lş|etme 8öıümü
mezı]nlan kendi işini kurarak gilişimciıiğe yönelebilir. Bunun dlşlnda kamuda Veya özel sektö.de bir işVerene
bağll-blarak çok çeşit]i pozisyonıaada çahşarak sorumıuluk alabilir lş hayaİnda Ve işletmeIerde gerçekldŞaia
değişim Ve dönüşümleri takip edebili. ve bunlann doğuracağl sonuçlan öngörebili.. lş hayatlnda ve işletmelerde
gerçekleşen değaşim Ve dönüşümleri takip edebili. Ve bunların doğuracağl sonuçlan öngörebilir. Ekonomik
faaliyetleri Ve işletmeleri bia sistem olarak gölebiıil, bu sistemin alt parçalan araslndaki bağlantl kurup
değerlendirme yapabili.

sEçMEriDERSLER
YöNETIM 8iLiMi
Yönetim, yönetici ve or8anizasYon kavramla.l, yönetim teoril€rı: kla5ik
yöneiim teorisi, tlrnetim fonksiyonlaı: planlama, ö.gütıeme, yürütme,
yönetimi, kalite ve toplam kalite yönetimi, öğlenen örgüilel.
ioani ıuxuxu

yönetim teo.ki, neok]a5ik Yönetim teorisi, modern
koordinasyon, konırol, amaçlilra göre Yönetim, k.D

ida.aJı q k,Jkunu n ,'örellikle.i ve kaynakIa.l, ldalenin kuruluşu, idari işIemlerin hukuki rejjmi, idalenin işleyişi, ldalenin

solumlulÜğu, kariu 8ör€vliIeri, kamU mall.n, idarPnin denetlenmesi.
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,YATIRlM PRolE o€ĞERIEMEsi
Yat|.1m kavlaml, 5ınlflandlnlmasl, özeIlikleri, statik ve dinamik değerlendjrme yönt€mleri, satIn alma ve kiralama kararlan,

sabit aktlflerin yönetimİ, rhkli proj€ değerıendirme yöntemle.i, proie yönetimi. Pen, gantj camp yöntemlgri|.fıziqi]ltç

EüJiin=iii,Gimaı.

VERGi HUxuKU vETlrRx VERGisisTEMl
Vergi hukukunun kaynakları: vergi mükellefi ve Ve.gi sorumluıuğu; vergi idaresi; v€r8İlendirme işlemleri; Vergi müke|İefinin

ödevıeri vergi mükellefinin hakıan; süreler; vergi bolcunun sona ermesi; vergi alacağının güvence altlna alınman; ve.gi

denetimıj ver8ı suçlan ve c€zalarl; Vergi uYu5mazılklaflnln çözümlenmesi. Mükelleflyet biçi.nleri. Gelil unsurlan, islisna,
'h*ftfiiei i€ iiidklmler, matrah, b€yan esasl ve gelirin toplanmasl, ve.gi tarifesi. Tarh işlemleri. verginiri öd'einidii;
kurumIar ver8hi: yükümlülük biçimleİl, yükümlüleri, istisna ve muafiyetler. Matrah, ku.um kazanclnln beyanü, !a.hl v€

ödenmesi, tasfiYe, d€vir ve bi.le5me; katma değer Vergisİ: kdv'ye tabi işlemle.; istisna ve muafiyetler, matrah, oran V€

indilim. Beyan.Tarh, tahakkuk Ve ödenmesi; emlak Ve,8isi; veraset ve intika l vergisi; motorlu taşltlar Ver8isi,

5ERMAYE PiYAsAsl VE KURUMLARI
Einansal piyasalar, s€İmay€ piyasalarl ve Para piyasaıan, finansal Vallıklar tahviller, hisse senetıeri ve diğel fü'nansaı

Varllklar, birincil ve ikin.il piyasala., koleklif yatlrlm kurumlan, Türkiye'de sermaye piyasalarl, finansal varıklann fiyatl Ve

gelç€k değeli, tahvil değerleme, hisse seneda değe.leme, sermaye piyasasl bil8i kaynaklan Ve endeksler,sermaye piyasasl

analizIe.i: temel anaıiz, teknik ana'iz.

Pazarlama i|e il8ili kavramlar, pazar tanımlan, pazal çeşitleri, paza.|ama kavram ve anlay§ındaki gelİşmeler, pazarlama

çe5itleri, pazarıamanın işIetme fonk5iyonlan ara5lndakıYeri, pazarlama fonksiyonlannln 5lnlflandlrılmasl, pazarlama iıkeleri

ve pazallama yönetim sü.eci, pazaflama kapsaml örgüt ve kontrol ile araslndaki lllşkiler, stratejik planlama, fonksiyonel

stratejilerin planlanmasl, 6letmenin mikro ve makro çevresi, tüketıci paıarlannln yap[al ve davran|şsal ilkeleri, ör8ütsel
pazarlann yap§al ve davranlşsal ilkeleri, hed€f pazadama dilimlemesi ilkeleri, ürün v€ hizmetler all karman ılkeleli, Ryat

aİt kannan iıkeleli, ye. ve dağltlm kanallan alt karman ilkeıe.i, ye.Ve fiıakseldağ.tlm ilkeleri, tutundurma karması ilkel€ri,

EKoNoMi( 8ÜTÜNLESME VE AB
DünYa ticaletinan küreselleşmesi Ve 8att. Gatt'ln temel ilkeIeri, dinamik Ve statİk €konomik ente8rasyon, ekonomik
enteBrasyonun amaç|arı ve aşamaıan, mal ve hizmet pıYasalarlnda enteg.asyon, faktör piyasalannın bülünleşmesi,
gümrük birliği, gümrük billıklerinin klsa dönemıi (statik) ve uzun dönemıi (danami*) etkileri, ortak paıar ve etkileri, parasal

birlik. Parasal bi.liğin ola5l fayda ve maliYetl€ri., Ekonomik €nte8rasyon tülle.i ve uy8ulamalan. AB'nin tarihç€si ve
gelişimi. A8'nin or8anlan. Ab'nin o|tak politikalan. Türkiye'nin aet'ye mülacaatl Ve Ankara Anlaşmasl'mn kapsamı. (atma

Protokol'ün kapsamı ve işleyişi. Gümrük birliğinin t€sis edilmesi ve kapsaml. Gümrük biniği sonrasl uyum çal§malan. 1999

h elsinki rirvesi ve sonlasü 8elişmelel.

YABANCI DiL 1

what ls your name? (olmak fiili: am, is,ar€), what do you do ln your free time? (geniş ıaman), now many brothers have
y9ülgot? (have govhas got), woıJıd You lıke a sm8le ol retum tıcket? lsayllabilen ve saYllamayan isimler), what Yealare
you ln? {9imdiki uaman}, who dld Yolr go wıth? (geçmiş laman). what we.e You doıng? (şimdikizamanın hikayesi], where'5

he 8one? (present perfect tense}, how lon8 have you been ılvln8 ln errurum? (presenı perfect continuou5), they had l€ft

before lwoke up (past pe.fe.t tense), |'ll have a döner (gelec€k zaman), il's on the left (ye. edatlarl), the bus left on time
(zaman edatlan), the klzdırmak ıs the Iong€5t (5ıfatlaa

YABANC| Dit 2
ij'niii"-JJıetterz (."n/could, may/mı8ht, must, have/has to), l had better try ıt on (must/mustn't},they are made ün

turkeY (edilgen yapl),they wıll be shortened {edilgen yapı),lf l wer€ You ı would take tllat one (koşUl cümlecikleri),l wısh he

wouıd return Very soon (istek cümlecikleri), need a car whıch ıs strong Glfat cümlecakleri),have a {lat ln whl€h there are

three bedtoom5 {slfat cümıecikleri),do you know where she ı5 1isim cİmlecikleri),the doctor sald lrhould rest (dolayll

anlatlm),would i|ke to lnvlte you (isim fiiller-mastarlar),wlll caıiyou only lf there ıs a cancellatrcn (bağlaçlar),wıll llnlsh my

h.omewoİk as early as ı can (bağlaçlar), somebody trıed to break ınto.ou. house (deYimselfiiıler Ve edat alan fiilled .__

HizMET PAZARtAMAsl
Paza.lama ve Flizmetlerın Tarihi Gelişimi. Hizmet xavİaml, Tanlmı. l]izmetıerin Özellikleli Ve Ürüı1 Pararlamasından
Farkllllklalı. Hjzm€tl€.in 5lnlflandtrllmar. Hizmetlerde Ürün xaV.aml. Hi2metle.de oağltlm. Hıımetl€rde Fiyatlandlrma
stratejileri. Hkmetlerde Tutundurma. Hiımet Paıarlamasl ve Fizikse! Varllkla.. Hi2met Paza.lamaslnda insan. Hiımet

T:lltT"::l::-:]: H"."tlerde Kalite. lIişkisel Paıa.lama, Hizmetlerde Talep Ve Kapasite Yönelimi.



GiRişjMcitiK ve KüçüK isIFrME YöNEriMi
a;iiil;;ili'ki; iigjli temel kavramlar ve 8illşimcaliğin önemı. Gı.işimciıerle ilişkilendkilen başllca nitelikier, firma yaklaşlml,

ç€Vreselyaklaşlm. Girişimsel V€ yönets€l zihin yaplsl. iç 8irişimcilik kaVraml. Gilişimciljğietkileyen faktö,ıer: kürese]leşme,

bil8i toplumu, teknolojik ve demo8rafik değişimler. Gilişimcilik sü.e€inın unsurIar!: flr5at tanlmlama ve gel§tirme,

kaynaklar ve ö.8üt. YaratEllğln rolü. Yenilik v€ gkişimciljİ süreci, Çev.ese| analh V€ yeni gilişimler için pazaf araştırmasl.

Gkişim için finansa| ha?ırllk. Etkili bir t planl haırlama, Yeni iş girişimini€tkileyen yasal unsurlar. Gelişen girişimler için
(rateiik planlama. Gili§im§el büydmenin yönetimi.

DAĞmM (ANA[[ARı YöNErlMi
Dağ(ım Kanallarlnln Tanüm Ve Xapsam|. oağlttm xanaİn|n Yapı9, Dağflm Kanaİ Ç€şatleri. Kanal stratejisi ve oiuaynı.

işletmelerin Aracl Kullanma Neden AVANTAJ V€ DEZAVANTAJIARI,. XANAL GErlşTiRME VE YöN€TiMİ, DAĞıTıM «NAL|
sEçiMi. B§t|cA oAĞlTtM Politikalar,. Temel Kanaı Üyel€rinden Top|anğlar. Perakendeciliğin Kapsaml, Tii.ieri,
Fonksiyonlan ve Yönetimi. Kanal Performanslnın Ölçümü. Uluslar a.aı (anallal ve Hizmet (analİan. oağıi|m Kanallannda

Ç:rtl§mi ve işbirllğl. Fıİiksel Dağltlmln Mahiyetıve faydalan. Fiıiksel Dağltlmln Fonksiyonlarü (Lojistik}.

sosYAt Bil,iMLERoE ARA§T|RMA YÖNTEMLERi
8ılimsel Araştlrmanln Tarifi v€ Ta.ihsel Gelişimı, Bilimsel Dü5ünce ve silimsel Araştlrma, Bilımsel oüşün.e Ve Özellikle.i,

8ilimsel A.aştlrmanın MahiYeti, sosYal 8İl|m Araştlrmalannln Aşamaları, Niceliksel ve Nitelİksel Araştlrma Yaklaşlmlarl,

Nlc€liksel Araşt|rma Modelleri. Ölçme: Tanlml ve Düıeyleri, lşlevsel {operasYonel) Tanım, Ölçü Alaçlan, Öıçü Aracl

Çeşitleri. örnekleme Teorisinin T€meİ Kavramlan, Ölnekleme Yapmayı Gelekli Kllan N€denıe., Örnekleme için 8irlm

seçme Y6nteml€li, ö.nekleme Yöntemle.i. Örnekleme Dağlkml, Örnekleln Hacminin 8elırlenme§i, Örnekİemde Hata

Kavraml ve standart Hata. Bi|8i Toplama Yöntemleri, Anket Yöntemi, Anket Yönteminin Genel Yaplsl Ve Özeİlikleri, Ankeı

Yönteminin Türlerl, Uygun Anket Türünü Belirleme, Anket Uy8ulamalannda cevaplama olanin| Arttllma. Dilbilgisi

Öğ.etimi, soru Folmunun Yapls|,soru çeşitlerı, soru ro.matlan Tepkileri Nasıl €tkiler?, ooğru ve Dürğst cevaplann Eld€

Edilmesa, 8ir soru Formu Yapllandırıltrken oikkat Edilmesi Ge.eken Noktalaf, Ön Test. Deneyler, oeneyin Amacl Ve

Mantlğl, oeneysel Hata, DeneYsel Hatay, Azaltmak için Yapılabilecek iŞlemler, Deney TÜfl€ri. Deneylerin Planlanmasü ve

Denev Tasarlmlarl, iç Tutarllllk Ve Dlş Tutarlıllk (iç Geçerlilik Ve Dl§ Geçedilik), Deney Düzenlemede so.unlar. Gözlem V€

Projek5iyon Yöntemleri, Araştlrma.ın Planlanma5ı ve Aşamalarü. lstatistik5el Karar Verme, Hipoteı Testi lle ilgili Kavlamtar.

Hipote. Tesıi sürecinde Adımlar, Baıl pa.amet.ele.e ilişkin Test Uy8ulamalao. Niteıiksel Araştırma Yaklaşlmı, N[eliksel

Araştlrmalann Bilimselliği, Niteliksel A.aştlrmatarda GüVenirlik, Geçerlik Ve Genellenebililliğin Ele Alünması Şekilleli,
Niteliksel Araştı.malarda Veri Toplama Özellikl€ll Ve Teknikle.i, Nitelikseİ Arastlrmada Düİenleme, Niteliksel

Araştlrmalarda Analiz, N itelik5el Araşttrma lan n AhlakiYönü

ÖRGÜI KURAMİ
Hafta öGür Kuraml Ve ör8üt Kuramı A|anlnln Doğuşu Ve Gelişimi. Hafta örgüt Ve çevr€_ Hafta Yaplsal Koşuı Bağlmlillk

Kuraml Ve (aYnak sağımlllığl Yaklaşlml. Hafta örgüt§el Ekoloji. Hafta o18üt iktisadı: işl€m Maliy€tleri (U.aml, Vekalet

Ku.aml ve (aYnak Esash Kuram. Hafta Örgütsel çözümlemeterde Yeni KUrumsal KUram. . Hafta Maklo (urumsal Bakış

AçLsl: soşya{ Etki Yaklaşlmı, otorjte Yaklaşlml Ve Ulusal iş sistemleri Yaklaıml. Ha{ta Teknoıoji. Hafta Örgüt Kültü.ü, }]afla

ör8ülsel sosyai yapl ve Ör8ütün Fiziksel yaplsl. Hafta Örgütsel 6üç kontrol ve çatlşma. Hafta örgüt kuraml Alte.natif

Yaklaımlar: Postmodefn ve Eleştirel Bakış Hafta Ö.güt Kuramlnda Yeniiaklaımlari Karmaşlhk Kuiamlve Örgütlenmede

Ağ Kuramlan . Hafta GenelDeğerlendirme.

YöNEriM 8it6l 5lsTEMtERi
s]:tem Dü§ünce5i, sistem KUraml ve si5tem Yaklaıml, BilgısaYar Teknolojisi, Bilgi 5istemi, Bil8isayar 5istemi Ve 8iLeşe!]eJ!

b'iTi-'iilti*i Anali? ve ldsanm Aşamalall. 8ilgisayaü Ağlaüı ve Bil8i sistemleri. Bılöi All s*temi olaü3l irPıme

FonkriYonlannln incelenmesi. 8ilişim sisıemıerinin stratejik Rolü. 8jlgi Yönetimi ve Karar Velme. Bilişim si5teml€ri Yaıllml.

Verilabanl (av.aml, Yaplsl, Tülle.i. Veri Kaynakıannln Yönetimi. internet Ve lntranet UY8ulamalan, Elektronik Ti.afet ve

Tü.|elı. Programlama TeknakıeriVe NesneYe Yönelik Plo8ramlama , Bil8iVe sktem Güvenliğı.

YöNEİiMDF cüNcLL YAKl AşlMLAR
Hafta TanlŞma Ve giriş. Küreselleşme. çok ul(]5lu şirketler, Yenılikçilik, Öğrenen örgütler. Sanal ö.gütler. sivil toplum

k!rUluşlan_ Falkllllk yönetami. Yetenek yönetimi Gilişim.iıik. 8il8i yoğun işl€ıme yön€timi, Kurumsal Vatandaşllk. Proje

MüşTERi itişKlL[Ri YöNETiMi
,,MüşteriilişkilerıYön€timi,,konulanna ilişkin temel bil8iıer Ve.ilmektedir. Ders notunda yer aİan konu başhklalı şunlard(:

Mü§tğii lli§kilori Yönetiminin Yarattlğl FaYdalar. Müşt€,i ilişkilerande Y3pllan Temel Hatalal, KoBl'lelde Müşteli İliikil-dii

vanetımi. i işıetme ve cRM iıişki5i. Müşteri jlişkileli Yönetiminde saşan P.ensiPleri. Müşteri ilDkile.inin Ölçülmesi

Müşteriodaknllk sür€ci Marka oeğerive cRM.
',


