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Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
BYA-IOI Iletisim ) 0 0 ) 7 ) Zorunlu

Iletiqimin tanlm ve kavramlan, iletigim iigelerinin analiz| Iletigim engeli yaratan olgular ve ahnacak onlemler, Sozlii ve yazth,
iletiqim becerileri, Dilcitesi fakttirler, Mesleki yaqamda uygulanan iletiqim tiirleri ve araglan, kurum igi yaa fi.irleri ve genel amagh i9
mektuplan hakkrnda genel bilgi, Grup ve kitle iletigimi hakkrnda genelbilgi, Grafik iletigim cigeleri, Teknolojik iletigim araglan ve
kullanrm alanlarr

Ders Kodu Ders Adl Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
IKY-101 Psikoloiive Giris 3 0 0 3 3 4 Zorunlu

Psikolojinin tanlml, evrim, genetik ve davranrg, davranrgrn geliqimi, olrenmenin ilkeleri, klasik kogullanma, edimsel kogullanma,
bilissel oErenme, bellek, heyecan, yasam boyunca eelisim. kisilik ve kisilik kuramlan. normal drsr davranrs konulan

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uye. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
IKY-103 Kamu Yiinetimi 3 0 0 J 3 5 Zorunlu

Kamu ycinetiminin tantmt ve elemanlan, ycinetim diigiincesinin geligimi ve kamu-ozel sektrir yrinetimlerinin aynlmasr, kamu
ycinetimi dtigiincesinin evrimi ve geleneksel kamu yonetimi anlayrgrnrn olugumu, Yeni Kamu Yonetimi anlayrgr ve yiinetimde yeni
paradigma, kamu yonetimini incelemede bagltca yaklagrmlar ve kamu ycinetiminin diger bilim dallanyla iligkisi, kamu yrinetimi ve
ozel ycinetimin benzerlik ve farklan, devletin niteligi, gorev ve boyutlanndaki biiy0menin kamu orgiitlerine ve topluma etkileri,
merkezi yonetim, yetki geniglili, hizmette yerellik ve adem-i merkeziyet kavramlarr, merkezi ycinetimin baqkent cirgiifi.i ve yardrmcr
kuruluslar, merkezi yonetimin tasra <irsiiti.i ve tarihi selisimi. kamu vonetiminin denetlenmesi.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
IKY-IO5 Genel lstetme I 3 0 0 3 J 3 Zorunlu

Temel igletme kavramlart ile birlikte igletme gegitlerinin srnrflandrnlmasr, Kurulug gahqmalarr ve iolgefine gore igletme fiirleri,
iqletmenin hayatrnt devam ettirebilmesi igin yonetici ve lider kavramlarrnrn farkhhklan, igletme igindeki pozisyonlar, igletmenin i9
ve drg gevresi, igletmenin ycinetim fonksiyonlan iginde riretim, pazarlama ve satl$ streglerini tanryarak; planlama, cirgiitleme,
yiiriitme. koordinasyon ve denetim asamalan hakkrnda senel bilei.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Jlusal Kredi AKTS TURU
IKY-107 Orsiitsel Davranrs 2 0 0 2 , 3 Zorunlu

Yonetim strecinde ortaya grkan defiqimlerin tarihsel arka planr, Kiginin kendisini ve ozelliklerini daha iyi tanrmlayabilmesi, Qahgma
hayattndan beklentileri ve insanlar arasr iliskileri diizenlevebilmesi, Davranrs bilimleri ile ileili temel kavramlann oErenilmesi

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uye. Saat Jlusal Kredi AKTS TURU
ISY-103 Genel Hukuk Bilsisi , 0 0 7 ) 3 Zorunlu

Hukuk kurallanntn ozellikleri ve diler sosyal diizen kurallardan ayrnml; 9a!da9 hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Tiirk
Hukukunun derlenmesi; yaptlnm ve gegitleri; kamu hukuku, ozel hukuk, karma hukuk dallarr ve alt aynmlan; Tiirk pozitif hukuku ve
sorunlan; hukukun qegitli aqrlardan uyzulanmast; hak; hak sahipliei ve ehliyet kavramlan: sorumluluk ve sorumluluEun isletilmesi

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvg. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
LOJ-103 Genel Ekonomi 3 0 0 3 3 4 Zorunlu

Iktisadrn temel kavramlan - Tiiketici davrantglan - Piyasa kavramr, Kar maksimizasyonu amaglayan iqletmelerin yapmasl gerekenler
- Piyasa gegitleri

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvg. Saat Ulusal Kred AKTS rUnU
IKY-109 Bilisim Teknoloii leri I 0 0 3 3 J Zorunlu

Bilgisayar teknolojisinin ofis ortamrnda defigik amaglarla kullanrlacalr gergelini kavrayabilme. Kelime iqlem programrnr
kullanabilme. Bilgisayar teknolojisiyle sunu haarlayrp takdim edebilme. Qahqma tablosu olugturabilme, gahgma hayahnda
sallayacaft kolayhklan kavrayabilme. Qahgma tablosunda grafik hanrlayabilme. Veritabanr programtnrn salladrgr avantajlann
cinemini kavrayabilme.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred: AKTS TURU
TUR.ITO Tiirk Dili-l 2 0 0 , 7 2 YOK

Dil nedir? Dillerin Dofugu. Dil diigiince baflantrsr, Dil Kiiltiir Baflantrsr, Dil Toplum Baflantrsr. Diinya Dilleri ve Tiirkqe. Ti.irk
Dilini Tarihgesi. Ses Bilgisi. Tiirkge Kelimelerin Ses Ozellikleri, Vurgu, Heceler. Yapr Bilgisi. Yaprm Ekleri, Qekim Ekleri. Kelime,
A- Anlam Derecelerine Gore Kelimeler B- Anlam iligkiterine Gore Kelimeler C- Yapr Bakrmrndan Kelime Qegitleri. Kelim Ti.irleri.
Kelime Gruplar, A- isim tamlamast, B- Srfat tamlamasr C- Krsaltma Gruplan, Q- Unvan Grubu, D- Edat Grubu E- Baglag Grubu, F-
Unlem Grubu, G- Tekrarlar, H- Fiilimsiler I- Sayr Grubu, i- Birleqik fiiller. Ciimle, A- Ctimleni Ogeleri B- Ciimle Qegitleri. Yazm
Kurallarr
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Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
ING.TOl Ingilizce-I ) 0 0 2 ) 2 YOK

Elementary (The verb be: I, you, and we; The verb be: he, she, and they; This and these; Noun plurals; a / an vs. the; Possessive 's

and s'; Possessive adjectives; Yes-No questions with be, Information questions with be; Simple present statements; Simple present:
Yes-No questions and short answers; Frequency adverbs; There's and There are, Quantifiers; Telling the Time)
Kiqileri tanrtabilmek, Ulke ve Uluslan telafuz edebilmek, Rakamlan anlayrp telafuz edebilme, Meslekler hakkrnda konugmak ve
kiqisel bilgileri olrenip anlatabilmek. Kigilerden bilgileri tekrar etmesini istemek, nesneleri tanrmlayabilmek igin srfatlan
kullanabilmek, Sahip olunan nesnelerden, aile iiyelerinden, zaman ve fiyatlardan bahsedebilmek. Bog zaman aktivitelerinden ve ne
zaman yaptldrklanndan bahsedebilmek. Konser, sergi vb. etkinlikler hakkrnda bulunan ilanlardan onemli bilgiler bulmak. Nesnelerin
odada yer yon b_akrmrndan iligkilendirilmesi ve giinltik rutinleri tanrmlama. Onemli giinler, haftalar ve aylarda kullanrlan kahplal
kullanabilmek. Oneri, teklif yapmak ve bunlara kargrhk vermek, yiyecek, igecek isimlerini kullanabilmek ve anlamak. Tanrnmayan
kigiler hakkrnda soru sorrna ve cevap verebilme, difer insanlann bog zaman aktiviteleri ve rutinleri hakkrnda yorum yapabilme.
Yerlegim yerlerini ve tanrdtk mekanlan tanrmlayabilme, kiqilerin yagadrklan yerler hakkrnda soru sorabilme. Gegmigte gergeklegen
olaylar hakkrnda konugabilmek, yrllarr telafuz edip anlayabilmek, kigiler hakkrnda haberlere kargrhk verip karqrhkh soru sorup cevap
verTne.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
ATA-160 Atatiirk ilketeri ve inkrlan Tarihi-I ) 0 0 ) ) 7 YOK

Osmanltntn gdkiiq sebeplerine genel bir bakrg, Trirkiye Cumhuriyeti'nin kuruluguna giden yol, Osmanfi'nln son a<inemrnaen i*ir
aktmlart, Mondros miitarekesi sonrastnda iilkenin kargl karqrya kaldrlr durum ve Atati.irk'iin Samsun yolculufu, Milli Miicadelenin
ilk adrmr, Milli giigler ve Misak-r Milli, TBMM'nin kurulmasl, savagrn idaresini ele almasr ve Batr Cephesindeki savaglar, Biiyiik
Taamtz ve zafer.

II Y il DERSLERi.  Yarr
Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
IKY-104 Genel isletme-Il 3 0 0 3 3 5 Zorunlu

Igletmenin ytinetim fonksiyonlan iqinde i.iretim, pazarlama ve sah$ siireglerini tanryarak; planlama, tirgtittelne, yurrii-.,
koordinasyon ve denetim agamalanntn analizi. Girigimcilik ve girigimcililin ekonomik geligmedeki rolii. iqletmelerde ortaya grkacak
olasl problemlere gciziim yonetimi ve bu problem ortamrnda baganh olmanrn yollan. Markalaqma kavramr ve marka iesitlerinin
analizi. Globalleqen diinyada insan kaynaklan yonetimi

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
IKY-106 Insan Kavnaklan Planlamasr 3 0 0 3 J f, Zorunlu

Insankaynaklarrplanlamasl'kavramt,tarihselgeli9imi,ama9lan,onemi,rirgiit1erdeinsantuynu
insan kalmaklarr planlamasr, <irgiitlerde insan kaynaklan planlamasrnr gerekli krlan nedenler, insan kaynaklarr gereksinim fi1rleri ve
insan kaynaklan planlamasrnda kullanrlan araglar, insan ka),naklan planlamasrnrn bir aracr olarak norm kadro uyzulamasr.
Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uys. Saat Ulusal Kredi AKTS riinU
IKY-108 I$ ve Sosyal Giivenlik Hukuku 3 0 0 3 3 3 Zorunlu

lstthdam tligkisinin hukuki okumast. Qahgma iliqkilerinde kargrlagrlan problemleri gcizebilme. Hem bireysel tre- aetoptu ,S hukuku
alanrnda sahip olunmasr gereken nitelikler. Sosyal riskler ve ilgili yiikiimliiliiklerin neler oldulu konusunda genel bilgi. Sosyal riskler
kar$rsrnda sigortahlara saElanan yardrm ve hizmetler konusunda genel bilgi

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS rUnU
IKY-1IO Bilisim Teknoloiileri 4 0 0 4 4 4 Zorunlu

Temelbi lg isayarbi lg is i ,b i lg i teknolo j i ler ikavramt,b i lg isayarku1lanrmrvedosyayt i
elekt.onik tablo yapma, sunum hazrrlama, veritabant yartltmlan ve internete erigim egitimi

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvg. Saat Ulusal Kred AKTS TIJRU
IKY-112 Bilisim Teknoloiileri II 3 0 0 3 J 4 Zorunlu

Bi lg isayarrnyaplSlvebi r imler i ,WindowsXPi9let imsistemindeki t . ,n .1. ;g.
M S W o r d v e M S E x c e l P o i n t ) P r o g r a m l a r r y l a g a l r 5 m a , i n t e m e t v e E - P o s t a K u l l a n r m r -

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uys. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
IKY-206 Sektiirler Analizi 3 0 0 3 J 4 Zorunlu

Sektorlerin tantmlanmast, sekttirler hakhnda dnbilgilerin verilmesi ve diha sonra sektdrleri aniliz etmeye yrinelik otarak 6gr*ffi
.P9l!!4evi haztrlatrlmas olarak yaptrklan projelgrin sunulmasr ve defierlendirilmesi.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
ISY-IO6 Yiinetim ve Orsanizasvon 3 0 0 3 3 3 Zorunlu

Eleqtirelbirtarzdaycinetimkuramlarl.Qahgmahayatrndag"nii-
Yonetim yaklagrmlanntn siyasi, ekonomik ve toplumsal yaprlarla olan iliqkileri. Y<inetimin ve'yonetiiiiigin deligen uygulamala'
Ydnetsel siireqleri. Ycinetim kuramlannr kargrlagtrrmah olarak elegtirel analizi. Giintimiiz yrinetim u.riuyrgrni g"giriten evreler
r$rgrnda sorgulama, Giincel olaylara ycinetsel bakr$ agrsr

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik UYs. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
ATA.26O Atatiirk Ilkeleri ve inkrlap Tarihi-Il ) 0 0 ) ) ) YOK

h,g1t1m'kul t i i r ,sosyalveekonomikalanlardakiMi l l iMi icadele,Atat i i rk ' i inhayah,r i r t in t i ta@
kiiltiirel ve hukuk alandaki inhldplan ve bu inkrlAplann olug si.irecini anlatri. Atatiirk d<inemindeki i9 ve 

'drg "siyasi 
oiaylarr

Atafiirk'iin diinya banqr igin gabalan. Atatiirk ilkelerine ve i.ilkeye olan ig ve drg tehditlere karqr genglili uyarmak ve Tiirkiye'ninjeopolit ik konumu hakkrnda bilsi vermek. I

a
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Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik uvs. Saat lUlusal Kredil AKTS TURU
ING-102 Ingilizce II ) 0 0 ) 7 ) YOK

Gegmig olaylardan bahsetme. Geqmig ve gimdiki zaman olaylannda soru-cevap yeterlili[i. Yagadrgr yer hakkrnda bahsetme ve
kabiliyet ciimleleri. Tantnan yerler hakkrnda bahsedebilme ve turistik bilgilendirme makalelerinde cinemli bilgileri tespit edebilme.
Drgarrda bir giin planlama ve basit cilgiide elektronik posta ve mektubu anlayabilme, Bog zaman aktivitelerinden bahsetme zamanlart
hakkrnda konuqabilme. Konser, sergi vb. etkinlikler hakkrnda bulunan ilanlardan onemli bilgiler bulmak. Nesnelerin odada yer ycin
bakrmrndan iligkilendirilmesi ve giinliik rutinleri tanrmlama. Onemli giinler, haftalar ve aylarda kullamlan kahplan kullanabilmek.
Oneri, teklif yapmak ve bunlara kargrhk vermek, yiyecek, igecek isimlerini kullanabilmek ve anlamak. Tanrnmayan kigiler hakktnda
soru sorna ve cevap verebilme, diler insanlann boq zaman aktiviteleri ve rutinleri hakkrnda yorum yapabilme. Yerlegim yerlerini ve
tanrdtk mekanlan tanrmlayabilme, kigilerin yagadrklarr yerler hakkrnda soru sorabilme, Gegmiqte gergeklegen olaylar hakkrnda
konugabilmek, yrllan telafuz edip anlayabilmek, kisiler hakkrnda haberlere karsrhk verip karsrhkh soru sorup aevao verrne.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uye. Saat lUlusal Kredil AKTS TURU
TUR-270 Tiirk Dili-II ) 0 0 ) 2 2 YOK

Sozlii anlatrm. Yazlt Anlatrm (Kompozisyon) a)Kompozisyon yazmada uyulmasr gereken hususlar b) Anlahm tiirleri c) Anlatrm
bozukluklan. Mektup, ildn, reklam, cizgegmig. Makale, deneme, elegtiri, fikra. Hatrra, geziyaztst, biyografi, otobiyografi. Roportaj,
hikaye, roman, tiyatro, masal. Rapor, tutanak. Yaz tiirleriyle ilgili uygulamalar. Konuqma Sanatr Ve Konugma Tiirleri: a)Baganh bir
konugma igin yaprlmasr gerekenler b)Konugma tiirleri (uygulama). Bilimsel aragtrrma nasrl yaprlrr? (Konuyu segme, srnrrlandrrma,
kaynak bulma ve yazma). Metin inceleme ve seQme yaziar. Metin inceleme ve secme yazrlar.

I I I .Y I DERSLERI
Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kredi AKTS TiJRU
IKY.2O1 Caedas Yiinetim Teknikleri 3 0 0 3 4 Zorunlu

Toplam Kalite Ycinetimi bagta olmak tizere, galdag ycinetim tekniklerinden Ogrenen Organizasyonlar, Sanal Organizasyonlar,
Balanced Scorecard, Benchmarking, Degigim Mi.ihendislifi, 6 Sigma Modem yonetim teknikleri. Klasik yclnetim anlayrgr drgrndaki
o laylar. Yrinetim stratej ileri. Farkh yrinetim tekniklerinin analizi

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
IKY-203 Qahgma Ekonomisi ve Endiistr i  i l igki ler i 3 0 0 3 3 5 Zorunlu

Insantnekonomikyaqamdaki fonksiyonlannl ,< jze l l ik Ie. .EmekArzr , 'agtstndanelealanbi rderst i r '@
Piyasasr Tiirleri, / iggiiciiniin Hareketlili$i / Emek Arzr, Emek Arzrnl Etkileyen Faktrirler, iggiicti ve iggiictinii Olugturan Unsurlar,
iggi.iciine Katrlma Oranr, Niifus Sorunlan, Mesleki Egitim, iqgiiciiniin Yaprsr, istihdamrn Yaprsr, igsizlik, igsizlik Tiirleri, igsizlikle
Miicadelede Emek Piyasasr Politikalan, Endiistri iligkileri Kavramr, Endiistri itiqtiteri Sistemi Yaklaqrmr, Dunlop ve Sonrasr,
Endtistri itigtiteri Sistemi ve Ekonomik ve Sosyal Yagama Etkileri, Endiistrilesmenin Cahsma Yasamrna Etkileri.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
IKY.2O5 Insan Kavnaklarl Yiinetimi I 3 0 0 3 3 6 Zorunlu

Insan Kalmaklan Ycinetiminin tantmt, kapsamr, organizasyon yaprsr igindeki yeri ve dnemi, personel ydnetimrjnsan kaynaklan
ytinetiminin temelini olugturan iglevler; iq analizleri ve ig dizaynr, insan kalmaklan planlamasr, insan kaynaklan temin siireci, e$itim
ve geligtirme, performans defierlendirme sistemi

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uys. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
IKY-209 Sektdr Uvsulamalarr I 3 0 0 3 3 3 Secmeli

Insan kaynaklan yonetimindeki temel alanlarla
planlama ve organizasyon becerileri geligmesi,
profesyonel geli$im

ilgili uygulamalar, rirgi.itsel ve
iq konulan ve problemlerini

sorugturma becerilerinin kazanrlmasr, program
daha derinden soru$turma, gelecek kariyer ve

)ers Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uys. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
IKY-217 Ilalkla Iliskiler 3 0 0 3 J 3 Secmeli

Halkla iligkiler alantnt, kuramlartnt ve ilkelerini tanrtmak. Hedef kitleleri ve bunlara uygun mesajlan Uetiiterne, Oognr mectit.an
seqme ve sonuglan delerlendirme iizerinde yolunlagmayr amaqlar. Baskr gruplan, kamuoyu, lobi faaliyetleri, igveren ve iqg<lren
iligkisi, yonetim ve halk iliqkisi, kriz ycinetimi konularr

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uyg. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
IKY-2T3 Sosyoloii 3 0 0 3 3 1 Secmeli

Sosyo1ojinintemelkuramlanvekavramlarr;temeltoplumsa1siiregler,yaprlarvemodeller;bi 'eyt@
bireyin toplumsallagma siirecine ve bu sriregte etkili toplumsal aile, efitim gibi kurumlara girig ve belinilen bu konulara diinyadan ve
Tiirkiye'den verilecek olan omek olgular

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kred: AKTS riinU
IKY-215 Entelekti iel Sermave Yiinetimi 3 0 0 3 3 J Secmeli

tstlgl ekonomisi ve ycinetimi ile ilgili temel esaslar, igletmelerde maddi olmayan varhklar ve beqeri r".-ay., -t.Gktiiel se.-S
ytinetimi, deler kavramr ve de[er esash ycinetim, entelektiiel seffnaye kavramrnrn alt boyutlan, entelektiiel sermayenin yonetim
agtstndan <ineminin kavranmasr, sosyal sermaye kqvramr, entelektiiel sermayenin cilqi.ilmesi
Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
tKY-2t7 se Ahm ve Eiitim Siirecleri 3 0 0 3 3 3 Secmeli

Ige altm ve efiitim siiregleri hakkrnda genel bilgi, ige ahm yontemleri, mi.ilakat teknikleri, yetkinlik Uizii miitatat, yetiqtinterin
ci$renme yontemleri, efitim programt tasarlanmasr, e[itim verilmesi ve katrhmcrlan siirece dahil eden elitim yrintemleri, elitim
sonuglanntn takip edilmesi ve ol9me/deferlendirme ycintemleri hakkrnda genel bilgi, do!ru ige almrn turumun diAer siirecleri
aqrsrndan <inemi ve qalr$an eEitiminin kurumun geli$imi aqrsrndan onemi

p 3



Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred: AKTS TURU
IKY-219 Protokol Bilsisi 3 0 0 3 3 3 Secmeli

Ig diinyasr ve sosyal hayatta kullanmak flzere, protokol kurallanntn, nezaket ve gtirgii kurallan yeterlikleri, protokoliin anlam ve
<inemi, protokol ilkeleri ve protokol srra diizenleri, makam, toplantr ve brifing protokol{i, bayrak ve ta$lt protokolii, resmi yazrgma
protokolti ve protokol yazrlanntn kawanmasr, tdren ve konuk protokolii, davet ve ziyafet protokolii, kryafet ve davranrq protokolti

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
tKY-223 Genel Muhasebe ve Finansman Bilsileri 3 0 0 3 3 3 Secmeli

Muhasebe tanlml, muhasebenin temel kavramlan, temel mali tablolar, bilango ve gelir tablosu, muhasebe hesabr, aktif hesaplar, pasif
hesaplar, gelir, gider hesaplan mizanlar, tekdiizen hesap planl, muhasebede defter tutma uygulamalan, muhasebe belgeleri, nazrm
hesaplar."Tekdiizen Muhasebe Sistemi" esasrna g6re igletmelerdi dcinem igi iqlemlerin muhasebelegtirilmesi, gelir tablosu ve genel
qecici mizanrn diizenlenmesi ve finansman bileileri

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred AKTS TURU

tKY-227 Igletmelerde Psikolojik Sorun ve
Sikavetler

3 0 0 3 3 Segmeli

Sosyal benlik kavramr, sosyal yargr, tutumlar, davranrglar, sosyal kargrlagflrmalar, sevgi ve baglanma, uyum, ikna, grup etkisi,
tinyargr ve kaynaklan, saldrganhk, gatl$ma ve bang, sosyal etki ve etkilegimin bilimsel olarak incelenmesi, insanlann birbirleri
hakkrnda diisi.inme ve iliski kurma bicimleri

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
IKY-235 Insan Kavnaklan Uvsulamalarr ? 0 0 3 1 3 Secmeli

Personel saflama ve segme siireci formlan, istihdam siireci formlan,SGK ige baglatma formlarr, oryantasyon drinemi formlarr,
performans deEerlendirme formlan. hizmet ici eEitim formlan. cizliik islemleri formlan. isten avnlma ve emeklilik formlan.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
ISY-207 Pazarlama 3 0 0 3 3 J Secmeli

Pazarlama ilkelerinin kavranrlmasr ve pazarlama uygulamalannrn izlenmesr ve
ciSrenilmesi. Tiiketicilerin davranrglannrn anlagrlmasr ve qciziimlenmesi. Pazarlama
yonelik bilei verilmesi. P azarlama siireclerinin anlastlmast.

goziilmesi. Pazarlama ile temel kavramlann
bilgi sistemi ve ara$tlrmasr igin uygulamaya

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredr AKTS TURU
YRL.8O2 Giincel Ekonomik Sorunlar ) 0 0 ) , Secmeli

fiirkiye ekonomisinin temel geligimi Ti.irkiye ekonomisinde ahnan ekonomi politikasr kararlan ve pratik sonuglan, Ttirkiyr
:konomisinde sektdrel geliqme ve yapl, Tiirkiye ve Diinya Ekonomisi ballamrnda uygulanan ekonomik politikalannrr
le!erlendirilmesi, diinya ekonomisi iginde Tiirkiye'nin yerinin belirlenmesi, drg ticaret ve serrnaye hareketlerindeki geligmeler, finansa
erbestlegtirme stirecinde Tiirkiye ekonomisi, finansal serbestlegtirmenin sonuglan ile diinyadaki ve Tiirkiye'deki gtincel ekonomil,
ronular bu dersin iceriEini olusturmaktadtr.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
BAS-808 Ticari Belseler ) 0 0 ) 7 3 Seqmeli

ficari belgeler dersinde ticari iqlemlerde gok srk kullanrlan belgeler ve evraklar anlatrlmaktadrr. En gok kullanrlan ticari belgeler
:atura, sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura, makbuz aynntth olarak incelenir. Aynca menkul kryrnetler, hisse senedi, tahvil, bono, gek
roliee, repo, hazine bonolan, devlet tahvilleri. finansman bonolan incelenir. Bu beleelerin uvsulamalan vaotrnlrr.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uye. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
IKY-807 E-Ticaret ) 0 0 7 t 3 Segmeli

l-ticaret igletmelerinin nasrl kuruldugu, hangi yasalarla faaliyetlerinin diizenlendifi. Rekabet kogullan, odemede giivenilirlilinir
;aflanmasr. Ahq veriglerinde mi,igteri memnuniyetlerinin olugturulmasr. E- ticaretten ahnan mallann iadesi, degiqtirilmesi, yaprlar
idemelerin krsa stirede ve kesintisiz geri ahnabilmesi, eibi temel bileilerin oErencilere ciEretilmesi.

lV. Yanyrl DERSLERI
Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
IKY-202 Insan Kaynaklan Yiinetimi II 3 0 0 J 3 3 Zorunlu

Insan Kalmaklan Ytinetimi I dersinin devamt olarak, ticret kavramr; iicret sistemleri, ig deferleme, ig giivenli[i ve iqgciren sa!h!r,
qahgma ilkeleri, kurum kiiltiirii ve insan kaynaklanndaki yeni olugumlar bagan delerleme, kariyer yonetimi, ticret yonetimi, insan
kaynaklan yrinetimi ve <irgiitsel bafhhk, ig tatmini,2l. Yiizyrlda insan kaynaklan ycineticilerinin ozellikleri ve insan kaynaklanna
iligkin aragtrrmalar

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
IKY.204 Performans DeEerleme ve Ucret Sistemleri 3 0 0 3 3 3 Zorunlu

Performans de$erlendirme ve i.icret yonetiminin kavramsal tanrmlarr ve kapsamlan, insan kaynaklan yonetiminde performans
yonetim sistemi; performans ycinetim sisteminin kullanrm alanlan ve yararlan; performans deSerleme siirecinde yaprlan hatalar,
de[erlendirmelerin kimler tarafrndan yaptlacalrnrn belirlenmesi, performans ycinetimi sistemini etkileyen temel faktrirler; ig
delerleme kavramt, amaglan, kapsamr, siireci; iq deferleme yrintemleri, iicret kavramr, iicret yonetiminin amaglan ve iicretleme
ilkeleri, igletmelerde i.icret politikastnr etkileyen temel faktcirler

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
MYO-500 Kurum Stair 0 ., 0 ) 0 8 Zorunlu

Teorik bilgilerinin sektcirde uygulanmasrnr gormek adrna 30 is eiinii kurum stair yaprlmaktadrr.
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Strateiik Yiinetim
Stratejik Yonetimin temel kavramlarrnr ve amaglan, Igletmelerin ig gevre ve drg gevre ile iligkilerini analiz etmek, Siirdiirtilebilir
rekabetgi iistiinliik stratejileri. Ycinetim ve Shatejik Ycinetime Giriq / Stratejik Yonetim ile ilgili Kavramlar / Stratejik Yonetim
Strecinin Evreleri / Stratejik Yonetim ve Unsurlan / Drg Qevre Analizi / igletme Analizi; igletmenin Varhk ve Yetenekleri I Q.ewe
Unsurlarrmn Olgtilmesi / Durum Belirleme Matrisleri / SWOT Analizi / Stratejik Ydnlendirme; igletmenin Misyonu, Vizyonu,
igletmenin Amag ve Hedeflerinin Olugturulmasr, igletmenin ilke ve Delerleri / Temel Stratejiler ve Alt Gruplan / Ust Yrinetim
Stratejileri: Kurumsal Stratejiler / i9 Yonetim Stratejileri: Rekabet Stratejileri / iglevsel Stratejiler: Fonksiyonel-Bdliimsel Stratejiler /
Stratejilerin Uygulanmasrnda Uygulanan Teknikler, igletme Birlegmeleri, Ortak Giriqimler, Stratejik ittifaklar, Sahn Almalar /
Strateiilerin Uvzulanmasr / Strateiinin

Seminer Hazrrlama ve Etkili Sunum
Teknikleri

renci seminerini hazrrlarken dantgmantnrn cinerdili kaynaklann yanrnda internetten ve konuyla ilgili her tiirlii siireli yayrnlardan
usuliine eore kavnak edstererek vararlanabilir.

Sektiir Uvgulamalan II
Performans delerlendirme ve iicret yonetiminin kavramsal tanrmlan ve kapsamlan, insan kaynaklan yonetiminde performans
ycinetim sistemi; performans ytinetim sisteminin kullanrm alanlan ve yararlan; performans de[erleme si.irecinde yaptlan hatalar,
deferlendirmelerin kimler tarafindan yaprlacafrnrn belirlenmesi, performans yonetimi sistemini etkileyen temel faktorler; iq
deferleme kavramt, amaglan, kapsamr, siireci; ig deferleme ycintemleri, i,icret kavramr, ricret yonetiminin amaglan ve iicretleme
ilkeleri. i iicret politikasrnr etkileyen temel faktrirler gibi konular yer almaktadrr.

Ulusal Kred
tKY-2t4

Pazarlama aragtlrma ycintemleri, bilgi iiretimi ve ycinetimi, igletmelerin pazarlama bilgi sistemi, pazarlama araqtlrma yOntemleri,
rlama arastrrma yontemleri aracrhEryla isletmeler ile oazann uwmunu saElavacak elemanlann vetistirilmesi

Ulusal
IKY-218 e Kurumsallasma

Kurum, kurumsallagma kavramlan, kurumsallagma bileqenleri ve kurumsallagma dlgiitleri Kurumsallagamama nedenleri.
Kurumsallasma teorileri. Kurumsallasma bilesenleri ve kurumsallasttrrlmalarr

Kriz ve Stres Yiinetimi
Kriz ve kriz ycinetimi, kriz ycinetiminin onemi, baqan kogullan ve evreleri; kriz dcinemleri, iqletmeyi krize stiriikleyen faktcirler;
iqletme drq gevresindeki ve kriz faktorleri ve igletme iqi kriz faktorleri, siireg olarak kriz yonetimi, stres, stresin benzer kavramlarla
iligkisi, stresin agamalan ve genel uyum sendromu, stres faktcirleri; bireysel, gevresel ve <irgiitsel stres faktdrleri, stresin sonuglan ve

Sorumluluk Proieleri
Sosyal sorumluluAun cinemini tiErenci bilincine verlestirme. Proie nasrl hanrlanr? Metodlannr sdsterme ve uvsulatma.

TKY-226 Toplam Kalite Yiinetimi
Toplam kalite ytinetimi ve kalite y<inetim sistemleri kavramlarr. Toplam kalite yonetimi teknikleri ve istatistiksel Siireg Yonetimi

lan. Kalite <ilcme tekniklerr

tKY-228
Hizmet Kavramt, Hizmet Sektdrii, Hizmetlerin Ortak Ozellikleri, Hizmetler ve Pazarlama Karmast, Hizmetlerin Srnrflandtnlmasr.
Hizmetler Ve Qevre, Uriin Olarak Hizmet, Hizmetlerde Uriin Karma Stratejileri, Hizmetlerde Marka, Hizmetlerde Dafrttm,
Hizmetlerde Fiyatlama, Hizmetlerde Tutundurma, Hizmet igletmelerinde Personel, insan Kaynaklan Politikalan, Hizmet
igletmelerinde Mi.iqteri, Hizmet igletmelerinde Qevre Ve Tasanmr, Fiziksel Kanrtlar, Hizmet igletmelerinde Talep Y<inetimi, Hizmet
igletmelerinde Kapasite Ytinetimi, Hizmet igletmelerinde Gelir Yrinetimi, Hizmet Kalitesi, Hizmet Karqrlagmalan Ve Kritik Olaylar,
Hizmetlerin Uluslararasr r, Drg Pazar olanaklan.

rKY-232 Pazarlama iletisimi
Pazarlama iletigimi kavramt, bi.itiinlegik pazarlama iletigimi kavramr ve pazarlama elemanlannrn birer iletigim unsuru olarak nasrl
kullanrldrEr bu dersin iceriEini olusturmaktadrr.
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