
İşletme Yönetimi Programı 
Ders İçerikleri 

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Cumhuriyetin ilanı Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Yasası. Devrime karşı tepkiler, Şeyh Said 
Ayaklanması, İzmir suikastı. Çok partili yaşama geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest 
Cumhuriyet Fırkası. Atatürk devrimleri: Eğitim alanında yapılan devrimler. Hukuk alanında yapılan devrimler 
ve Türkiye’de uygulanan anayasalar Ekonomi alanında yapılan değişimler, devletçilik uygulaması ve 
sonuçları. Ara sınav Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, tarih, sanat vs. Atatürk ilkeleri, 
Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’deki İç ve Dış Politikası Çok partili hayata 
geçiş nedenleri ve sonuçları 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler 1960’dan günümüze kadar iç ve 
dış politika ve bu olayların günümüze yansımaları 

IYP122 Halkla İlişkiler  

Halkla İlişkiler dersi, tarihsel süreçte ulaşılabilen kaynakları ve örneklerin üzerinde durulduğu, halkla 
ilişkilerin ilk kez bir disiplin olarak uygulanmaya başlandığı ülkeler ve Türkiye'deki halkla ilişkiler 
uygulamaları arasında ilişki kurma çabasıdır. Bu içerik üzerine inşa edilmeye çalışılan kuramsal boyut 
ilerideki görülecek kuramsal ve pratik halkla ilişkiler bilgileri için olması gereken zorunlu bir içeriktir. 

TDB105 Türk Dili I 

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin bu diller 
arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçenin ses 
özellikleri, yazım ve noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi 

IYP109 İktisada Giriş 

İktisadın Tanımı ve Konusu, Gayrısafi Milli Hasıla (Gsmh), Toplam Talep, Toplam Arz analizi, Enflasyon, 
İstihdam İşsizlik, Para Teorisi ve Politikası, Maliye Politikası, , Uluslar arası İktisadi İlişkiler, Ödemeler 
Bilançosu, İktisadi Büyüme ve Kalkınma 

IYP115 GENEL MUHASEBE 

Muhasebe ile ilgili temel kavramlar, hesapların işleyişi, bilanço ve gelir tablosunun elde edilmesi ve kısaca 
yorumlanması 

OMP279 SPSS ile Veri Analizi 

Nicel araştırma desenleri ve veri analizi; temel kavramlar; SPSS programının tanıtımı: betimsel istatistikler; 
anlam çıkartıcı istatistik (istatistiksel kestirim, hipotez testi); ilişkisiz örneklemler için t-testi ve tek faktörlü 
varyans analizi; ilişkili örneklemler için t-testi ve tek faktörlü varyans analizi; basit, kısmi ve çoklu doğrusal 
korelasyon analizi; basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi; parametrik olmayan istatistikler (ki-kare testi, 
Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi). 

IYP113 Genel İşletme 

Temel işletme kavramları, İşletmelerin Amaçları, işletmenin çevresi ve sınıflandırılması, kuruluş çalışmaları, 
işletme fonksiyonları 

OMP229 Proje I 

Bu derste öğrenciler belirlenen bir konu üzerine detaylı çalışma yapılması ve sözlü sunum hazırlanmasını 
öğrenirler. 

IYP203 Maliyet Muhasebesi 

Maliyet muhasebesinin temel kavramları ve sınıflandırılması. İlk madde ve malzeme giderleri, işçilik 
giderleri ve genel üretim giderlerinin tanımlanması, özellikleri ve unsurlarının incelenmesi. maliyet 
giderlerinin dağıtımı. Hizmet üretim maliyeti ve fason imalat ile ilgili işlemler. 

IYP205 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

Yönetim düşüncesi tarihi, yönetimin fonksiyonları, yönetim türleri, organizayon yapı ve türleri konularını 
kapsamaktadır. 



IYP219 Tüketici Davranışları 

Tüketici ihtiyaçlarını belirleme, karar verme, sayın alma ve satın alma sonrası davranışları konularını 
kapsamaktadır. 

IYP201 FİNANSAL YÖNETİM 

İşletme Finansmanı Kavramı, Finansal Yönetimin Amacı, Finans Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları, 
Finansman Türleri, Likidite ve Finansal Denge, Likiditenin Ölçülmesi, Finans ve Riziko, Özkaynaktan 
Finansman, Otofinansman, Yabancı Kaynaktan Finansman, Kiralama, Finansal Analiz ve Araçları, Finansal 
Planlama, Finansal Planlamada Uygulanan Metotlar, Proforma Bilanço, Nakit Bütçelemesi, Fon Akım 
Tablosu, Yatırım ve Proje Değerleme 

IYP226 ELEKTRONİK TİCARET 

İnternet hakkında genel bilgiler, internet, intranet ve extranet kavramları, e-cash, kredi kartı işlemleri, e-
partner, sanal şirket kavramı, elektronik ticaret kavramı, elektronik iş kavramı, e-ticaret ile e-iş arasındaki 
farklar, e-ticarete geçiş, stratejik yaklaşım, işyerinin e-ticaret uygulamasını başlatabilmek için ihtiyaçları, 
firmanın web sitesine potansiyel müşterilerin ilgisinin çekilmesi, başarı ölçümü, e-ticaretin kapsamı, e-
ticaret araçları, e-ticaret türleri, b2b işletmelerarası elektronik ticaret, b2c tüketici-işletme arasındaki 
elektronik ticaret, işletme-devlet arasındaki elektronik ticaret, tüketici-devlet arasındaki elektronik ticaret, 
e-ticaretin ekonomik hayata etkileri, e-ticaretin etkilediği faaliyetler, e-ticaretin ortaya çıkardığı değişimler, 
e-ticaretin geliştirilebilmesi için alınabilecek önlemler, e-ticaret ile ilgili sorunlar, teknik sorunlar, güvenlik 
sorunları, elektronik ticaret uygulamaları 

IYP120 TİCARİ MATEMATİK 

Oran ve orantı tanımı, doğru orantı ve ters orantı, karışım hesabı, faiz hesabı, basit faiz, bileşik faiz, alış 
hesabı, maliyet hesabı, satış hesabı, kar hesabı, iskonto hesabı, basit iskonto hesapları, iskonto tutarının 
hesaplanması, nominal değerin hesabı, senet vadesinin hesabı, iskonto fiyatının hesabı, peşin değerin 
hesaplanması, peşin değer cinsinden nominal değerin hesabı, peşin değer cinsinden senet vadesinin ve 
iskonto yüzdesinin hesabı, denk bonolar, arz ve talep eğrileri, arz eğrisinin tanımı, talep eğrisinin tanımı, 
pazar (piyasa) dengesi tanımı ve ilgili örnekler 

IYP202 İnsan Kaynakları Yönetimi 

İnsan Kaynakları Yönetiminin gelişimi, gerekçesi, kapsamı, organizasyon yapısı, amaçları ve işlevleri ve 
çalışma ilkeleri; insan kaynakları planlaması, insan kaynaklarının seçimi, eğitim ve geliştirme yönetimi, 
kariyer yönetimi, sağlık ve güvenlik yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi, çalışma ilişkilerinin 
düzenlenmesi. 

IYP118 Pazarlama Yönetimi 

Pazarlama anlayışı, hedef pazar stratejileri ve seçimi, tüketici davranışları, pazarlamanın çevresi, pazarlama 
karması elemanları 

IYP209 Mağazacılıkta Fiziki Planlama 

Perakende Mağazasının iç mekan dış mekan donanımları ve ürün dizilimlerinden oluşmaktadır. 

ENF107 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 

Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Kelime İşlemci Programı, 
Elektronik Hesaplama Programı, Sunu Hazırlama Programı, Veritabanları, Bilgi ve İletişim. 

IYP206 Girişimcilik 

Girişimcilik; kavramları, yaklaşımları, kültürü, türleri, fonksiyonları, alanları ve KOBİ 'lerin yapısı 

TDB106 Türk Dili II 

Bu ders, sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, 
deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, 
roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş 
mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma, analiz gibi konuları içerir. 

YDB103 İngilizce I 



Selamlama, İnsanlarla tanışma, Olmak fiili '"dir". Şahıs zamirleri., Alfabe, Harfleme, Ülkeler / Uyruklar, Sınıf 
nesneleri, Kim, Ne, Nerede, Nasıl soru kelimeleri? ,Emirler, Mulkiyet sıfatları , Iyelikekleri, Aile ağacı, Sayılar, 
Meslekler, Yas sorma? Sahiplik, Kimin sorusu? Yer gösteren edatlar, artikeller, Saat sorma, Oda tasvir etme, 
Renkler, Miktar gösteren sıfatlarla mevcudiyet gösteren yapılar. Sayılan ve sayılamayan isimler, Evin 
tanıtımı,/Odanın tanıtımı,/ Tekil ve çoğul isimler,Günler,aylar, -ebilmek, yer edatları,yiyecek ve 
içecekler,fiyat sorma.... 

YDB104 İngilizce II 

Güncel sporlar,genişzaman,havadurumu,yeredatları,öğünler,geçmişzaman,boş zaman faaliyetleri,yiyecek 
ve içecekler,ikramlar,davet,hastalıklar,vücudun bölümleri,geleceğe dair planlar,taşıtlar,tarih sorma... 

IYP111 TEMEL HUKUK  

Hukuk kavramı, hukuk kaynakları, hukuk dalları, Türk yargı sistemi, Yargı kuruluşları, dava türleri, hukuki 
olaylar, ilişkiler, hukuki işlemler, kişilik kavramı, kişilerin sınıflandırılması ve ehliyetleri, miras kavramı, 
mülkiyet, borç kavramı 

OMP210 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

Bu derste sırası ile Bireysel iş hukuku kavramı, İş hukukunun Temel Kavramları, İş Sözleşmesi ve Türleri, 
Çalışma ve Dinlenme Süreleri, İş sözleşmesinin Sona Ermesi, Genel Olarak İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği, 
Sendikalar Hukuku, Toplu İş Sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kanununa ilişkin genel bilgilere yer verilir. 

OMP255 Dünya Kültürleri  

Dünya ülkelerinin kültür özelliklerini, halklarını, yaşam biçimlerini, beden dillerini, ticari anlayışlarını 
tanırlar. 

IYP218 Perakende Mağaza Yönetimi 

Perakende Mağaza Yönetimi stratejileri, kuruluş yeri kararları, ürün çeşitlendirmesin planlanmasında 
oluşmaktadır. 

OMP228 Proje II 

Bu derste öğrenciler belirlenen bir konu üzerine detaylı çalışma yapılma ve sözlü sunum hazırlanmayı 
öğrenirler. 

OMP296 Fotoğrafçılık 

Fotoğraf makinesinin tanımı ve parçaları. Analog fotoğraf makineleri ve çeşitleri. Objektifler ve özellikleri. 
Objektif çeşitleri ve kullanılan yerler. Objektiflerin optik özellikleri Objektif kusurları. Objektiflerin bakımı. 
Alan derinliği nedir? Alan derinliği konrolü nasıl sağlanır? Diyafram-enstantane tanımları çeşitleri ve 
aralarındaki ilişki. Örtücü türleri. Işık Ölçerler. Flaşmetre-Stüdyoda kullanılan araç ve gereçler. Renk ısısı. 
Filtreler. Fotoğrafçılıkta kullanılan yardımcı malzemeler. 

IYP112 İSTATİSTİK 

İstatistiğin tanımı, kullanılan temel kavramlar, veri türleri ve toplama yöntemleri, verilerin düzenlenmesi, 
merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, tahmin teorisi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve indeksler. 

IYP117 Matematik 

Sayılar, Üslü sayılar, Köklü sayılar, İlgili örnekler, Cebir, Çarpanlara ayırma, Rasyonel ifadeler ve bunlarla 
ilgili örnekler. Birici dereceden denklemler, Örnekler, İkinci dereceden denklemler ,Grafik çizimleri, Birinci 
ve ikinci dereceden eşitsizlikler, İlgili örnekler, Fonksiyonun tanımı, 1-1, Örten, İçine fonksiyon, Ters 
fonksiyonların tanımları, Ters fonksiyon, Bileşke fonksiyon tanımları ,İlgili örnekler, Trigonometri, Örnekler, 
Trigonometrik fonksiyonlar ve örnekler, Ters trigonometrik fonksiyonlar ve özdeşlikler, İlgili örnekler, 
Trigonometrik denklemler ve trigonometrik fonksiyonların grafikleri, Üstel fonksiyon ve logaritma, 
Logaritmanın özellikleri örnekler., Logaritmik ve üstel denklemler, Kompleks sayılar ,Kompleks sayılarda 
dört işlem, Kutupsal koordinatlar (kompleks sayıların trigonometrik açılımı), Kompleks sayılarda denklem 
çözümleri, Örnek çözümler. 

OMP241 Mesleki Deneyim I 

Dersin içeriği staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi 



alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj 
kapsamında çalışma alanlarının kapsayan her hangi bir iş alanında 30 gün fiili olarak çalışmak 
durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma 
ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere 
bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir. 

OMP284 Türk Siyaset Tarihi 

Osmanlı İmparatorluğunun son döneminden başlayarak günümüz Türkiye'sine kadar gelen süreçteki siyasal 
akımlar ve değişimler. 

AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Bu ders, öğrencilerin Atatürk devrimlerini, Cumhuriyetin ilanından sonra uygulanan dış politikaları, çok 
partili sisteme geçiş ve bunun sosyal ve ekonomik hayata etkilerini, ikinci Dünya savaşının sonuçları ve 
60'lardan sonra uygulanan politikaları bilmesini sağlar. 

IYP217 Perakendeciliği Giriş 

Perakende Satışın temel kavramları 

IYP204 Türk Vergi Sistemi 

Vergilemeye giriş, vergi hakkında genel bilgiler, Türkiye’de vergileme, gelirin vergilendirilmesi, gelir vergisi, 
kurumlar vergisi, ücret vergileri, katma değer vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, vergiden 
kaçınma, servetin vergilendirilmesi, veraset ve intikal vergisi, servet vergisi, tüketimin vergilendirilmesi, 
harcama vergisi. 

OMP241 Mesleki Deneyim II 

Dersin içeriği staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi 
alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj 
kapsamında çalışma alanlarının kapsayan her hangi bir iş alanında 30 gün fiili olarak çalışmak 
durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma 
ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere 
bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir. 

IYP116 Ticaret Hukuku 

Ticari yatırımlar, kıymetli evrak hukuku,ticari ortaklık ve şirketler 

IYP114 Makro İktisat  

İktisadın Tanımı ve Konusu, Gayrısafi Milli Hasıla (Gsmh), Toplam Talep, Toplam Arz analizi, Enflasyon, 
İstihdam İşsizlik, Para Teorisi ve Politikası, Maliye Politikası, , Uluslar arası İktisadi İlişkiler, Ödemeler 
Bilançosu, İktisadi Büyüme ve Kalkınma 

 


