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DERS KODU DERS ADI İÇERİK T+U+KR AKTS 

226000000000500 

Bilimsel 
Araştırma 
Yöntemleri 

Bu derste araştırma kavramının tarihsel gelişimi anlatılmakta, bilimsel araştırmanın 
tanımı yapılmakta, bilimsel düşünce, bilimsel yöntemler ve bilimsel araştırmanın 
sunum türleri üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede bilgi, hipotez, kuram, bilimsel 
yasa, tümdengelim, tümevarım, olgu, veri, bulgu, değişken, örnekleme, deney, 
gözlem gibi kavramlar ele alınmaktadır. Bilimsel araştırmanın aşamaları olarak 
araştırma konusunun belirlenmesi, sınırlandırılması, hipotez, araştırma yöntemi, veri 
elde etme ve analizi, sonuçların yorumlanması anlatıldıktan sonra, bilimsel 
araştırmanın yazım kuralları üzerinde örneklerle uygulamalı çalışmalar yapılmakta ve 
bunlarla beraber bilimsel etik kavramı irdelenmekte ve önemi vurgulanmaktadır.  
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343000000000501 Finansal Yönetim 

Bu dersin amacı, işletmelerde finans fonksiyonunu finansal araçları finansal amaçlar 
doğrultusunda izleyerek, piyasadaki işletmelerin aşağıda başlıkları verilen konular 
doğrultusunda değerlemektir. Bu başlıklar şunlardır: Finansal Sistem ; Taraflar, 
Aracılık Faaliyetlerini Yerine Getiren Fin. Kurumlar; Finansal Piyasalar, Menkul 
Kıymetler; Finansal Amaç; Finansal Fonksiyon; Paranın Zaman Değeri; Basit, Bileşik 
Faiz ; Bugünkü Değer; Gelecekteki Değer; Risk-Getiri; Getiri ve Risk İlişkisi; Getiri ve 
Riskin Ölçülmesi; Risk ve Çeşitlendirme; Portföyün Risk ve Getirisi; Değer ve 
Değerleme Kavramı; Tahvil Değerleme; Hisse Senedi Değerleme; Tahvil Değerleme; 
ÖPS Değerleme; Sermaye Maliyeti; Borç Maliyeti; Öz Sermaye Maliyeti; Ortalama 
Sermaye Maliyeti; Marjinal Sermaye Maliyeti; Sermaye Bütçelemesi; Sermaye 
Bütçelemesi Karar Kriterleri; Net Bugünkü Değer; İç Verim Oranı; Diğer Karar 
Kriterleri; Proje Türleri; Nakit Akışlarının Belirlenmesi; İlk Yatırım Harcaması; 
Dönemsel Nakit Akışları; İskonto Edilmiş Nakit Akışı Analizi / Finansal Tablolar ve 
Analizi; Finansal Opsiyonlar ve Değerlemesi; Firma  Değerleme. 
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345031100000501 
İnsan Kaynakları 
Yönetimi 

Örgütlerin organizasyon yapisinda ve istihdam iliskisinde özellikle teknolojiye bagli 
olarak yasanan degisim sonucu, içerigi degisen ve kapsami genisleyen "Insan 
Kaynaklari Yönetimi" büyük önem kazanmistir. Dersin amaci, insan kaynaginin 
yetenek ve kapasitesini gelistirmek, degisebilme ve gelisme gücünü artirmak 
amaciyla uygulanmasi gereken yönetim bilgilerini ögretmektir. Ders konulari 
arasinda ise, Klasik Personel Yönetiminden Insan Kaynaklarina Geçis Süreci, Insan 
Kaynaklari Planlamasi, Insan Kaynaklari Yönetiminin Organizasyon Yapisi Içindeki Yeri 
ve Islevleri, Is Analizi ve Is Tasarimi, Isgören Bulma ve Seçme Süreci, Ise Yerlestirme 
(Oryantasyon Süreci), Egitim ve Gelistirme, Performans Degerlendirme, Kariyer 
Planlama ve Yedekleme, Ücret Politikalari ve Ücret Yönetimi, Sendika-Yönetim 
Iliskisi, Örgüt içi Iliskiler ve Hareketler, Is Sagligi ve Güvenliginin Korunmasi yer 
almaktadir  
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344000000000501 

Muhasebe Bilgi 
Sistemleri ve 
Yönetim Kararları 

Finansal muhasebe bilgi sisteminin temel yapisi, dönem içi ve dönem sonu islemleri, 
muhasebenin temel yapisi ve genel uygulama, finansal olaylarin kanuni defterlerde 
izlenmesi, finansal muhasebe süreci, tek düzen hesap plani ve finansal tablolar, 
bilanço (akatif ve pasif hesaplar) ve gelir tablosu hesaplari (gelir ve gider hesaplari) 
ile envanter islemlerinin kavratilmasi; maliyet kavrami, tekdüzen hesap planinda 
maliyet muhasebesi ve uygulamalari, maliyet felsefesi, yönetim muhasebesine giris, 
organizasyona genel bakis, temel maliyet terim ve kavramlari, direkt ilk madde 
malzeme, direkt isçilik ve genel üretim giderleri, genel üretim giderlerinin dagitimi, 
ürün maliyetleme sistemleri (siparis,safha ve karisik maliyetleme 
yöntemleri),maliyet- hacim ile maliyet-hacim-kar iliskileri, isletmelerde yönetim ve 
maliyet muhasebesinin önemi, yönetim süreçleri içindeki yeri, islevleri ve uygulamasi 
hedeflenmektedir. 
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311034500000501 
Örgütsel 
Davranış 

Bu dersin amacı çalışanların kişiliklerinin örgütteki davranışlarına etkisini, kişilik 
gelişim aşamalarını, tutumun bileşenlerini tanımlamak; tutum ile davranış arasındaki 
ilişkiyi açıklamak; iş tatmini ve örgütsel bağlılık gibi tutumları ve bu tutumların örgüt 
için önemini açıklamak; öğrenme teorilerini ve yönetimde öğrenmeyi yorumlayarak 
algılamanın örgütteki rolünü ve algılamayı etkileyen faktörleri açıklamak; bireysel ve 
grup olarak karar verme yaklaşımları, grup ile takımlar arasındaki farklılıkları, grup 
gelişim aşamalarını açıklamak; örgütlerde iletişim, iletişim süreçleri, motivasyon 
kuramlarını ve uygulamalarını, güç ve politika arasındaki farkı ve liderlik 
yaklaşımlarını açıklamak ve yorumlamak; çatışmaya neden olan etmenleri ve çatışma 
yönetimini, iş stresinin sebep ve sonuçlarını açıklayarak işletmelerin örgütsel 
davranış uygulamalarını değerlendirmek ve çözümler önermektir.  
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342034500000501 
Pazarlama 
Yönetimi 

  Bu derste pazarlama dünyasında kabul görmüş tüm ana kavramlar kapsamlı olarak 
incelenir. Pazarlama faaliyetlerini etkileyen tüm faktörler, stratejilerin geliştirilmesi 
için uygulanacak araştırma yöntemleri, tüketici davranış biçimleri gibi ana konular 
incelendikten sonra pazarlama stratejilerini oluşturabilmek için uygulanması gereken 
segmentasyon, hedef kitle belirleme, ve konumlandırma konuları detaylı olarak 
işlenir. Pazarlama odaklı bakış açısı çerçevesinde stratejilerin geliştirilebilmesi için 
ürün, fiyat, dağıtım ve iletişim karması detaylı olarak incelenir. Dersin amacı 
pazarlama odaklı bakış açısına sahip olabilmektir. İşlenecek konuların başlıkları 
şöyledir: •Pazarlama yönetiminden değişen perspektifler, modern pazarlama 
yönetimi kavramı ve kısa tarihi. •Pazarlama çevresi •Pazarlama stratejilerinin temel 
bileşenlerini anlamaya yönelik konular, ilgili teori ve modeller •Tüketici karar verme 
süreci ve stratejik pazarlama yönetiminde bu süreci anlamanın kritik önemi •Pazar 
bölümlendirme • Ürün, Dağıtım, Tutundurma ve Fiyat ı içeren pazarlama karması 
stratejilerinin formülasyonu, uygulanması değerlendirilmesi ve kontrolü •Marka 
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kavramı ve marka yönetimi •Kurum, mal, hizmet pazarlamasında uygulama farklılık 
ve benzerlikleri 

345000000000502 Stratejik Yönetim 

Bu ders kapsamında Stratejinin tanımı ve işletmelerde stratejik kararlar, İşletmelerde 
stratejik planlama, İşletmelerde amaçlar sistemi, İşletmelerde Genel ve yakın çevre 
analizi, İşletme değerleme: rakiplere kıyasla güçlü ve zayıf yönlerin analizi, Strateji 
seçimi: Stratejik fayda ve portföy analizi teknikleri, İşletme veya stratejik iş 
birimlerinin izleyebilecekleri stratejik alternatif türleri, İşletme stratejileri ve seçim 
analizleri, İşlevsiz düzey stratejilerinin veya politikalarının belirlenmesi, Stratejinin 
uygulanması:Strateji ve örgütsel yapı, Stratejilerin uygulanması: kaynak dağıtımı, 
Stratejik uygulamalar açısından organizasyon-kültür ilişkisi, Stratejilerin uygulanması: 
Liderlik biçimleri, Stratejilerin değerlendirilmesi ve kontrolü konuları  işlenecektir. 
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345000000000519 
Toplam Kalite 
Yönetimi 

Dersin başlıca konuları olarak temel toplam kalite yönetimi kavramları ve toplam 
kalite felsefesinin tarihsel gelişimi, çağdaş trendleri, sürekli gelişim, verimlilik, pazar 
payı ve kar, kaliteyi geliştirmek için gereken stratejiler, rekabet ve kazan-kazan 
ilkelerinin ürün ve hizmetler üzerindeki etkileri, kalite kontrolünde temel ilkeler, 
kalite kontrol organizasyonu, olasılık dağılımları, standartlar, denetim ve örnekleme, 
kalite çemberleri, toplam kalite ve standartları işlenecektir. Bu çerçevede aynı 
zamanda kalite kontrol, güvence ve yönetim, Toplam Kalite Yönetimi [TKY; TKY’nin 
değerlendirilmesi; Kalite Guruları – Deming, Juran, Taguchi, Ishikawa; ISO 9000 ve 
TKY; Kalite ve üretkenlik.] TKY’de organizasyon: Kaliteyle yönetim; PDCA Döngüsü; 
Kalite denetimi ve maliyetleri, Politikanın oluşturulması, Kalite çemberleri (QC) 
faaliyetleri, KK eğitim ve geliştirme konuları ele alınacaktır. 
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345054000000505 Üretim Yönetimi 

Bu Ders Kapsamında Üretimin Sınıflandırılması, Fabrika Sistemi, Üretim Sistemlerinin 
Sınıflandırılması, Her Bir Üretim Zincirinin Yapısı ve İşleyişi, Üretimin Planlanması ve 
Kontrolü, İşletme Malzemesi Türleri, Çalışma ve İşletme Araçlarının Süreleri, Zaman 
Hesaplama Yöntemleri, Gant Diagramı, MRP, MRP II, ERP, PPS Yazılımı, SAP'nin MRP 
II Sistemi ve BAAN'ın ERP sistemi, PPS Sistemlerinin Genel Yapısı, JIT Üretim 
Sistemleri, Grup Teknolojileri, Atölye Parçalarının ve makinelerin gruplandırılması, 
Lean Production, İşletmelerde "Zarar" Terimi, CIM ve CIM Modüllerine Giriş, Bilgi 
Yönetimi Konuları Ele Alınacaktır. 
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314034500000524 
Yönetim 
Ekonomisi 

Bu ders işletmelerde ekonomik analizin rolünü ve önemini ortaya koymaya çalışır. 
Ders, mikro ekonomi ilkelerinin uygulanması ile firmada karar verme mekanizmasının 
nasıl geliştirileceğini anlatmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için şu konular 
tartısılacaktır; talep, üretim ve maliyet, piyasa yapıları, fiyat belirleme, risk ve yatırım 
bütçelemesi, işletme kararları ve hükümet politikaları.  

3+0+3 6 

345000000000503 
Yönetim 
Organizasyon 

Yönetim yaklaşımına genel bakış , klasik ve neo klasik yönetim yaklaşımları, 
yönetimde çağdaş yaklaşımlar ve yönetimde durumsallık yaklaşımı , batı yönetimi 
karşısında japon yönetim yaklaşımları, yönetimde mükemmellik yaklaşımları, 
organizasyonlarda amaç belirleme ve planlama yaklaşımları, yönetimde yetki ve 
sorumlulukların dağılımı, organizasyonun önemi, tanımı ve ilkeleri , organizasyonu 
bölümlere ayırma ilkeleri ve ölçütleri , komite ve takim yönetimi , işletmelerde 
matriks örgütlenme biçimi ve sorunları, yiğisim organizasyon modeli, işletmelerde 
şebeke örgütlenme biçimi, organizasyonlarda koordinasyon kurma ve 
organizasyonda kontrol sürecidir. 
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226000000000598 
Yüksek Lisans 
Seminer 

(TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDİR VE ZORUNLUDUR) Seminer dersinde 
öğrenciler iş yaşamı veya uzmanlık istedikleri konularda çeşitli projeler alarak, 
çalışmalar yapacaklardır. Seminer dersleri içinde proje ve bilimsel araştırmalarda 
uygulanacak teknikleri kullanmaları amaçlanmaktadır. 
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226000000000599 Yüksek Lisans Tez 

Öğrencinin edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerini 
kullanarak yeni bilgiler üretmek, değerlendirmek ve yorumlamak amacıyla yaptığı 
bilimsel bir araştırmayı içeren yazılı olarak sunulan bir bilimsel çalışmadır. 
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226000000000597 
Yüksek Lisans 
Projesi 

Asgari olarak öğrencinin kazandığı bilgiyi uygulamada kullanma becerisini kanıtlamak 
amacıyla uygulama sorununu çözmeye veya alternatif öneriler geliştirmeye yönelik  
çalışmasını içeren yazılı bir rapordur. 
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