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I]iı,tazlı asenkron motorların }apısı. çalışma şekilleri ı,e çeşitleli. [Jç fazlı asenkroıı ı.ııotorlaIün \aptsı.
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Kuııraııda cleıırıınları, Koruıııa röleleri. [,ç fazlı asenkron motorları kesik ve si-irekli çalıştırına, Uç tazlı
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kı,ııııaııda. I]iı liız]ı ıseııkrrııı ıııtılor kunıaı,ıda ilcrrcleri- l]iı, üzlı aseııkroı,ı ilıotorlaı,da deıir 1önli
,,leğiştiı,ırıe. Doğru akıı-ı,ı ı-ı-ıtıtorIarıı-ıa 1,ol verme. Doğru akım motorlarırıda devir;-önü değiştirme.
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İleıişinı \edir'.' İleıişinıin [-ıire1 r.,e topluüıı açısındaır önenıi re işler,i. İlctişinı 5üı,ecıııiı-ı L,nsurları:
K:ırllx|... 1.JJ. kanıl. ıııcsa.i. lıedcI kiılc ic geri hesleme. lleıişim Sürcciniıı [ nsurları. İleıişiın
Siirecıııiıı İşlcrişi. İleıişinı ( cşiıleıi. Yazılı re Sözlü İleıişinı. Grup İleıişimi ıe t')rgüısel İleıişiııı.
İlcıişiııı Aıiıçlıırınııı Gelişiıııi. Kitle İleıişinı .\ı,ıış,ları. İşleı lcı,i ıe l ıkileri. lcnıcl İleıişinı Moıiellçri.
İkııı cdici ilcıişiııı. Sııııt' ortaı]]ünda re iş r aşaııııı-ıtia etkiıı iletişin,ı ıckııikleriniı kııIlanılııası
ıır giılııııalaı,ı. ll.",ıjiiııı.,\ıaşııı-ıııılıı,ı l-aı,ihi. Kitlc KLilüliIt] rc l)tıpiilcı,Ktilıüı
} [,ı. -tsJ ıuıiın ı r t;inış l:

l

İleıken ıe 1alıtkaıılar. Ka[-ılo döşeme malzeır,ıeleri. Zay,ıl'akım ı]]aIzemeleli, Elektı,ik der,ı,esi re
çeşitleri, Zal,ıl akını tesisatı uygulama devrcleri. A;,,dınlatma ve priz devre cien-ıanları. Kuvvetli Akını

prry!.§@]g lgş]tgr ]Vlg4gıjqlY3pnıak Yer Altı Hal Ka
sÖ7-LEs\,ıE KLsi F \ E Pl-.{\ l.A\4.{

]{)

(J -lo lz
:

rç,Sisatlarlü-üü Ya
\ l] l. - l5:

blolarını Çekmek2 l0- T -jr'-_ı.'

\'ılıı nıeı zı_ııtı keşil \ e 1(lnctnıeliklcr. Ş ırtıııı,ııelcr lıır ai lııt ]ı-]ğ\ zlıııt]. Har ai hıt
şartııaııeleı,i 'ttıl-ıouı,afik bilgilt,ı,. Yer altı kablo tesisi '1öneıınelikleı]şaıtııaıııeler. Gürcnlik
sisrtnıleriılçsis ıe clonaııını bilgileri. Gtivenlık sisteıır yönctıneliği/Monıaj öı-ıcesi plaıılanıa. Denrontıj
,_iııe,.,si plqıı'la,ın;ı prole keşil özcılcri. Pı,oje keşil'özcıIeri. İhulc şaı,ıııanıe:i hazırlanıak. lhale doslası

llıazıllaına,tiirğlsel müşteliler abı,ne işlcınleri. (İze1 6iişl.riler abone işleıniıTt|S siizleşnıesi.
ı Yiik len ici'siiz-i'esıne si Ytik]cnici
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Bilgisayar lşleimeni

:iizlcşıııesi l ııtıınıık hıız ırlıııı-

l
l eıırik l]i]gi]ı,ıin İş I lır atında [-ir gtılaı,ııııası.

l l
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(iiı,işiıııeiliğiıı Iaı,ih,el (ielişinıi. Ciı,işiıııcilik L]akkıı,.lı ]enıel Karıaııı]ar. Girişinıciliğin Ekoııoınik Yaklaşııılar
.,\çısıııdaıı I)cğerleıilirilınesi. Girişin,ıcilik Iığitinıi. Kadın Girişinıcilik. Girişiııcilik \e K|iltLiI. l-tik. Soslal
Soı,rınılulıık re GirişinıciIik. Küçi"ik vc Orıa Olçekli Işletnıcler. Iç Girişinıcilik. Yeni t3ir lş Kıırırıa. Yeni Bir lş Planı

letırıclcr_ Soı,ı-ın laı,ı ı,Iç ıırııa Sı]ı,eiiııdc ki
\ [ l.-25l lsLET\lE Y()NETIMl 2 J

\'önelinı. \'ijneticilik rc Karar Veı,n-ıe. Yöı-ıcticilik re Planlınıa. Anlaçlara Göle Yönetin-ı. K]asik
()rgaııizasıoıı l'eoı,isi^ \eo-Klasik ( )ı,gıııizas1 iın ]coı,isi. Sistcnı \'aklaşııııı. I)urunısiıllık Yaklaşıı-ııı.
loplaırı Kirliıc Yainctiııi. \4i-iştcri l'aııı-ııı-ıi. Kiıliıc Ktıııtrol ('cı,ııberleıi. Ka]ite (itiı,e nce Sistcnıi.

S taı-ıdaı,rlizı sr oı,ı, Seçilnıiş \4or]eı,ı,ı-Sı,ıııı,ası Yöııe tiıı leknikleri.

\ llL-25J }lISLEK [-,|,i(;i

t]_tik ı e ahlak kar"ramlarını incelemek. I]tik sistenılerini incelemek. Etik sistenllerini incelemek Ahlakın
oltışuıııı_ıııı-la rol o},1-üa\an f aktajr]eri iııcclcı,ı,ıek. Ahlakın oluşuııiunda rol ovna\ aı] fiktarrlcri iı,ıcclemek.
\{eslck eıiğiııi iııceleı-ııek. lVlesleki 1ozlaşıı-ıa re ıııcslck halalıııcla etik dışı darranışlaı-ııı soı]uçlafını
iı,ıcclcıııck. Srısr ııl sı_ırı-ıı,ı,ıIiıluk kar ı,ıııı,ııırı iı,ıcclenıek

\ EL_252 YoNE],1M vc ORCANIZASYON 1

0023

00 ,| J

00 J

\, zelIikleriı lşlelmeler ve Yöı-ıelinrin'l'en-ıç,l Kavr:uı-ıları:
\'önetiı-ı-ı liiljn-ıinin (}clişin-ıi: Moderıı Yöı-ıctiııı .\kınılarıı :''iiı,ıetiııı Diişiincesi r c Orgüı Kuraıııı: Yönetinı
Sistcıııi: \'ıjıı..tiır-ıde Kıı,ııı, .\lnıa: \'ctki re (itiç Karraııılıı,ı rc ('ızç]liklcıi: ( )r!aııizıisüoıı Kıırı-aıııı:
Özellikleıi. İlkeleıi. ()ıgan izas),oı-ı siircci ıe pltrnianıı siireci iIe karşılaştırma. l]ij lıinı ]cndirnıe. Kadro]ama.
Özelliklcıi. Kadrolanra stircci: Yöııeltnıç: ('ızclIiklerr. Yöneltıııc stircci; Organizasıoı,ı Yapıları: Klasik
Yaklaşııııtlan (ji'ıı-ıüı-ı-ıiizc ()rgaııizasr oır Yapılarıııdaki Değişin-ı: Koordiıiasl on: Denctiıı-ı: Özellıkleri.
l)cı-ıcı iııı siiıcci.

ijııetinı laıııı,ııı: Yönctiııı Süreciı-ıiı-ı Teıııel O

\ l.-l.-25.1 sP()R EĞ il iNti P
()rgaı,ıları tıırıma. Spor ile ilgili ten-ıel bilgi ediı-ııı-ıc. Sporla ilgili beceri kazaııırra. Basketbol kurallarıı-ıı
öğreııınc. \'olel,bol kurallarını öğrenınc. Badııingttıı-ı kurallarını öğrenme. Masa tenisi kurallarını öğrenmc.
Ç'cşitli sporlaı,da y,arışlar

\ tiL-256 sARlM TEKNlcl 1 00 lr-F l

l).A. endüı,i sarım çeşitleri. hesap. çizinı r,e uı gulaıııaları.Transfbrmatör sargılarının çeşitleri. 1,apıları.
sarıııı lıesabı re örnek lenı-ıresi^ makara re saç l-ıazırlama. ıransfbrmaıör sarlını. [)ç lazlı ascnkron mo«ır
saı,gıltırıırın çeşitleri. El tipi. l,ann-ı kalıp. tam kalıp ı ı-, kesirli stator sargı hesabı çizimi \e sarınlı.
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