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AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
İşletme Bölümü Ders İçerikleri
(Normal Öğretim – İkinci Öğretim
1. DÖNEM GÜZ
ENF 101

Temel Bilgisayar Bilimleri

Veri, sistem birimleri ve bilgisayar donanımları, işletim sistem yazılımları,
internet, kelime işleme programına giriş, belge uygulamaları, metin
düzenleme, yazıtipi ve paragraf özellikleri, tablolama programına giriş ve
çalışma sayfası uygulamaları, hücre, satır, sütun ve tablo kavramlarını
tanıma, formül oluşturma ve fonksiyonlarla çalışma, verilerin işlenmesi ve
süzülmesi. Elektronik sunum: temel ayarlar, sunum oluşturma, metin,
görüntüler, slayt gösterisi ve çıktı hazırlama.

IKT 171

Genel İktisat I

ISL 101

İşletme Bilimine Giriş I

Ekonominin metodu ve amacı, ekonomik problem: yokluk ve seçim, talep,
arz ve pazar dengesi, talep ve arz uygulamaları ile elastikiyet, hane halkı
davranışları ile tüketici seçimi, üretim süreci: kar maksimizasyonu altında
firma davranışları, kısa ve uzun dönem maliyet ve çıktı kararları, girdi
talebi, genel denge, tam rekabet piyasaları.
İşletmeciliğin kavramsal boyutları, işletmenin çevresi, işletmeciliğin gelişim
evreleri, işletmecilikte başarı ilkeleri, işletmelerin sınıflandırılması,
işletmelerin büyüklüğü ve kapasite kullanımı, işletmelerin kuruluşu ve
fonksiyonları, yönetim, pazarlama, üretim, muhasebe ve finansman, insan
kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, araştırma ve geliştirme.

ISL 103

Muhasebe I

Muhasebenin tanımı ve sınıflandırılması, muhasebede kullanılan defter ve
belgeler, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, tekdüzen hesap planı ve
işleyişi, hesap kavramı ve hesapların sınıflandırılması, bilanço ve aktif-pasif
hesaplarının işleyişi, gelir tablosu ve gelir tablosu hesaplarının işleyişi,
katma değer vergisi hesaplamaları, mal alım satımına ilişkin yevmiye
kayıtları.

ISL 107

Matematik I

Temel matematiksel kavramlar: fonksiyonlar ve işlemler, temel
matematiksel kavramlar: lineer cebir ve denklem çözümleri, paranın zaman
değeri, optimizasyon problemleri, temel istatistik kavrmlar, getiri, risk ve
kovaryans, ıntegral, finansal problemler ve uygun çözümler, portföy
yönetimi.

KMU
191

Hukukun Temel Kavramları

Hukukun tanımları, davranış normları, hukukun kaynakları, hukukun dalları,
türk hukuk sistemi, türk yargı sistemi, hakların kazanılması, hakların
kaybedilmesi, hukuki sözleşmeler, hukuki sorumluluk.

AIIT
101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I

Osmanlı Devleti’nin gerilemesi, yenileşme çabaları, fikir hareketleri, Birinci
Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi, milli mücadele dönemi askeri ve siyasi
gelişmeler, Mustafa Kemal Paşa’nın istanbul’daki faaliyetleri, Mustafa Kemal
Paşa’nın Samsun’a çıkması, Amasya genelgesi, Erzurum, Batı Anadolu ve
Sivas kongreleri, TBMM’nin toplanması, Lozan Konferansı.

Türk Dili I

Dil nedir?, kültür nedir? dil kültür ilişkisi nasıldır? Türk dilinin yapı ve menşe
bakımından dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi, Türk dilinin tarihi
gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma
alanları; lehçe, şive, ağız nedir?, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile
ilgili kurallar, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve

TDL 101

YDL 101

Yabancı Dil I

uygulaması, Türkçenin ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel
bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçede
anlatım bozuklukları.
Geniş zaman, to/for, a-an-the, yaygın sıfatlar ve renkler, soru cümlesi
oluşturma, kişisel bilgiler, şimdiki zaman, yaygın fiiller,
doğumgünleri/tarihler, sıra sayılar, geniş zaman, sayılar, fiyatlar, there
is/are, many, lots of, a lot of, yer edatları, mekanlar, was were, zaman
ifadeleri, geçmiş zaman düzenli fiiller, uçakla seyahat, ricalar, geçmiş
zaman düzensiz fiiller, biyografi, düzensiz fiillerdeki ünlü sesler, geçmiş
zamanda olumsuz cümleler.

2. DÖNEM (BAHAR DÖNEMİ)
KMU
192

Borçlar Hukuku

Borclar hukukuna giris, borçlar hukukuna hakim olan ilkeler, sözlesmeler,
borç ve sorumluluk, hukuki işlemler, temsil, haksız fiilin tanımı, hukuka
aykırı fiil, zarar, kusur, kusursuz sorumluluk, tazminat, sebepsiz
zenginlesme tanımı, borcun ifası, ifanın unsurları, ifanın tarafları, alacaklının
temerrüdü, borçlunun temerrüdü, alacağın temliki, borcun nakli, borçların
sona ermesi, zamanaşımı.

IKT 172

Genel İktisat II

Maliyet analizi, kar maksimizasyonu, tam rekabet piyasası, aksak rekabet
piyasası, monopol, oligopol, monopson, üretim faktörleri talebi, emek ve
ücret, toprak ve rant, sermaye ve faiz, girişim ve kar, gelir dağılımı
politikası.

ISL 102

İşletme Bilimine Giriş II

Derse giriş, gerçeklik ve bilgi, inanma ve bilme, eleştirel düşünce:
kaynakların güvenilirliğini saptama, nedensel açıklama, tahmin, genelleme,
eleştirel akıl yürütme, tümevarım ve tümdengelim, yaratıcı düşünce:
varsayımları ortaya çıkarma, fikir üretme, olasılıklar geliştirme, metafor
kullanma, gruplararası ve kültürlerarası iletişim: kesinliği kanıtlanmamış
varsayımlar, kültürel yapılar (değerler, din, karar verme modelleri),
iletişimde empati kurma.

ISL 104

Muhasebe II

Mali borçlar; banka kredileri hesabı, çıkarılmış tahviller hesabı, ticari
borçlar; satıcılar hesabı, borç senetleri hesabı, alınan depozito ve
teminatlar, diğer borçlar. Özkaynaklar, gelir ve giderlerin
muhasebeleştirilmesi, dönem sonu işlemleri, giderler (7/a ve 7/b
seçenekleri) işleyiş özellikleri, stoklarla ilgili envanter işlemleri, duran
varlıklara ait envanter işlemleri, birikmiş amortismanlar, borçlara ait dönem
sonu işlemleri, gelir ve giderlere ait dönem sonu işlemleri, dönemsonu mali
tablolarının düzenlenmesi, değerleme süreçleri.

ISL 108

Matematik II

Türev ve uygulamaları, belirli integralin iktisadi uygulamaları, doğrusal
denklem sistemleri, doğrusal denklem sistemlerinin iktisadi uygulamaları,
matrisler, doğrusal denklem sistemlerinin matrislerle gösterilişi, matrislerin
iktisadi uygulamaları, doğrusal programlama, doğrusal programlamada
model kurulması ve uygulamaları, faiz ve faiz hesapları, iskonto hesapları
ve uygulamaları, cari hesaplar ve plasman.

ISL 110

Yönetim ve Organizasyon

Klasik organizasyon teorisi, neo-klasik organizasyon teorisi, organizasyon,
planlama, yönetici, koordinasyon, kontrol, modern teori - sistem teorisi,
hedeflere göre acil teorisi ve yönetimi, matris organizasyon, TKY (Toplam
Kalite Yönetimi).
Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve
antlaşmalar, hukuki, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında
yapılan inkılâplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri
ve bütünleyici ilkeler.

AIIT
102

TDL 102

Atatürk İlkeleri ve İnkilap
Tarihi II

Türk Dili II

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan
ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin
cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri; roman, makale,
deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri; sunum, rapor ve tutanak örnekleri,

dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma.
YDL 102

Yabancı Dil II

Geniş zaman ve şimdiki zaman, öneriler, yer isimleri, geçmiş zaman-isim
cümleleri, geçmiş zaman- fiil cümleleri, hastalıklar, planlı gelecek zaman,
sayılabilen, sayılamayan isimler ,yiyecek isimleri, kıyafet isimleri, sıfatlar,
zorunluluk bildiren kipler, sıfatlar, kıyaslamalar.

3. DÖNEM (GÜZ DÖNEMİ)
ISL 201

Dönem Sonu Muhasebe
İşlemleri

Dönem sonu envanter işlemleri, değerleme, dönen varlıklara ait dönem
sonu işlemleri, duran varlıklara ait dönem sonu işlemleri, kısa vadeli
yabancı kaynaklara ilişkin dönem sonu işlemleri, uzun vadeli yabancı
kaynaklara ilişkin dönem sonu işlemleri, özkaynaklara ilişkin dönem sonu
işlemleri, gelir ve giderlere ait dönem sonu işlemleri, bilanço ve gelir
tablosunun düzenlenmesi, genel değerlendirme.
Temel kavramlar ve örgütsel davranışın bilimsel temelleri, örgüt içinde
birey ve kişilik, algılama, tutumlar ve iş tatmini, bireysel karar verme,
iletişim, grup ve takım çalışması, örgütlerde çatışma, örgütlerde liderlik,
örgütsel değişme, örgütlerde stres ve yönetim, örgüt motivasyonu,
örgütlerde güç ve politika, yönetim ve örgütlerde etik davranış.
Pazarlamanın tanımı, kapsamı ve özellikleri, pazarlamanın gelişimi,
pazarlama anlayışı, pazarlama ile ilgili yeni trendler, pazarlamanın dış
çevresi, pazarlamanın iç çevresi, pazarlamayı etkileyen işletme içi faktörler,
stratejik işletme planlaması, pazarlama planlaması, pazarlama yönetim
süreci, pazarlama araştırma süreci, tüketici davranışları, pazar
bölümlendirme ve hedefleme, endüstriyel pazarlar.

ISL 203

Örgütsel Davranış

ISL 205

Pazarlama İlkeleri

ISL 207

Ticaret Hukuku

Ticaret hukukunun, hukukun dalları arasındaki yeri ve genel ilkeleri, ticari
işletmenin özellikleri ve unsurları, ticari işletmede merkez ve şube
kavramları, ticari işletme devri ve rehni, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı,
tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı, işletme adı ve marka, haksız rekabet,
ticari defterler, cari hesap.

IKT 271

İstatistik I

İstatistik tanımlar, verilerin özetlenmesi, yer ölçüleri, dağılış ölçüleri,
olasılık, kesikli olasılık dağılımları, sürekli olasılık dağılımları, dağılımlar arası
ilişkiler, istatistiksel tahminleme, karar teorisi.

ISL 209

Üretim ve İşlemler Yönetimi
I

Üretim yönetiminde temel kavramlar, sistem yaklaşımı, üretim sistemi,
üretim yönetimi ile ilgili yaklaşımlar, üretim stratejileri, SWOT analizi,
verimlilik, etkinlik, kapasite ve esneklik kavramları, ürün tasarımı ve
geliştirilmesi, yenilik çemberi aşamaları, talep tahmini, tesis seçimi ve
yerleşimi, kapasite planlaması, üretim planlama ve kontrolü.

IKT 273

Mikro İktisat

Yöntem, iktisadi analiz, alternatif iktisadi sistemler ve piyasa mekanizması,
talep ve arz fonksiyonları, talebin fiyat ve gelir esnekliği, talebin çapraz
esnekliği ve arz esnekliği, arz ve talep fazlası ve piyasa dengesi, dengenin
değişmesi, piyasa mekanizmasına müdahale, tavan ve taban fiyat
uygulamaları, kardinal fayda analizi, eşmarjinal ilkesi ve tüketici fazlası,
tüketici tercihleri ve farksızlık eğrileri, tüketici dengesi, kardinal teori ile
farksızlık eğrileri teorisi arasındaki ilişki, tüketici dengesinin değişmesi,
ikame ve gelir etkisi, tüketici faydasındaki değişmenin ölçülmesi, kısa ve
uzun dönem üretim fonksiyonları.

4. DÖNEM (BAHAR
ISL 202

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, amaçları, önemi, insan kaynakları
departmanı, iş analizi ve iş tasarımı, insan kaynakları planlaması, çalışan
edinme, çalışan seçme ve yerleştirme, çalışan eğitim ve gelişim, kariyer
yönetimi ve planlaması, performans değerlendirme, ücret yönetimi,

performansa dayalı ücret sistemleri ve pay sistemleri, sendika yönetim
ilişkileri, toplu pazarlık, insan kaynakları bilgi sistemleri.
Ticaret şirketlerinın sınıflandırılması, şahıs ve sermaye şirketlerinin
karşılaştırılması, kollektif şirketlerin kuruluş işlemleri, kollektif şirketlerde
sermaye artırım ve azaltımı, kollektif şirketlerde kar ve zarar dağıtımı,
komandit şirketler, anonim şirketlerde kuruluş işlemleri, sermaye
değişikliklerini kaydetmek, kâr zarar dağıtımını kaydetmek, sermaye şirketi
kapanış işlemleri yapmak, şirketlerde tasfiye, şirketlerde birleşme,
şirketlerde tür değiştirme.
Temel pazarlama kavramları, pazarın çevresini oluşturan unsurlar, hedef
pazar ve hedef pazar seçim uygulamaları, pazar bölümlendirme stratejileri,
pazarlama karması unsurlarının (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma)
uygulanması konu alınmaktadır. Teorik nitelikteki konular, örnek olay
çalışmaları ile desteklenmektedir.

ISL 204

Şirketler Muhasebesi

ISL 206

Pazarlama Yönetimi

IKT 276

Para-Banka ve Finansal
Piyasalar

Paranın ekonomideki önemi, banka ve finansal kurumlar, para teorisi, para
politikası, uluslararası para sistemi, uluslararası finans sistemi, ekonomik
büyüme, mikro ve makro düzeylerde analiz, temel teoriler.

IKT 272

İstatistik II

ISL 210

Üretim ve İşlemler Yönetimi
II

Giriş ve istatistik tanımlar, verilerin özetlenmesi, sürekli verilerde frekans
tablosu, kesikli verilerde frekans tablosu, yer ölçüleri, aritmetik ortalama,
tartılı ortalama, mod, medyan, frekans tablolarında yer ölçülerilerinin
hesaplanması, dağılış ölçüleri, değişim genişliği, varyans, standart sapma,
standart hata, varyasyon katsayısı, frekans tablolarında dağılış ölçülerinin
hesaplanması.
Stok kontrolü, malzeme ihtiyaç planlaması (mrp), üretim kaynakları
planlaması (mrp ıı), kurumsal kaynak planlaması (erp), tamir bakım
planlaması ve organizasyonu, kalite kontrolü, toplam kalite yönetimi, kalite
çemberleri, malzeme istek planı, tam zamanında üretim sistemi, esnek
üretim sistemleri, bilgisayar destekli tasarım ve üretim, senkronize üretim,
tedarik zinciri yönetimi.

IKT 274

Makro İktisat

Makroekonomiye giriş, milli hasıla ve milli gelirin ölçümü, işsizlik, enflasyon
ve uzun dönem büyüme, toplam harcama ve denge üretim, devlet ve mali
politika, para arzı ve merkez bankası, para talebi, denge faiz oranı, mal ve
para piyasalarında toplam talep, toplam arz ve denge fiyat seviyesi, açık
ekonomi dengesi.

5. DÖNEM (GÜZ DÖNEMİ)
İŞL-301

Finansal Yönetim I

Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları
ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve
getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.

İŞL-303

Maliyet Muhasebesi

Maliyet muhasebesinin tanımı, işlevleri, finansal ve yönetim muhasebesi ile
ilişkisi. Maliyet kavramları ve maliyetlerin davranışı. Maliyet sistemleri.
Maliyet dağılımı ve ürün maliyetleri.

İŞL-305

Stratejik Yönetim

işletmelerin faaliyetlerinin stratejik bir bakış açısı ve tanıtılmaktadır firmalar
tarafından uygulanabilir çeşitli stratejiler yoluyla incelenir.

İŞL-341

Bilgi Yönetimi

Veri-bilgi ile ilgili temel kavramları vererek, günlük yaşamda ve kurumlarda
çalışanlar için bilginin ve bilgi yönetiminin önemini ortaya koymak, çeşitli

alanlarda bilgi yönetim sistemleri örnekleri ile öğrencileri yaşama ve çalışma
hayatına hazırlamak
İŞL-343

Pazarlama Araştırması

Temel Kavramlar/Pazarlama Kararları/Risk ve Belirsizlik Halinde Karar
Alma/Hipotez Testleri/Örnekleme/ Pazarlama Araştırma Süreci/Korelasyon
Analizi/ Regresyon Analizi

İŞL-345

Satış Yönetimi

Satış Yönetimi Kavramı/Satışçıların Tedariki, Seçimi ve Mesleki
Gelişmesi/Satışçıların Eğitimi ve Yetiştirilmesi/Satışçıların Değerlendirilmesi /
Satış Sunumu / Büyük Müşteriler ve Büyük Satışlar

İŞL-347

Örgüt Geliştirme

Bu dersin içeriğini örgüt geliştirme kavram ve süreci, amaç ve fonksiyonları
ve örgüt geliştirme müdahale teknikleri oluşturmaktadır.

İcra-İflas Hukuku

Öğrencilere icra ve iflas hukukunun temel kavram ve kurumlarını
tanıtmaktır. Bu derste öğrencilere, genel haciz yoluyla takibe ve özel takip
yollarına, ayrıca iflas takibine, konkordatoya ve tasarrufun iptali davalarına
ilişkin bilgiler verilmektedir.

KMU391

6. DÖNEM (BAHAR DÖNEMİ)
İŞL-302

Finansal Yönetim II

Finansal Amaçlar, Finansal Analiz, Finansman İhtiyaçlarının Tahmini, Nakit
bütçesi, Tahvil Değerlemesi, Hisse Senedi Değerlemesi, Piyasa Değeri, Fiyat
Kazanç Oranı Modeli, Regresyon Modeli, Sermaye Bütçelemesi, Kar Dağıtım
Politikası

İŞL-304

Yönetim Muhasebesi

Dersin tanıtımı, ders planı, yönetim muhasebesinin tanımı ve amaçları,
Maliyet, finansal ve yönetim muhasebesi arasındaki ilişkiler, Stratejik
yönetim muhasebesi kavramı, Maliyet davranışlarının belirlenmesi, Yarı
değişken maliyetlerin analizi, Başabaş noktası analizi, Başabaş analizi
uygulamaları, Maliyet ve unsurları, muhasebe maliyeti, fırsat maliyeti,
Gider-zarar ayırımı, Sabit, Değişken ve Karma Giderler, Karar vermeyle ilgili
maliyet kavramları, Diğer karar verme yaklaşımları, Fiyatlama politikaları,
Yönetim muhasebesindeki son gelişmeler ve modern maliyetleme
yöntemleri, Tam zamanında üretim, İşletme bütçeleri

İŞL-306

Girişimcilik ve KOBİ'ler

Girişimci ve Girişimcilik Kavramları, Girişimcinin Özellikleri, Girişimci Kişiliğin
Oluşumu, Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik, Yenilik ve Yaratıcılık,
Girişimciliğin Teşviki, Küçük İşletme Kavramı, Özellikleri /Küçük İşletmelerin
Türleri, Avantaj ve Dezavantajları, Yeni Bir İşe Başlamak / Mevcut Bir
İşletmeyi Satın Almak, İşletme Yerinin Seçimi, Kuruluş Sorunları, Küçük
İşletmelerde Tedarik, Üretim, Pazarlama Fonksiyonları, Küçük İşletmelerde
Finans ve Yönetim Fonksiyonları, Küçük İşletmelerde Başarı ve Başarısızlık
Nedenleri, Küçük İşletmelere Yardımcı Kuruluşlar, Kadın Girişimciler

İŞL-340

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkilerin Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Özellikleri, Reklam, Propaganda,
Lobicilik, Pazarlama, Halkla İlişkiler Teorileri: Basın Ajansı ve Kamuoyu
Bilgilendirme, İki Yönlü Asimetrik Model ve İki Yönlü Simetrik Model,
Halkla İlişkiler Kampanya Tasarımı, Halkla İlişkiler Kampanyalarında
Araştırma, Planlama ve Uygulama, Halkla İlişkiler Kampanyalarında
Değerlendirme ve Analiz, Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi

İŞL-342

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak kavramı ve temel özellikleri, Kıymetli evrakın
sınıflandırılması, Devir şekilleri bakımından kıymetli evrak türleri; nama,
emre ve hamile düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri, Kıymetli evrakta
def’iler, kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, Kambiyo senedi türleri, düzenleme
ehliyeti, Poliçede şekil şartları, Poliçede kabul etme, ciro, aval, ödeme,
Poliçede kabul etmeme ve ödememe hallerinde başvuru yolları ve
zamanaşımı, Bononun niteliği ve şekil şartları, bonoya uygulanacak poliçe
hükümleri, Çekin niteliği ve şekil şartları, Çekin devri ve çekte ödeme,
Menkul kıymetler, Mevzuatımızdaki diğer kıymetli evrak türleri,
Uygulamadaki kıymetli evrak ilişkilerinden doğan sorunların incelenmesi.

İŞL-344

Elektronik Pazarlama

E-ticarete giriş, İnternet altyapısı: İnternet ve WWW teknolojisi, Web
üzerinde satış: Kâr modelleri ve web kimliği yaratmak, Web üzerinde
pazarlama, Endüstriyel pazarda faaliyetler: verimlilik artışı ve maliyetlerin
azaltılması, Sosyal ağlar oluşturma, Mobil Ticaret, E-ticaret çevresi: Yasal,
etik ve vergi kuralları, Web veri tabanı donanım ve yazılımları, E-ticaret
yazılımları, E-ticaret donanımları, Ödeme sistemleri, E-ticaret planlaması

İŞL-346

Yöneylem Araştırması

Yöneylem Araştırması tanım ve tarihçe, Karar Verme ve Modeller, Doğrusal
Programlama, Doğrusal Programlama ve Grafik Yöntem, Doğrusal
Programlama Modeli Örnekleri, Microsoft Excel ve Çözümleyici Fonksiyonu,
Simplex Yöntem, Doğrusal Programlama ve Simplex Yöntemde Problemler,
Dualite, Duyarlılık Analizleri, Ulaştırma Modelleri, Şebeke Analizi

İŞL-348

Toplam Kalite Yönetimi

Kalitenin Tanımı ve Özellikleri, Toplam Kalite Yönetimi, Toplam Kalite
Yönetimi ve İşletme Stratejisi, Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Faktörü,
İnsan Kaynakları-Kalite İlişkisi, Ekip Çalışması-Kalite Kontrol Çemberleri /
Takım Çemberleri-Takım Çalışması, Toplam Kalite Yönetiminde Planlama,
Örgütleme ve Kontrol, Toplam Kalite Yönetiminde Liderlik, Motivasyon,
Ödül, Tanınma, Çalışan Katılımı, Toplam Kalite Yönetiminde Değişim
Yönetimi, Toplam Kalite Yönetiminde Eğitim, Kalite Güvence Sistemleri,
Ülkeler ve Toplam Kalite Yönetimi

7. DÖNEM (GÜZ DÖNEMİ)
İŞL-401

Bitirme Tezi I

Derse giriş ve proje konusunun belirlenmesi, Proje çalışmasına yönelik
analiz ve bilgi toplama çalışmaları, Projenin geldiği noktayı ve analiz
çalışmalarını içeren sunuşlar, Proje konularına yönelik sunuş ve tartışmalar

İŞL-403

Araştırma Yöntem ve
Teknikleri

Bilim Felsefesi ve Bilimsel Bilgi Nedir?, Bilimsel araştırma süreci ve
aşamaları, Araştırma Probleminin ve Amacının Belirlenmesi, Eleştirel kaynak
taraması ve hipotez, değişken, tümevarım ve tümdengelim yöntemleri,
Bilimsel araştırmalarda veri, ikincil ve birincil veri kaynakları, veri toplama,
Araştırmalarda ölçme ve ölçekler, Araştırma evreni ve örnekleme, Nicel
analiz yöntemleri, Farklılıkları incelemeye yönelik analiz teknikleri, İlişkileri
incelemeye yönelik analiz teknikleri, Araştırma raporu hazırlama,
SPSS Uygulamaları

İŞL-405

Sermaye Piyasaları

Sermaye piyasalarının tarihçesi, Markowitz'in Sermaye Piyasası Teorisi, ABD
Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Capital market regulations of the
European Union, MiFID, Degisimlerin Islem hacmi, Yeni Türk Sermaye
Piyasası Kanunu'na Giris, 6362 Sayılı Kanun'nun Gerekçesi, 2008 Küresel
Krizi ve Sermaye Piyasalarına Etkileri, Yeni Türk Sermaye Piyasası Kanunu
ile ilgili Temel Kavramlar ve Açıklamalar, Sermaye Piyasası Kurumları,
Sermaye Piyasası İşlemleri, Yatırım Hizmetleri, Yatırım İslemleri

İŞL-441

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile İlgili Kavramsal Bilgiler, Sosyal, Politik ve
Ekonomik Kapsam, Paydaş Teorisi, KSS İlkeleri, Firma Sürdürülebilirliği ile
İlgili Konular, Etik, KSS ve Kurumsal Davranış, Vekalet Teorisi ve Yönetişim
Konuları, Kar Amacı Gütmeyen İşletmelerde KSS, Küreselleşme ve
Düzenlemeler, KSS ve Strateji, Performans Değerleme ve Performans
Raporlama, KSS ve Finansal Performans İlişkisi, Örnek Finansal Olay
Çalışmaları

İŞL-443

Muhasebe Denetimi

Uluslararası Denetim Standartları, Denetim İşlevleri, Bağımsız Dış
Denetçinin Sorumluluğu, Etik ve Denetim, Bağımsız Denetçinin Raporlama
Sorumluluğu, Risk Değerlemesi, İç Kontrol Sistemi, Hata Ve Hile, Sunum ve
Vaka çalışması

İŞL-445

Çalışma Hukuku

İş hukukuna ilişkin genel bilgiler, uygulama alanı, Hizmet akdi, Hizmet
akdinden doğan borçlar, hizmet akdinin sona ermesi ve sonuçları, İşin
zaman bakımından düzenlenmesi,
İşçi sağlığı ve iş güvenliği, Sendikalar, sendikaların kuruluşu ve organları,
Sendika üyeliği, sendikal güvenceler,

İŞL-447

Reklamcılık

Sendika ve konfederasyonların faaliyetleri, mali yapısı, denetimi, sona
ermesi ve faaliyetlerinin durdurulması, Toplu iş sözleşmesi, Toplu iş
sözleşmesi yapılması, hükmü, uygulama alanı, Toplu iş uyuşmazlıklarının
çözümünde grev, Lokavt ve hakemlik, Vaka çalışması
Reklamın Tanımı-Kapsamı-Tarihsel Gelişimi, 5M’si* İletişim ve Reklam,
Sınıflandırılması, Reklam Yönetimi, İletişim Planlaması, Reklam Araçları,
Reklamın Etkileri Reklamın Etkinliğinin Ölçülmesi, Reklamcılıkla ilgili Ulusal
ve Uluslararası Kuruluşlar, Reklam ve Etik,
Reklamın Yasal Düzenlemeleri* Reklam Denetimi

MLI-461

Türk Vergi Sistemi

Vergi Hukukunun konusu ve kaynakları, Vergi kanunlarının uygulanması,
Vergiye ilişkin temel kavramlar, Türk Vergi Sisteminin Genel Yapısı, Gelir,
servet/servet transferleri ve tüketim üzerinden alınan vergiler, Vergi
mükellefiyeti ve mükellefiyet türleri, Gelirin tanımı, Kişisel gelir vergisi,
Vergileme süreci ve verginin ödenmesi, Kurumlar Vergisi, Diğer vergiler

8. DÖNEM (BAHAR DÖNEMİ)
IKT-472

Türkiye Ekonomisi

Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisindeki yeri, Türkiye’de nüfus ve
işsizlik, yaratılan ulusal gelir ve büyüme hızları, Türkiye’de ulusal gelir ve
gelir dağılımı, Kamu maliyesi, tanımlar ve bütçe büyüklüklerindeki
gelişmeler, kamu harcamalarının analizi, iç ve dış borçların gelişimi,
Sektörel analiz 1:Tarım sektörü ve sorunları, Sektörel analiz 2:Sanayi
sektörü, Sektörel analiz 3: Hizmetler sektörü, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve
ekonomideki önemi, KİT’ler ve özelleştirme, Türkiye'de Sermaye piyasası,
Ödemeler dengesindeki gelişmeler, Türkiye’de enflâsyonla mücadele ve
krizler, Türkiye – IMF ilişkileri, Türkiye’de uygulanan ithalât ve ihracat
rejimleri, Dış ticaret politikasının analizi, Türkiye’de yabancı sermaye
yatırımları, Serbest bölgelerin ekonomik rolü, Türkiye’nin AB dışındaki diğer
ülkelerle ekonomik ilişkileri,

İŞL-402

Bitirme Tezi II

Literatür taraması, Araştırma yönteminin belirlenmesi, Proje konularına
yönelik veri Toplama, Araştırma modelinin oluşturulması, Verilerin gözden
geçirilmesi, Verilerin Analiz edilmesi, Analizlerin yorumlanması

İŞL-406

Yatırım Projeleri Analizi

Proje kavramı, proje hazırlama süeci, Sermaye Piyasasının Tanımı, İndeks
Hesaplama Metodları, Finansal Türev Enstrumanları, Halka Açılma, Hisse

Senedi Piyasası, Karlılık ve risk kavramlarının analizi, Etkili ve Optimak Risk
Yönetimi, Para piyasasının tanımı, Etkili ve Optimal Risk Yönetimi, Arbitraj
Fiyatlama
İŞL-440

Uluslararası Pazarlama

Uluslararası pazarlamaya giriş, Uluslararası pazarlamada sosyal ve kültürel
konular, Uluslararası pazarlama araştırması, ürün ve hizmet yönetimi,
pazarlama iletişimi, dağıtım ve lojistik, pazarda fiyatlama, niş pazarlama
stratejileri, pazara giriş stratejileri, Uluslararası pazarlar, pazarlama
karması, pazarlama stratejisi

İŞL-442

Yönetimde Güncel
Yaklaşımlar

İŞL-444

Teknoloji ve Yenilik
Yönetimi

Bilgi Yönetimi, Değişim Yönetimi, Örgütsel Küçülme, Örgütsel Kıyaslama,
Dış kaynaklardan yararlanma, Personeli Güçlendirme, Takım Kurma,
Öğrenen Örgütler, Yüksek Performanslı örgütler, Sanal örgütler, Süreç
yenileme, Stratejik İşbirlikleri, Modern yönetim teknikleri, Modern ötesi
yaklaşımlar
Teknolojinin Tanımı ve Önemi, Teknolojinin Sınıflandırılması, Sistem
Yaklaşımı Çerçevesinde Organizasyonlarda Teknoloji, Alt Sistemler ve
Teknolojinin Görünümü, Teknoloji Seçimi / Otomasyon ve Bilgisayar Temelli
Uygulamalar, Çevre ve Teknoloji, Çevresel Teknoloji ve Belirsizlik,
Teknolojik Değişim, Ürün Yeniliği, Bütünsel Teknoloji ve Bölüm Teknolojisi,
Teknoloji-Yapı İlişkisi, Bilgi Temelli Organizasyonlar

İŞL-446

Ahilikte Etik ve İş Ahlakı

Ahlak kavramı, Ahlakın tarihsel gelişimi, Ahlak ve Etik Ayrımı, Etik ve
disiplinler arası ilişkiler, Etik Yaklaşımlar, Etik karar alma, İş ahlakı kavramı,
İş hayatında etik dışı davranışlar, Sosyal sorumluluk ve etik, Hak, Adalet ve
Etik, Politik davranış ve Etik, Güven ve Etik, İnsan Kaynakları
Uygulamalarında Etik, İşletme Uygulamalarından Örnekler

İŞL-448

Perakendecilik

Perakendeciliğe giriş, Perakendeci kuruluşların sınıflandırılması, Tüketici
satın alma davranışları, Perakende Pazar stratejisi, Finansal yönetim,
Perakende Kuruluş yerleri, Perakende yer seçimi,
Mağazaplanlama,tasarım,sunum ve görsel iletişim, Ürün çeşitlendirmesinin
planlaması, Satın alma sistemleri, Fiyatlandırma, Perakende iletişim karması

