
 

 

 
 

 

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
İşletme Bölümü  
Ders İçerikleri 

I.Yarıyıl 
Ders Kodu TDB 101 

Ders İsmi Türk Dili –I 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0   3 

 
Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak onlarda 
ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamak temel 
amaçtır. Dil ve millet İlişkisi, dil ve kültür İlişkisi, yeryüzündeki diller ve Türk Dilinin dünya 
dilleri arasındaki yeri; kaynakları bakımından dil aileleri temel kavramları ile incelenir. Türk Yazı 
Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü’l- Hakayık, 
Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern 
Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) 
, Karatay Türkçesi dönemi ve eserler hakkında bilgi sahibi olunur. Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses 
ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe’nin ses 
özellikleri, Türkçe’nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) 
, şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve 
vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman 
ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, 
kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri örneklerle öğrenciye 
aktarılır. 
 
Ders Kodu AIB 101 

Ders İsmi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi –I 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0   3 



 

 

 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın gerekliliği; İnkılâp kavramı ve Atatürk; Türk 
İnkılâbı öncesi gelişmeler: Avrupa'daki gelişmeler, Osmanlı Devleti ve yenilik hareketleri, 
Tanzimat ve Meşrutiyet denemeleri, 3 Fikir Hareketleri; Devleti Yıkan Savaşlar :Trablusgarp ve 
Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı; Montros Mütarekesi :Mütareke bahanesiyle yapılan 
işgâller, İşgâller karşısında tutum; Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti'ni Teşkilatlandırması : 
Mustafa Kemal Atatürk'ün kişilik özellikleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün görevleri, Mustafa Kemal 
Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Amasya Genelgesi, Kongreler; Misâk-ı Millî, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Millî Mücâdele'ye karşı hareketler; Kuvâ-yı Millîye ve cepheleri; Sevr dayatması : Sevr'e 
karşı Türk Milleti'nin varlık mücâdelesi, Düzenli Ordu Dönemi: İnönü Savaşları, Londra 
Konferansı, Sakarya Muharebesi, Büyük Taarruz, Millî Mücâdele Dönemi Türk Dış Politikası; 
Antlaşmalar Dönemi:Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması 

Ders Kodu YDB 101 

Ders İsmi Yabancı Dil –I (İngilizce) 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0   3 

 
İngilizce – I dersinin amacı öğrencilere günlük ve akademik hayatlarında gerek duyacakları temel 
İngilizce bilgisini kazandırmaktır. Bu derste İngiliz dilinin temel dilbilgisi yapı ve kurallarının 
kavratılmasının yanı sıra öğrencilerin konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. 
Dönem içinde işlenecek konular, ‘to be’ 4 fiili, iyelik eki ve zamirleri, sıklık zarfları, have / has 
got, belirtme edatları, have to, can / can’t, there is / there are, some / any, sayılabilen ve 
sayılamayan isimler, how much / how many, nesnel zamirler, zamanlar (geniş zaman, geçmiş 
zaman) ve düzenli / düzensiz fiillerdir. 
 
Ders Kodu ISL 101 

Ders İsmi İşletmeye Giriş 

 
Dersin İçeriği 

T U L Kr AKTS 

3 0  3 5 



 

 

 
Bu ders, öğrencilere etik, küreselleşme, küçük işletme ve girişimciliği vurgulayan temel bir   
‘işletme’ kavramını tanıtır. Yönetim, operasyonlar, pazarlama, finans ve muhasebe dahil olmak 
üzere iş dünyasının temel işlevsel alanlarını tanımlayabilecek ve birbirleriyle nasıl uyumlu 
olduklarına dair bir anlayış geliştirmeye başlayacaklardır. Bu dersi başarıyla tamamlayan 
öğrenciler:  
1) İşletmenin temel işlevlerini tanımlayabilir.  
2) İşletmenin ana katılımcılarını belirleyebilecek ve paydaş teorisini açıklayabilir.  
3) İşletme için etiğin ve sorumluluğun önemini kavrar.  
4) Yönetimi tanımlar ve organizasyonel hedeflere ulaşmadaki rolünü açıklayabilir. 
5)   Pazarlama kavramını açıklar ve işlevlerini belirtebilir.  
6) muhasebeyi tanımlar ve muhasebe bilgileri ile finansal tabloların farklı kullanımlarını 
açıklayabilir.  
7) Ekonomi, teknoloji, rekabet, çeşitlilik, küresel fırsatlar tarafından yaratılan ortamların etkisini 
belirleyebilir.  

Ders Kodu ISL 103 

Ders İsmi Muhasebeye Giriş 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 5 

 
Muhasebeye Giriş dersinin temel amacı öğrencileri muhasebe bilimiyle tanıştırmak ve onlara iş 
operasyonlarının nasıl kaydedileceğini öğretmektir. Buna ek olarak, öğrencilerin muhasebe 
fonksiyonları ve bir işletmeyi etkileyen ekonomik olayları ve bilanço ve gelir tablosu gibi mali 
tabloları nihayetinde etkileyen ekonomik olaylarla tanıştırılması amaçlanmaktadır. Bu dersin bir 
diğer amacı da öğrencilere işlemlerin çift girişli sistemde nasıl kaydedileceğini göstermektir. 
Ayrıca, öğrencilere bir gelir tablosu ve bilanço hazırlamayı öğretmek, gelirleri ve giderleri 
raporlamak kursun önemli hedefleridir. Bu dersi tamamlayan öğrenci: 1) Güçlü bir finansal 
muhasebe geçmişine sahip olur 2) Ticari işlemleri muhasebe tarzında kaydedebilir. 3) Muhasebe 
fonksiyonlarını ayrıntılı olarak anlar 4) Ekonomik olayların genel olarak organizasyonları ve mali 
tablolarını nasıl etkilediğini bilir. 5) Gelir tablosu ve bilanço hazırlama konusunda ustalık kazanır. 
6) Gelir ve giderlerin raporlanmasına ilişkin bilgisini gösterir. 7) Mali tabloları analiz edebildiğini 
ve firma hakkında yorum yapabildiğini gösterir. 
 
Ders Kodu ISL 107 

Ders İsmi Sosyoloji 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 

 
Bu ders sosyolojiye ve ana konularına bir giriş sağlar. Bu ders ile öğrencilerin kültür gibi makro 
düzeydeki konuları, örgütler gibi orta düzeydeki kavramları ve bunların mikro düzeydeki odak 
noktasına yansımalarını açıklamak için sosyolojik kavramların rolünü anlamalarına yardımcı 
olmak amaçlanmaktadır. 
 



 

 

Ders Kodu ISL 109 

Ders İsmi Temel Matematik 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 

 
Dersin amacı öğrencilere analitik düşünme yeteneği kazandırmak ve öğrencilerin işletme 
problemlerinin çözümü ve analizi için gerekli olan temel matematik bilgisini elde etmesini 
sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, temel matematiksel işlemleri yapabilecek yetkinliği 
elde edeceklerdir. Öğrenciler matematiğin önemli kavramlarını (örn., Türev, Fonksiyonlar, v.b.) 
tanımlayabilecek ve bu kavramları kullanarak işlem yapma yeteneğine sahip olacaklardır. 
 
Ders Kodu ISL 111 

Ders İsmi Bilgi Teknolojileri 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  0 3 

 
Bu dersin amacı bilgisayara giriş, bilgisayarın tarihi öyküsü, bilgisayarların kullanıldığı alanlar, 
bilgisayar sistemleri, işletim sistemleri ve programlama dilleri, akış şemaları, bilgi türleri, işlem 
ve ifadeler, giriş-çıkış komutları, kontrol komutları gibi kavramların öğretilmesidir. Bu ders ile 
birlikte öğrenciler bilgisayar ağları, ağ çeşitleri, ağ yapıları; bilgisayar virüsleri; bilgisayarın 
yapısı, donanımı, işletim sistemleri, yazılım dilleri, ve paket programları tanıyacaklardır. 

II. Yarıyıl 
Ders Kodu TDB 102 

Ders İsmi Türk Dili –II 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  0 3 

 
Öğrencilere anlama ve ifade etme ile ilgili temel beceriler kazandırmak, Türkçenin söyleyiş 
kurallarını öğretmek, edebî metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, kişi ya da kişilerle 
yetkin etişim kurabilmenin yollarını öğretmek temel amaçtır. Türkçe’nin söz dizimi, kelime 
grupları ve kuralları, yazım kuralları, sözlü ve yazılı anlatım, cümle ve çeşitleri, anlatım türleri, 
anlatım bozuklukları ve bunların giderilmesinde izlenecek yolları uygulamalı şekilde yazım 
kuralları, sözlük bilgisi ve sözlüklerden yararlanarak öğrenciye öğretmek; Bilimsel yazıların 
hazırlanmasında uyulacak kurallar, okuma, anlama çalışmaları ve metin incelemeleri, yazma 
çalışmaları yapılarak öğrenciye uygulama ve örnekler üzerinden bu bilgiler aktarılır. (Makale, 
rapor, dilekçe vb. yazılı anlatım türleri üzerinde). 
 
Ders Kodu AIB 102 

Ders İsmi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi –II 
 T U L K AKTS 



 

 

Dersin İçeriği 2 0  0 3 

 
Cumhuriyetin kurulması için yapılan hazırlıklar: Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilânı; 
Cumhuriyete Yönelik Tehditler; Milliyetçilik: Atatürk’ün tarih ve dil anlayışı, Atatürk!e göre Türk 
millî eğitimin esasları, Atatürk’ün millet ve kültür anlayışı; Laiklik: Halifelik ve halifeliğin 
kaldırılması, Tekke ve zaviyelerin kaldırılması, Atatürk ve din, Laiklik; Halkçılık: Sosyal alandaki 
inkılâplar, Halkçılık; Devletçilik: İktisadi alandaki inkılâplar (İzmir iktisat kongresi ve kararları); 
İnkılâpçılık: Hukuki alanda yapılan inkılâplar, Anayasa hareketleri, İnkılâpçılık; Ara İmtihan; Dış 
politika: Mustafa Kemal Atatürk’ün dış politika esasları, Lozan’ın bıraktığı meselelerin çözümü; 
Milletlerarası birlikler: Milletler cemiyetinin kuruluşu, Balkan antantı, Sadabat paktı; II. Dünya 
savaşı öncesinde Türkiye Avrupa münasebetleri; II. Dünya savaşı sonrası Türkiye; Kıbrıs meselesi 
ve Türk Yunan ilişkileri; Türkiye!ye yönelik tehditler: Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik 
tehditler, Üniter devlet yapısına yönelik tehditler. 

Ders Kodu YDB 102 

Ders İsmi Yabancı Dil –II (İngilizce) 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  0 3 

 
İngilizce – II dersinin amacı öğrencilerin İngilizce – I dersinde edindikleri bilgi ve becerilerini 
pekiştirerek, bir üst seviyede dilbilgisi ve dil becerilini kazandırmaktır. Bu derste öğrenciler 
İngilizce!nin temel kurallarını öğrenmeye devam ederken, konuşma, yazma, dinleme ve okuma 
becerilerinin geliştirilmesi için öğrencilere bölümleriyle ilgili materyaller temin edilir. Dönem 
içinde işlenecek konular; belgisiz zamirler, karşılaştırma sıfatları, sıfatların üstünlük dereceleri, 
yardımcı fiiller (must / mustn!t, should / shouldn!t), ever / yet / just / already, zarflar ve zamanlardır 
( şimdiki zaman, gelecek zaman: will / going to, yakın geçmiş zaman). 

Ders Kodu ISL 104 

Ders İsmi Muhasebe  
 
Dersin İçeriği 

T U L Kr AKTS 

3 0  3 4 

 
Bu dersin temel amacı, bir işletmeyi etkileyen ekonomik olayları analiz etmek ve bunların finansal 
tablolar üzerindeki etkilerini tanımlamaktır. Ders ayrıca hem Tekdüzen Muhasebe Sistemi hem de 
Türkiye Hesap Standartlarına göre temel varsayım ve ilkeleri tanımlamayı ve açıklamayı 
amaçlamaktadır. Muhasebe dersinin bir diğer amacı da çift girişli sistemde organizasyonların 
işlemlerini kayıt altına almak için uygun girişleri göstermektir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler: 
1) finansal raporlamanın temelini oluşturan kavramsal çerçeveyi oluşturan varsayımları, kuralları 
ve ilkeleri tanımlayabilir 2) Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile Türkiye Muhasebe Standartları 
arasındaki farkı anlayabilir 3) Hesapların finansal durum ve kar veya zarar tablosundaki işlevlerini 
anlar 4) Finansal durum tablosu ve gelir tablosu hazırlar. 
 

Ders Kodu ISL 106 

Ders İsmi İşletme Enformatiği 



 

 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 

 
Bu ders, Microsoft Excel’i ve belirli temel işlevlerini tanıtır. Bu dersi tamamlayan öğrenci 
Microsoft Excel’i belirli düzeyde kullanabilir. Dersin öğretmeni, vaka çalışmalarını, dersleri, 
soruları ve alıştırmaları kullanabilir. İşletme Enformatiği dersini başarı ile tamamlayan öğrenciler, 
bazı temel yazılımlar ve bilgisayarın günlük kullanımı hakkında temel bilgi ve becerileri 
kazanırlar.  

Ders Kodu ISL 112 

Ders İsmi İşletme Matematiği 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 5 

 
Dersin amacı öğrencilere işletme problemlerinin çözümü ve analizi için gerekli olan analitik 
düsünme yeteneğini kazandırmaktır. İşletme matematiği dersi, öğrencilere iktisadi sorunları ve 
işletme problemlerini matematik bilimi alanında sağlanan yöntem ve kavramları kullanarak çözme 
yeteneğini kazandırmayı amaçlar. Bu dersi tamamladıktan sonra, öğrenciler matematiğin temel 
kavramlarını anlamış ve ekonomi ve işletme alanlarındaki problemleri çözmelerini sağlayan bir 
dizi beceriyi kazanmış olmalıdırlar. Bu dersin sonunda öğrencilerin matematiğin önemli 
kavramlarını (örneğin, Türev, Fonksiyonlar, vb.) kullanarak işletme problemlerini çözebilecek 
yetkinliğe sahip olması beklenir. 
 
Ders Kodu ISL 114 

Ders İsmi Davranış Bilimlerine Giriş 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 

 
Bu ders örgütsel ortamlar çerçevesinde insan davranışının bilimsel analizine odaklanmaktadır. Bu 
anlamda Davranış Bilimlerine Giriş dersinin amacı, insan davranışını örgütler bağlamında analiz 
etmek için temel bir bakış açısı sağlamaktır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, ilgili kavramlar 
aracılığıyla insan davranışını analiz edeceklerdir: 
 1. İş hayatında insan davranışıyla ilgili çeşitli konuları analiz etme perspektifi kazanır. 
 2. Örgütsel ortamlarda insan davranışını yönlendirmenin yollarını bulmaya çalışır. 
 
Ders Kodu ISL 116 

Ders İsmi Hukuka Giriş  
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 



 

 

 
Bu ders ile hukuk kavramları ve hukuk düşüncesiyle öğrencileri tanıştırmak, öğrencilerin hukuksal 
düşünce becerisi kazanması ve bunun artırılması amaçlanmaktadır. Dönem süresince sosyal 
kurallar ve hukuk kuralları, hukuki yaptırım, pozitif hukukun kaynakları, kamu hukuku ve özel 
hukukun dalları, kanunların uygulanması, haklar, hakların türleri, hakkın kazanılması, 
kaybedilmesi, hakların korunması konuları işlenmektedir. Dönem sonunda öğrenciler, kişiler 
hukuku, aile hukuku, mülkiyet hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku alanında temel bilgilere 
sahip olmaktadır. Bunun yanında öğrenciler anayasa hukuku, idare hukuku ve ceza hukuku gibi 
kamu hukukunun dalları ile ilgili de temel bilgileri edinmektedir. 
 

III.Yarıyıl 

Ders Kodu ISL 201 

Ders İsmi Mikro İktisat 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 

 
Bu dersin amacı öğrencilere ekonomik muhakemenin temel anlayışını sağlamaktır. Öğrenciler 
bireysel hane halklarının, firmaların ve endüstrilerin davranışlarını ve bu varlıkların nasıl 
etkileşime girdiğini öğrenirler. Ders, ekonominin temel ilkeleri, piyasaların nasıl çalıştığı, 
piyasalar ve refah, kamu sektörünün ekonomisi, endüstrinin firma davranışı ve organizasyonu, 
piyasa faktörleri ve tüketici tercihi gibi konuları kapsar. 
 

Ders Kodu ISL 209 

Ders İsmi Pazarlama Yönetimi 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 

 
Dersin temel amacı, marka yönetimi ve marka stratejilerinin temel kavramlarını sunmaktır. Bu 
ders öğrencilere, reklamcılık, halkla ilişkiler, ürün yeniliği ve bir markanın optimizasyonunun 
girdileri olan diğer pazarlama disiplinlerinden farklı olarak, yönetim görevine odaklanarak, bir 
marka değeri portföyünü yönetmek için gerekli araçları sağlayacaktır. Bu ders, en güncel marka 
yönetimi teorisini pratik uygulamalarla birleştirecektir. 
 

Ders Kodu ISL 211 

Ders İsmi Envanter Bilanço 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 5 



 

 

 
Envanter Bilançosu dersinin temel amacı; dönem sonu düzeltme yöntemleri, varlık ve 
yükümlülüklerin dönem sonu düzeltmeleri ve düzeltme süreçleri hakkında öğrencileri 
bilgilendirmektir. Dersin bir diğer amacı da öğrencilere hesapların düzeltilmesi, düzeltmelerin 
kaydedilmesi, Tekdüzen Türkiye Muhasebe Sistemi ve mali tablolar hakkında bilgi vermektir. 
Ayrıca, öğrencilerin ekonomik olayların bir işletmenin finansal tablolarını nasıl etkilediğini 
öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca, Envanter Bilançosu dersi, öğrencileri Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları (UFRS) konusundaki bilgilerini artırmanın yanı sıra muhasebenin 
temelleri ve temel kuralları hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 
 

Ders Kodu ISL 223 

Ders İsmi İstatistiğe Giriş 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 2  3 4 

 
Herhangi bir konuda sayısal veri elde edilmesi, bu verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması 
istatistik kullanımı ile mümkündür. Bir yönetici karar verirken elindeki sayısal verileri bilgiye 
dönüştürmelidir. Bu ders kapsamında betimleyici istatistik konuları işlenir olasılık teorisi ve 
dağılımları üzerinde durulur ve parametrelerin kestirimi yapılır. 
Bu dersi tamamladıktan sonra öğrenci: 
1. Günümüzde İşletme ve ilgili alanlarda kullanılan istatistiki kavramları bilir 
2. Sayısal verileri grafikler ile gösterebilir, grafik okumayı bilir. 
3. Olasılık kavramını ve dağılımlarını bilir 
4. Parametre kestirimi yapabilir. 
 

Ders Kodu ISL 225 

Ders İsmi Borçlar Hukuku 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 

 
Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk 
kavramları. Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler: Sözleşmelerin meydana 
gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. 
Sebepsiz zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi. Müteselsil borçlar. Şarta 
bağlı borçlar. Pey akçesi. Cezai şart. Alacağın temliki. Borcun nakli. Borçların sona ermesi. Özel 
borç ilişkileri (Başlıca sözleşme tipleri). 

Ders Kodu ISL 227 

Ders İsmi Yönetim ve Organizasyon 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 5 



 

 

 
Dersin amacı Yönetim ve Organizasyon kavramlarına odaklanarak, işletmecilik ve yönetimle ilgili 
temel kavramları, yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimini ve yönetsel işlevleri ayrıntılı bir şekilde 
ele almaktır. Bu ders ile öğrenci Yönetim ve Organizasyon kavramlarını, yönetim sürecinde etkili 
rol oynayan dinamikleri, farklı kademelerdeki yöneticilerin rollerini, yöneticilerin sahip olması 
gereken yönetsel becerileri ve yönetsel işlevleri ayrıntılı bir şekilde öğrenecektir. 
 

Ders Kodu ISL 219 

Ders İsmi İşletme Okumaları 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 

 
Bu ders, iş dünyasının gündemini küresel ölçekte yakalamayı amaçlamaktadır. Bu anlamda dersin 
amacı, seçilen okumalar ile ilgili gündem maddelerini öğrencilerin dikkatine sunmak ve bu 
konuları onlarla tartışmaktır. 
 

Ders Kodu ISL 233 

Ders İsmi Para ve Banka 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 

 
Bu ders para kavramını ve bankacılık teorisini, teorik çerçeveyi ve ekonomideki rolünü Türkiye 
ekonomisi örnekleri ile açıklamayı amaçlamaktadır. 
 

IV. Yarıyıl 

Ders Kodu ISL 202 

Ders İsmi Makro İktisat 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 

 
Bu derste makro iktisat teorisi ve konuları incelenmekte ve makro iktisadi uygulamalar sayısal 
değerler ile birlikte analiz edilmektir. Ayrıca incelenen konular ile ilgili güncel iktisadi olaylar 
derste değerlendirilmektedir. 
 

Ders Kodu ISL 204 

Ders İsmi Ticaret Hukuku 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 



 

 

 
Bu dersin temel amacı, ticari faaliyetleri düzenleyen kuralları ve kurumları öğretmek; bu 
çerçevede ticaret hukukunun genel ilkelerini ve teorilerini detaylı olarak incelenmek, ticaret 
hukukuna ilişkin ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulamasını örneklerle göstererek problemleri 
çözebilme yeteneği kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, dönem boyunca, ticari hüküm 
kavramı, ticari işletmenin tanımı, yapısı ve hukuki niteliği, ticari işletmede merkez ve şube 
kavramları, ticari işletmenin devri ve rehni; ticari iş kavramı, ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar, 
özellikle müteselsil sorumluluk ve ticari işlerde faiz, ticari işe uygulanan hükümler ve bunların 
sırası; ticari yargı, ticari sayılan davaların belirlenmesi ve bu bağlamda mutlak ve nisbi ticari 
davalar; tacir ve tacir olmanın hükümleri, tacir sıfatının kazanılması ve kaybı, tacir olmanın 
sonuçları; tacir yardımcıları, bağımlı yardımcılar (ticari temsilci, ticari vekil ve diğer tacir 
yardımcıları), bağımsız yardımcılar (simsar, acente, komisyoncu); ticaret sicili, sicile kaydı 
gereken hususlar, sicil işlemleri, sicil memurunun inceleme görevi, sicile tescil ve ilan, tescil ve 
ilanın etkisi; gerçek ve tüzel kişilerde ticaret unvanı, bunun tescili, kullanılması ve korunması; 
işletme adı; marka, markanın tanımı ve türleri, markanın tescili, marka sahibinin hakları ve 
yükümlülükleri, marka ile ilgili hukuki işlemler, markanın hükümsüzlüğü ve marka hakkının sona 
ermesi, marka hakkının korunması; haksız rekabet, tanımı ve unsurları, başlıca haksız rekabet 
halleri, haksız rekabetin sonuçları; ticari defterler, defter ve belgelerin saklanması, ticari 
defterlerin ispat fonksiyonu, şirketler, şirketlerin unsurlararı, adi şirket, kollektif ve komandit 
şirketin kuruluşu ve ortaklarının sorumluluğu, limited şirketin kuruluşu ve organlarının işleyişi, 
anonim şirketin kuruluş ve organlarının işleyişi ve kıymetli evrak konuları ayrıntılı işlenmektedir. 
Ders sürecinin sona ermesinden sonra öğrenciler, ticaret hukuku ile ilgili mesleki 
yaşamlarına yardımcı olacak yeterli bilgiye sahip olacaklardır. 
 

Ders Kodu ISL 206 

Ders İsmi Örgütsel Davranış 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 5 

 
Dersin temel amacı, organizasyonlarda insan davranışının temel ilkelerini kavramak, insan 
davranışının ve organizasyonel çevrenin organizasyonel etkinliği nasıl etkilediğini anlamak, 
organizasyonel davranışla ilgili ana teorilere hakim olmak, etkili yöneticilerin davranışla 
ilgilenirken kullandıkları yaklaşımları belirlemektir. Bu dersin amacı öğrencilerin sorunlar ve 
zorluklar karşısında beceriler geliştirmelerini ve gelecekteki kariyer için potansiyel olarak yararlı 
davranışsal içgörüler kazandırmayı sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, bireysel, grup, 
örgütsel düzeylerde davranışları etkileyen faktörler ve örgütsel sonuçlar arasındaki ilişkileri 
anlayabileceklerdir. 
 

Ders Kodu ISL 212 

Ders İsmi Mali Tablolar Analizi 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 



 

 

 
Bu dersin amacı, finansal raporlamanın içeriği ve muhasebe politikalarının seçimi hakkında bilgi 
vermek ve finansal tabloların yararlılığı ve analizi ile karar verme sürecindeki önemini 
vurgulamaktır. Öğrenciler finansal tabloları analiz ederken karşılaşılması gereken zorluklara 
aşina olacaklar ve analitik becerilerinin kapsamını ve derinliğini geliştirecekler. Derste finansal 
tablolarla ilgili genel bilgiler, paydaşların finansal bilgi ihtiyaçları, bilançonun içeriği, gelir 
tablosu ve nakit akış tablosu, finansal tablo analizinin anlamı ve önemi, karşılaştırmalı finansal 
tablo analizi, ortak büyüklükte finansal tablo analizi, trend analizi ve yorumu, likidite oranları, 
ödeme gücü oranları, karlılık oranları ve yorumlanması konuları işlenecektir. 
 

Ders Kodu ISL 226 

Ders İsmi İstatistiksel Analiz 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 2  3 4 

 
İşletme yöneticileri karar verirken sayısal verilerden yararlanırlar. Objektif ve rasyonel karar 
vermede sayılar ve sayısal bilgiler önemli rol oynar. Bu ders veriler ile analiz yapılmasını ve 
yöneticiler için uygulamalı istatistik konularını kapsar. Excel programı yardımıyla analizlerin 
yapılması ve çıktıların yorumlanması yapılır. 
 
Bu dersi tamamladıktan sonra öğrenci: 
1. Hipotez sınamalarını bilir 
2. Varyans analizi yapabilir 
3. Parametrik olmayan testleri uygulayabilir 
4. Ki-Kare sınaması yapabilir 
5. Regresyon ve korelasyon analizleri yapabilir 
 

Ders Kodu ISL 228 

Ders İsmi Tüketici Davranışları 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 

 
Bu ders esas olarak tüketici davranışının pazarlamadaki rolünü vurgulamaktadır. Bu bağlamda, bu 
dersin amacı, tüketime ilişkin faktörleri ve bu faktörlerin tüketici davranışını nasıl etkilediğini 
araştırmak ve öğrencilerin bir tüketici satın alma deneyimi olarak haklarını, bir sorunla karşılaşma 
haklarını korumanın yollarını öğretmektir. Bu ders, pazarlamada tüketici davranışının önemi, 
tüketici davranışının özellikleri, pazarlama ve tüketici davranışı arasındaki ilişki ve tüketici 
davranışını etkileyen faktörler gibi farklı konulardan oluşmaktadır. 
 

Ders Kodu ISL 214 

Ders İsmi Şirketler Muhasebesi 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 



 

 

 
Bu ders şahıs ve sermaye şirketlerinin kuruluş işlemlerini, sermaye artırımı ve azaltılmasını, kâr 
veya zararın dağıtımını, şirket tasfiyesi ve birleşmesi konularını öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu 
dersi tamamladıktan sonra öğrenci:  
1-Şirket ve şirket türlerini açıklayabilir.  
2-Şahıs şirketi işlemlerini yapabilir.  
3-Sermaye şirketi işlemlerini yapabilir.  
4- Şirketlerde tasfiye, bölünme, tür değiştirme işlemlerini yapabilir.  
5- Şirketlerde kar/zarar dağıtımını yapabilir. 
 

Ders Kodu ISL 216 

Ders İsmi Vergi Hukuku 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 

 
Vergi konusu, vergi hukukunun temel kavramlarının Türk Vergi Sisteminde bulunan her bir 
verginin bu kavram ve ilkelere göre aktarılması ve mevcut vergi sistemine göre 
değerlendirilmesidir. 
 

Ders Kodu ISL 220 

Ders İsmi Marka Yönetimi 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 

 
Dersin temel amacı, marka yönetimi ve marka stratejilerinin temel kavramlarını sunmaktır. Bu 
ders öğrencilere, reklamcılık, halkla ilişkiler, ürün yeniliği ve bir markanın optimizasyonunun 
girdileri olan diğer pazarlama disiplinlerinden farklı olarak, açıkça yönetim görevine odaklanarak, 
bir marka değeri portföyünü yönetmek için gerekli araçları sağlamaktadır. Bu ders, en güncel 
marka yönetimi teorisini pratik uygulamalarla birleştirmektedir. 
 

Ders Kodu ISL 222 

Ders İsmi Hizmet Pazarlaması 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 

 
Bu dersin içeriğini, hizmet kavramı, hizmetlerin özellikleri ve hizmet pazarlamasının temel 
farklılıkları, hizmet işletmelerinde pazarlama karması elamanları, hizmet kalitesi, hizmet hatası ve 
telafisi, işletmenin fiziksel kanıtlarını yönetmesi, hizmet işletmelerinde kapasite ve süreç yönetimi 
oluşturmaktadır. Bu ders ile öğrencilerin hizmet sektörünün dinamiklerinin farkında olarak, bir 
hizmet işletmesi için pazarlama stratejisi geliştirebilmesi amaçlanmaktadır. 
 

V.Yarıyıl 

Ders Kodu ISL 301 



 

 

Ders İsmi İşletme Finansı 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 6 

 
Bu dersin temel amacı öğrencilere işletmelerde finansal yönetimin görevlerini, amaçlarını ve 
kullandıkları yöntemleri anlatmaktır. Bu kapsamda bu derste Finansal Yönetim Fonksiyonu, 
Muhasebe ve Finansta Temel Kavramlar, Paranın Zaman Değeri, Finansal Tabloların Anlaşılması 
ve Analizi, Finansal Tabloların Anlaşılması ve Analizi, Finansal Planlama, Başabaş ve Kaldıraç 
Analizleri, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit ve Nakit Benzerlerinin Yönetimi, Alacak ve Stok 
Yönetimi, Kısa Vadeli Finansman, Orta ve Uzun Vadeli Finansman konuları ele alınacaktır. 

Ders Kodu ISL 303 

Ders İsmi Üretim Yönetimi 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 5 

 
Üretim, Üretim Yönetimi, Üretimin Tarihçesi, Üretim Yönetiminin Fonksiyonları, Üretim 
Sistemleri, Üretim ve Verimlilik, Fabrika Yeri Seçimi, Fabrika Düzenlemesi Mamul/Hizmet 
Tasarımı, İş Etüdü, Kapasite Planlaması, Talep Tahminleri, Üretim Planlama ve Kontrolü. Depo 
ve Stok Yönetimi, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Tam Zamanında Üretim, Lojistik ve Tedarik 
Zinciri Yönetimi konularından oluşmaktadır. 
 

Ders Kodu ISL 305 

Ders İsmi Maliyet Muhasebesi 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 5 

 
Bu dersin temel amacı, işletme ilgili maliyet bilgilerini tanımlamak, ölçmek ve toplamak, analiz 
etmek, hazırlamak, yorumlamak ve bu bilgileri işletme yöneticilerine rapor etme yöntemlerini 
öğretmektir. Derste öncelikle maliyet hesaplamalarının nasıl yapılacağı ve ardından bu bilgilerin 
bir karar vermeden nasıl kullanılacağı tartışılacaktır. Bu derste, temel maliyet terimleri ve 
maliyetlerin, hammaddelerin ve dolaylı malzemelerin, genel üretim giderlerinin, işçilik 
maliyetlerinin ve ücretlendirme sistemlerinin sınıflandırılması, satılan malların maliyet tablosunu 
hazırlanması, maliyet sistemlerinin sınıflandırılması, genel üretim giderlerinin bütçelenmesi ve 
maliyet tahsisleri, iş emri maliyetlendirme sistemi, süreç maliyet sistemi, standart maliyetlendirme 
sistemi, Değişken maliyetlendirme sistemi ve maliyet hesaplama yöntemleri yöntemleri derste 
işlenecektir. 
 

Ders Kodu ISL 307 

Ders İsmi Girişimcilik 

 T U L K AKTS 



 

 

Dersin İçeriği 4 0  4 5 

 
Bu dersin amacı, öğrencilere kendi işlerini kurmanın yanı sıra başkaları için çalışabilmeleri için 
gerekli beceri, bilgi ve yetkinlikleri kazandırmak ve kendi girişimci özelliklerini geliştirmek için 
gerekli ekipmanı edinmektir. Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, işlevleri, 
süreci, girişimcilik kültürü, girişimcilik ve girişimcilik etiği ile ilgili yerel ve uluslararası bağlam 
ve en önemlisi başarılı bir iş planı tartışılacaktır. Bu kapsamda öğrencilere girişimcilik hakkında 
detaylı bilgi verilecek ve ardından girişimcilik becerilerinin artırılması için çalışılacaktır. 
 

Ders Kodu ISL 311 

Ders İsmi Örgüt Teorisi 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 

 
Dersin temel amacı, öğrencilere organizasyon teorisinin temel kavramlarını sunmak ve 
organizasyon teorileri ile iş yaşamı olaylarının analizinde beceri geliştirmelerine yardımcı 
olmaktır. Bu dersi tamamlayan öğrenci: 
1. Organizasyon teorilerine aşina olur. 
2. Teoriler ve uygulamalar arasındaki bağlantıya aşina olur. 
3. İş hayatı fenomenlerini çözmer ve anlamak için organizasyon teorilerini uygulama becerisine 
sahip olur. 
 

Ders Kodu ISL 319 

Ders İsmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 

 
Bu dersin amacı Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan Finansal Raporlama 
Standartları hakkında bilgi vermektir. Bu ders, bilimsel bilgi ve metodoloji ile ilgili temel felsefi 
sorulara temel bir giriş sağlar. Ders içeriğinin ana başlıkları şu şekildedir: Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartlarına dayalı Türkiye Muhasebe Standartlarının geliştirilmesi, kavramsal 
çerçeve, TMS 2- Stoklar, TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Elde Edilen Hasılat; 
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, TMS, 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, TFRS 5 Satış Amaçlı 
Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetler, TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü, TMS 23 
Borçlanma Maliyetleri TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar. 

Ders Kodu ISL 323 

Ders İsmi Aile İşletmelerinde Yönetim 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 



 

 

 
Bu dersin temel amacı, aile işletmelerinin özelliklerini, diğer işletme türlerinden farklılıklarını, 
aile işletmelerinde yönetim uygulamalarının temel yapısını, aile işletmelerinde kurumsallaşmayı 
ve sonraki nesillere aktarılmalarını öğrencilerle paylaşmak ve bu bilgilerden yola çıkarak 
uygulama odaklı bir bakış açısı kazanmaktır. 
 

Ders Kodu ISL 333 

Ders İsmi Kamu Maliyesi 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 

 
Bu dersin amacı, kamu maliyesinin temel kavram ve teorilerini, kamu sektörünün genel 
ekonomik yapı içindeki yerini, kamu hizmetleri ve kamu harcamalarına ilişkin kavram ve 
teorileri açıklamaktır. 
 

Ders Kodu ISL 339 

Ders İsmi Finansal Kurumlar ve Araçlar 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 

 
Bu dersin amacı, ekonomik operasyon, finansal piyasalar, ekonomi ve finans arasındaki etkileşim, 
finansal araçlar ve bankalar gibi temel finansal kurumları ve piyasaları tanıtmaktır. 
 
 

VI.Yarıyıl 

Ders Kodu ISL 302 

Ders İsmi Finansal Yönetim 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 5 

 
Bu derste Firmaların uzun vadeli yatırım kararları, Finansal Piyasalar ve Araçlar, Tahvil 
Değerleme ve Tahvil Piyasaları, Hisse Senedi Değerleme ve Hisse Senedi, Sermaye Bütçelemesi, 
Sermaye Yapısı, Risk ve Getiri, Sermaye Maliyeti, Kâr Dağıtım Politikası, Piyasa Etkinliği 
konuları ele alınacaktır. Ders süresince ayrıca güncel finansal konular da incelenecektir. 
 
Ders Kodu ISL 304 

Ders İsmi İnsan Kaynakları Yönetimi 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 6 



 

 

 
Bu ders, bir insan kaynakları departmanı yöneticisi tarafından sağlanan hizmetlerin incelenmesini 
sağlamayı amaçlamaktadır. Ders, insan kaynakları yönetimine (İKY) genel bir bakış sağlayacaktır. 
İKY, kimin işe alındığını, nasıl eğitildiklerini, değerlendirildiklerini ve ücretlendirildiklerini ve 
bunları korumak için hangi adımların atılacağını etkilediği için herhangi bir kuruluşun rekabet 
gücünün, etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin temel bir bileşenidir. Ders boyunca, yöneticilerin 
rolüne ve kuruluşlarının stratejik hedeflerini desteklemek için etkili ve verimli insan kaynakları 
uygulamalarını nasıl geliştirdiklerine odaklanılacaktır. 
 

Ders Kodu ISL 306 

Ders İsmi Yönetim Muhasebesi 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 5 

 
Yönetim Muhasebesi özetle, planlama ve denetim sürecinde kullanılabilir bilgiler sağlayan 
muhasebe alt sistemi olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede Yönetim Muhasebesi, finansal 
muhasebe kaynaklarından ve gerek gördüğü diğer disiplinlerden topladığı bilgileri yönetimin, 
gereksinimleri için kullanılabilecek veriler durumuna sokar. Bilanço, gelir tablosu, maliyet 
çözümlemesi, maliyet sistemleri ve denetimi konularına yer verilmektedir. Ayrıca, toplam maliyet 
hesaplama sistemleri, standart maliyetlendirme, doğrudan ve mahsup maliyeti, karar vermede 
ilgili gelir ve masraflar üzerinde durulmaktadır. İşletmeler artan rekabet karşısında ayakta 
kalabilmek ve varlıklarını devam ettirebilmek için bir yandan kaynaklarını daha etkin ve 
verimli kullanırken bir yandan da maliyetlerini belirli sınırlar içerisinde tutmak ve kontrol etmek 
zorundadırlar. Etkin maliyet ve kaynak yönetimi artık günümüz işletmelerinde en önemli yönetim 
problemlerinden birisi haline gelmiştir ve rekabette işletmelere önemli avantajlar sağlamaktadır. 
Bu sebeple, bir işletmede en tepe yönetimden en alt seviyeye kadar tüm çalışanların işletmenin 
maliyetleri hakkında bilgiye sahip olmaları ve bu maliyetleri etkin şekilde yöneterek geleceğe 
dönük planlamalar yapmaları önemlidir. 
 

Ders Kodu ISL 336 

Ders İsmi Yöneylem Araştırması 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 5 

 
Yöneylem Araştırması dersinin temel amacı şunlardır:  
1) Öğrencileri matematiksel modeller aracılığıyla karar verme teknikleri ile donatmak ve işletme 

alanındaki çeşitli uygulamaları sunmak,  
2) Öğrencilerin analitik ve sistematik düşünebilmesi için yöneylem araştırması tekniklerini 

öğretmek. 

Ders Kodu ISL 324 

Ders İsmi Türkiye ve Dünya Ekonomisi 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 



 

 

 
Ders, 20. yüzyılın başlarından günümüze Dünya ve Türkiye ekonomisinin özelliklerini analiz eder. 
Bu anlamda millileştirme ve liberal dönemler, ithal ikameci sanayileşme, ihracata yönelik 
sanayileşme ve liberal dönem mevcut ekonomik hedeflerle birlikte analiz edilecektir. Covid 19 
Pandemileri sırasında uygulanan temel para ve maliye politikaları gözden geçirilecektir. 
 

Ders Kodu ISL 328 

Ders İsmi Kalite Yönetim Sistemi 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 

 
Kalite, Kalitenin Tarihçesi, Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9000 Tarihçesi, ISO 9000 Kalite 
Yönetim Sistemi: Kuruluşun Yapısı, Liderlik, Planlama, Destek Hizmetleri Operasyon, 
Performans Değerlendirme, İyileştirme, Risk Tabanlı Süreç Yönetimi, İç ve Dış Tetkik, ISO 
9000 Kalite Yönetim Sistemini Kurma ve Belgelendirme Süreci, Dokümantasyon, Akreditasyon, 
ISO 10002, ISO 14000, ISO 16949, ISO 18000, ISO 22000, ISO 27000 ve Diğer Sistem 
Standartları, TSE, TSEK, CE, Ambalaj Yeşil Nokta, Helal Sertifikası vb. konulardan 
oluşmaktadır. 
 

Ders Kodu ISL 334 

Ders İsmi İş Etiği 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 

 
Bu dersin amacı: 
1) Etik kavramının çeşitli yönleri hakkında bilgi edinmek ve onu etik olmayan etik kararları / 

davranışları analiz etmede kullanmak, 
2) Sosyal sorumluluk ve iş etiği ile ilgili deneysel çalışmaları ve vakaları analiz etmek. 

Ders Kodu ISL 338 

Ders İsmi Araştırma Yöntemleri 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 

 
Bu dersin amacı bilimsel araştırma sürecini ve bu süreçte yapılacak bilimsel faaliyetleri, temel 
yaklaşım ve kavramları (pozitivizm, hipotez, değişken, ölçme, ölçek vb.) açıklamaktır. Bu dersin 
içeriği: Araştırma konusu ve problemini, literatür taramasını, araştırma tasarımını, veri toplama ve 
analizini, araştırma bulgularının raporlanmasını ve modern bilimin ve bilimsel araştırmanın 
yükselişini incelemektir. 
 

Ders Kodu ISL 340 

Ders İsmi Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 



 

 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 

 
Bu dersin amacı, öğrencilere dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin esasların 
kavratılmasıdır. Bu dersi alan öğrenciler; 1- Dış ticaret işlemlerinde muhasebe kayıtlarının yerinin 
kavrar, 2- Tek Düzen Hesap Planının dış ticaret işlemlerinin muhasebe kayıtları açısından inceler, 
3-Dış ticaret işlemlerinde ihracat ödeme şekillerini ve muhasebe kayıtlarını öğrenir, 4-İthalat 
işlemlerinin muhasebeleştirilmesini öğrenir, 5- Dış ticaret işlemlerinde Katma Değer Vergisi’ni, 
devlet yardımlarını ve finansman araçları ve muhasebeleştirilmesine ilişkin esasları kavrar. 
 

VII.Yarıyıl 

Ders Kodu ISL 401 

Ders İsmi Stratejik Yönetim 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 6 

 
Stratejik Yönetim dersi, stratejik yönetimin temel kavramları, kurumsal yönetim, sosyal 
sorumluluk ve etik konularını içermektedir. Organizasyonun; iç ve dış çevre analizi, misyon, 
vizyon, amaçlar ve temel yetkinliklerinin tanımlanması, işletme stratejilerinin belirlenmesi, 
stratejilerin uygulanması, değerlendirilmesi ve kontrolünün yapılma süreci anlatılmaktadır. Bu 
konular tartışılırken, küreselleşme, yenilik, sürdürülebilirlik ve stratejik yönetim kavram ve 
modellerinin Türkiye iş ortamına uygulanabilirliği de tartışılmaktadır. 
 

Ders Kodu ISL 405 

Ders İsmi Denetim 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 5 

 
Bu ders, ilk ve orta seviyelerde denetim ilkeleri hakkında bilgi sağlar. Dersin temel amacı 
öğrencilere iç kontrol, kanıt toplama, denetim standartları, kontrol testleri, denetim örneklemesi 
ve risk değerlendirmesi gibi temel denetim terminolojilerini öğretmektir. Ders, denetim ve denetçi 
kavramları ile ilgili konuları kapsar; finansal tabloların bağımsız denetimi için ihtiyaçlar; iç 
kontrol sistemi ve muhasebe bilgilerindeki hataların değerlendirilmesi; denetim kanıtının tanımı, 
kanıt türleri, denetim teknikleri, denetim kanıtının kalitesi; örneklem sayısının belirlenmesi, 
denetim prosedürleri; denetim programları, örnek denetim programı; çalışma kağıtlarının tanımı, 
türleri ve faydaları; çalışma kağıtlarının hazırlanması, dosyalanması, sahipliği ve gizliliği gibi 
konular derste işlenecektir. 
 

Ders Kodu ISL 399 

Ders İsmi Sektörel Uzmanlık ( A: Enerji Sektörü) 
 T U L K AKTS 



 

 

Dersin İçeriği 3 0  3 5 

 
Enerji ve Enerji Sektörü, Dünyada Enerji Sektörünün Durumu, Türkiye’de Enerji Sektörünün 
Gelişimi, Yapısı ve Sorunları,, Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Elektrik Enerjisi, Nükleer Enerji, 
Jeotermal Enerji, Enerji Maliyetleri, Enerji Kalitesi ve Verimliliği, Türkiye’de Yenilenebilir ve 
Alternatif Enerjiler, Enerjide Sürdürülebilir Büyüme, Türkiye’nin Enerji Politikaları, Sektörde 
Öncü kuruluş analizleri vb. konulardan oluşmaktadır. 
 

Ders Kodu ISL 404 

Ders İsmi Sektörel Uzmanlık ( F: Teknoloji ve E-Ticaret) 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 5 

 
100 kişiden fazla çalışanı olan herhangi bir üretim/hizmet işletmesinin üretim/hizmet biriminde 
gerçekleştirilen mal ve hizmet üretimin aşamalarının tek tek ele alınması, mal ve hizmet üretimde 
karşılaşılan en önemli sorunların tespiti, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerin hazırlanması, Bir 
de 100 kişiden fazla çalışanı olan herhangi bir üretim/hizmet işletmesinin, kalite biriminde 
gerçekleştirilen kalite süreçlerinin ele alınması, kalite biriminde karşılaşılan en önemli sorunların 
tespiti, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerin sunulması, Üretim ve kalite konusunda hazırlanan 
mezuniyet projesi ve posterin ön yüzde poster bildiri arkada mezuniyet projesi olacak şekilde 
hazırlanması çalışmalarından oluşmaktadır. 
 

Ders Kodu ISL 405 

Ders İsmi Sektörel Uzmanlık ( G: Gıda ve Tarım) 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 5 

 
Bu ders ile öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı olarak farklı iş sektörleri hakkında bilgi 
sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Her eğitmen farklı sektörler hakkında kurs içeriğini 
paylaştığından, ayrıntılı bilgi için lütfen güncel kurs programını gözden geçirin. 
Bu ders kapsamında, Gıda ve Tarım sektörlerindeki trendler analiz edilecektir. Ders ile 
öğrencilerin bu alanlarda girişimci, yönetici ve profesyonel çalışan rolleri için gerekli olan 
becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır. 
 

Ders Kodu USD00VII 

Ders İsmi Üniversite Ortak Seçmeli Ders 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 2 

 
 
 
 
 



 

 

Ders Kodu ISL 421 

Ders İsmi Pazarlama Araştırmaları 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 

 
Bu dersin içeriğini, pazarlama yöneticilerinin değişen pazar dinamikleri çerçevesinde daha etkin 
ve daha doğru kararlar almasına yardımcı olacak bilgiler sağlamak için pazar ve pazarlama 
araştırması bağlamında gerekli bilgileri belirleme, bu bilgileri toplama, değerlendirme ve 
raporlama oluşturmaktadır. Veri ihtiyaç analizi, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı, ölçme ve 
ölçek geliştirme, örnekleme, veri toplama süreci, veri hazırlama ve analizi ve araştırma 
bulgularının raporlanması bu ders kapsamında tartışılmaktadır. 
 

Ders Kodu ISL 425 

Ders İsmi Reklamcılık 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 

 
Bu ders entegre pazarlama iletişimi (IMC) perspektifinden reklam ve promosyona kapsamlı bir 
genel bakış sağlar. Geleneksel reklamcılık ve promosyon araçlarının net bir şekilde anlaşılmasını 
sağlar ve pazarlama iletişimi karmasındaki diğer temel unsurların (örneğin, reklam, doğrudan 
pazarlama, tanıtım ve İnternet) nasıl entegre edilebileceğini gösterir. Reklamcılık dersinin birincil 
amacı, öğrencilerin odağını bir izleyici kitlesinden, işletmeler için reklam ve tanıtım stratejileri 
oluşturabilmeye kaydırmaktır. 
 

Ders Kodu ISL 439 

Ders İsmi Uluslararası Finans 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

2 0  2 3 

 
Bu derste Uluslararası finansın belirleyicileri, Uluslararası Finansal Sistem, Uluslararası Para 
Sistemleri, Uluslararası Sermaye hareketleri, Döviz Piyasalarının İşleyişi, Döviz Kurlarını 
Etkileyen Faktörler ve Döviz Kurunun Tahmin Edilmesi, Temel Parite Koşulları, Uluslararası 
Portföy Yatırımları, Gelişen Finansal Piyasalar, Ödemeler Bilançosu, Finansal Krizler konuları 
ele alınacaktır. 
 

Ders Kodu ISL 449 

Ders İsmi Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk 

 
Dersin İçeriği 

T U L K ECTS 

2 0  2 3 



 

 

 
Bu ders kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluğun rolünü ve önemini açıklamakta ve kurumsal 
sosyal sorumluluk uygulamalarının şirketlere ve topluma katkılarını ortaya çıkarmayı 
amaçlamaktadır. 
 

VIII.Yarıyıl 

Ders Kodu ISL 402 

Ders İsmi İşletme Becerileri ve Kariyer Yönetimi 
 
Dersin İçeriği 

T U L K ECTS 

3 0  3 7 

 
Bu ders, etkili kariyer planlama ve yönetiminin başarılı bir kariyerde ve yaşamda oynadığı stratejik 
rolü anlamayı amaçlamaktadır. Başarılı bir kariyer yönetimi içsel ve dışsal kariyer tatmini ile 
bağlantılı olduğundan, kariyer yönetimi becerileri öğrenilmeli ve uygulanmalıdır. Bunu yapmak 
için mevcut kariyer literatürünü ve bunun kariyer yolunuza nasıl uygulanabileceğini anlamak 
gerekmektedir. Bu amaçla, teori ve araştırmayı pratik yaşam boyu 
beceri geliştirme ile ilişkilendirmeye vurgu yapılarak kavramlar, teknikler ve süreçler incelenir. 
 

Ders Kodu ISL 404 

Ders İsmi Mezuniyet Projesi 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 7 

 
Bu dersin amacı, lisans programında son sınıfa gelmiş olan öğrencilere 4 yıl boyunca edindikleri 
bilgileri kullanarak, seçtikleri bir konuda akademik bir çalışma şeklinde sunmalarını sağlamaktır. 

Ders Kodu ISL 412 

Ders İsmi İnsan Kaynakları Uygulamaları 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 

 
Öğrencilerin daha önceki dönemlerde aldıkları insan kaynakları dersinin teorik bilgilerini 
kullanarak vaka analizi, sunumu ve raporlama yapmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca, İKY 
profesyonelleri derse davet edilerek sahadaki deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaları 
hedeflenmektedir. Ek olarak, öğrencilerin kurumsal işletmelerde insan kaynakları ile ilgili 
uygulamaları mülakat yöntemiyle araştırmaları ve raporlamaları beklenmektedir. 
 

Ders Kodu ISL 426 

Ders İsmi Müşteri İlişkileri Yönetimi 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 



 

 

 
Bu ders, müşteri kavramı, müşteri ilişkileri, ilişkisel pazarlama stratejileri, müşteri ilişkilerinde 
başarısızlık nedenleri, müşteri memnuniyeti ve önemi, müşteri memnuniyetini artırma 
yöntemlerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri, müşteri 
memnuniyeti, müşteri odaklı bakış açısı, müşteri kazanma ve tutma, müşterilerle iletişim bu dersin 
içeriğini oluşturmaktadır. 
 

Ders Kodu ISL 428 

Ders İsmi Pazarlamada Güncel Sorunlar 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 

 
Bu dersin amacı öğrencilerin, pazarlama alanındaki yeni gelişmeler ve güncel uygulamalar 
konusunda, iş dünyasının baskısını hissettiği gerek yerel ve gerekse küresel rekabet karşısında 
avantaj yaratacak teorik ve pratik bilgi donanımlarını arttırmaktır. 
 

Ders Kodu ISL 436 

Ders İsmi Yönetim Bilişim Sistemlerinde Güncel Konular 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 

 
Bu ders, teknolojik anlamda yeniden yapılandırılmış dünyada, yeni sanayi devrimi ve 
tetikleyicileri de göz önüne alınarak, yönetim, sistem ve bilişim üçlüsünün etkileşimi ile gerek iş 
dünyasındaki gerekse müşterinin/bireyin yaşamındaki sorunlara yönetim bakış açısını kullanarak, 
bilişim sistemleri kurgusu ile çözüm üretme olgusunu ele alacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ders; 
bölümün iş dünyasındaki yerinin anlaşılması, işletme ve organizasyonlardaki etki ve katkısının 
keşfedilmesi için temel dayanağı oluşturmaktadır. Ders kapsamında yönetim, sistem 
kavramlarının yanı sıra, bilişimin gelişimi ve bu diğer iki kavram ile olan etkileşimi, yeni sanayi 
devrimi, veri bilimi, siber güvenlik ve işletme kültüründe yarattığı değişiklikler de ele alınacaktır. 
 

Ders Kodu ISL 438 

Ders İsmi Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 
 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 



 

 

 
Bu dersin amacı, öğrencilere dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin esasların 
kavratılmasıdır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler: 
1- Dış ticaret işlemlerinde muhasebe kayıtlarının yerinin kavrar. 
2- Tek Düzen Hesap Planının dış ticaret işlemlerinin muhasebe kayıtları açısından inceler.  
3-Dış ticaret işlemlerinde ihracat ödeme şekillerini ve muhasebe kayıtlarını öğrenir. 
4-İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesini öğrenir. 
5- Dış ticaret işlemlerinde Katma Değer Vergisi’ni, devlet yardımlarını ve finansman araçları ve 
muhasebeleştirilmesine ilişkin esasları kavrar. 
 

Ders Kodu ISL 444 

Ders İsmi Muhasebe ve Finansta Güncel Konular 

 
Dersin İçeriği 

T U L K AKTS 

3 0  3 4 

 
Bu dersin amacı ulusal ve uluslararası finansal piyasalar kapsamında muhasebede güncel konuları 
tartışmaktır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler:  
1) Sınıf içi tartışmalar yoluyla yeni gelişmeleri izleyer ve muhasebe bilgisini genişletir. 
2)Belirli finansal kararlara ulaşmak için farklı muhasebe konularını ve bunlara ilişkin fikirleri 
entegre eder. 
3)Farklı muhasebe konularını tartışarak belirli ilkeler, politikalar ve kavramlar üzerinde yargıya 
varabilir. 

 
 


