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Akts

Kredi

T/U/L

ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II

ODAI0002

2

2

2/0/0

Bu ders, Atatürk ilke ve İnkılâplarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini
içermektedir.
BORÇLAR HUKUKU

IKAO2028

5

3

3/0/0

Borcun kaynaklarından sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme; Borçların İfası;
Borçlunun Temerrüdü; Borçların Sona Erme Sebepleri; Borç İlişkisinde Özel Durumlar; Alacağın
Temliki ve Borcun Nakline ilişkin bilgi verilmesi.
ÇEVRE EKONOMİSİ

IKAO4085

5

3

3/0/0

Çevre sorunları ve nedenleri; çevre kirliliği ve çevre politikası araçları; çevre
standartları; çevre vergileri, pazarlanabilir kirletme hakları; küresel ısınma ve karbon
vergisi; çevre vergileri ve kaynak tahsisi; çevre vergileri ve uluslararası rekabet; çevre
vergileri ve gelir dağılımı.
DEĞERLENDİRME VE DÖNEM
SONU İŞLEMLERİ

IKAO2029

5

3

3/0/0

3

3/0/0

Finansal muhasebe kavramları, ilkeleri ve uygulamaları
FİNANSAL PİYASALAR VE
KURUMLAR

IKAO3042

5

Finansal piyasalar ve kurumlarla ilgili bilinmesi gereken başlıca konuların öğrencilere
anlatılarak, finansal piyasalar ve kurumlarl hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
dersin ana amacıdır
GÜNCEL EKONOMİK
SORUNLAR

IKAO4084

5

3

3/0/0

Küreselleşme, süreci ve küresel dünyanın makro ve mikro düzeydeki sorunları, ülkelerin
ekonomik ve sosyal sorunları, ekonomik entegrasyonun önemi, finansal ve mali piyasalarda
karşılaşılan krizler, Türkiye'nin bağlı olduğu ekonomik entegrasyon hareketleri, Türkiye
ekonomisinde karşılaşılan ekonomik sorunlar ve bu sorunların nedenleri, çözümleri.
İKTİSADA GİRİŞ II

IKAO1086

6

3

3/0/0

Makro iktisat başlığı altında milli gelir, tanımları, denge düzeyleri, para arzı ve talebine
ilişkin bilgiler, uluslararası ticari ilişkilerin işleyişi, ödemeler dengesi kavramı ile
iktisadi büyüme ve kalkınma kavramlarının özellikle az gelişmiş ülkeler açısından
değerlendirilmesi

İKTİSADİ ANALİZ

IKAO4058

5

3

3/0/0

İktisadi olguları ve süreçleri, bu olguları ve süreçleri oluşturan ana öğelerine
ayrıştırarak, bu öğelerin çözümlemesinden hareketle neden - sonuç ilişkileri ve bilimsel
ilkeleri tanımlamaya çalışarak, değişik modeller çerçerçevesinde genelde iktisat ve özelde
istikrar politikalarının kuramsal temelleri üzerinde odaklanmaktadır. Basit Keynes
Modeli'nden hareketle, "IS - LM", "AS - AD", "IS - LM - BP" (Mundell - Fleming) modelleri
irdelenmekte ve sonuçta da Türkiye ekonomisinde yapısal istikrarsızlık ve istikrar
politikaları üzerinde durulmaktadır.
İKTİSADİ SİSTEMLER

IKAO3047

5

3

3/0/0

iktisadi sistemlerin tanımı, kapitalizm ve tarihi dönemleri, sosyalizm, sosyal piyasa
ekonomisi ve küreselleşen kapitalizm
İKTİSAT POLİTİKASI

IKAO2026

5

3

3/0/0

İktisat politikasının araçları, iktisat politikasının araçları ve iktisat politikası teorisi
İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ

IKAO4086

5

3

3/0/0

Bu derste öncelikle insan kaynakları yönetiminin kavramsal çerçevesi oluşturulup sonrasında
insan kaynakları yönetiminin temel işlevleri olan; iş analizi, insan kaynakları planlaması,
işgören seçimi ve işe yerleştirme, iş değerleme, performans değerlendirme, ücret yönetimi,
eğitim yönetimi, kariyer geliştirme, yetenek yönetimi konuları işlenecek; insan kaynakları
yönetimi hukuki boyutları ve uluslararası farklılıklar açısında incelenecektir.
İSTATİSTİK ANALİZ

IKAO2068

5

3

3/0/0

Örnekleme süreciyle elde edilen toplululuğun özelliklerinden hareketle anakütle
parametrelerinin tahmin edilmesi
İŞLETME YÖNETİMİ

IKAO1079

6

3

3/0/0

İşletme biliminin temel kavramları, işletme yönetiminin tarihsel gelişimi, işletmenin
amaçları, fonksiyonları ve işletmenin dış çevresi ile ilişkileri.
KARARALMA TEKNİKLERİ

IKAO3046

5

3

3/0/0

IKAO2024

5

3

3/0/0

Varyans Analizi
MAKRO İKTİSAT

Makro iktisat başlığı altında milli gelir, tanımları, denge düzeyleri, para arzı ve talebine
ilişkin bilgiler, uluslararası ticari ilişkilerin işleyişi, ödemeler dengesi kavramı ile
iktisadi büyüme ve kalkınma kavramlarının özellikle az gelişmiş ülkeler açısından
değerlendirilmesi
MALİYET MUHASEBESİ

IKAO3045

5

3

3/0/0

Temel muhasebe kavramları, Endirekt maliyetlerin dağıtımı, Sipariş maliyetleme, Safha
Maliyetleme, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
MATEMATİK II

IKAO1087

6

3

3/0/0

Belirsiz integral, İntegral alma teknikleri, Belirli integral, Üretici ve Tüketici Rantı,
Genelleştirilmiş integraller, Öğrencilerin matematik 1 ders sonrası bu ders kapsamında çok
değişkenli fonksiyonlar, diziler ve seriler, matris ve doğrusal denklem sistemleri
konularında belirli bir düzeye getirmek.İktisat ve İşletme konularına matematiksel açıdan
bakabilme. İktisat Problemlerinin çözümünde matematiği kullanabilmesi.

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

IKAO3044

5

3

3/0/0

Derste, gerek teorik gerekse pratik anlamda örgütsel davranışın esasları ele alınacaktır. Bu
bağlamda
örgütsel davranış teorileri gibi teorik bilgiler yanında, örgütsel davranışı etkileyen kurum
kültürü, inanç,
tutum, algılama vb. pratik sosyo-psikolojik süreçlere değinilecektir.
PARA TEORİSİ VE
POLİTİKASI

IKAO3041

5

3

3/0/0

Makro iktisat başlığı altında milli gelir, tanımları, denge düzeyleri, para arzı ve talebine
ilişkin bilgiler, uluslararası ticari ilişkilerin işleyişi, ödemeler dengesi kavramı ile
iktisadi büyüme ve kalkınma kavramlarının özellikle az gelişmiş ülkeler açısından
değerlendirilmesi
SOSYAL SİYASET

IKAO1080

6

3

3/0/0

Ders, sosyal politikanın daha çok "geniş anlamı" üzerine kuruludur. Bu kapsamda, "dar
anlamı" ve tarihçeyi ifade iden sosyal politikanın ortaya çıkış süreci ortaya konduktan
sonra; sosyal politikaya yönelik farklı yaklaşımlara ve özellikle sosyal politikada refah
devleti uygulamasına yer verilecek; akabinde de sosyal politikanın aktörlerine, araçlarına,
finansmanlarına ve muhataplarına ışık tutulacaktır. Son olarak ise, sosyal politikanın
Türkiye ayağı değerlendirilecektir.
TÜRK DİLİ II

ODTD0002

2

2

2/0/0

Türkçenin tarihi gelişiminin ve iyi kullanılabilmesi için, dil ve kültür ilişkileri,
Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkiye Türkçesinin gelişme evreleri, dilin
kullanımında dikkat edilmesi gereken imla kuralları, dil bilgisi açısından bilinmesi ve
uygulanması gereken temel bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TÜRKİYE EKONOMİSİ

IKAO4083

5

3

3/0/0

5

3

3/0/0

Türkiye'nin dönemsel ekonomik analizi.
ÜRETİM YÖNETİMİ

IKAO4074

Üretim Yönetimine Giriş/ Üretim Modelleri ve Sistemleri/ Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen
Faktörler ve Yer Seçim Modelleri/ Süreç Tasarımı ve Analizi/ Kesikli ve Sürekli Üretim
Sistemlerinde iş Yeri Düzenleme/ Verimlilik Yönetimi ve İş Etüdü/ Proje Yönetimi ve Planlama
Kontrol Teknikleri
YABANCI DİL II

ODYD0002

2

2

2/0/0

Yabancı Dil olarak İngilizce'nin iyi şekilde öğretilmesi temel amaçtır. Bununla birlikte
öğrencilerimizin yabancı dil bilen gençler olarak yetişmelerini ve karşılaşabilecekleri
yabancı dil ortamlarına yeterli dil seviyesiyle yaklaşabilmelerini sağlamak ve buna uygun
bir şekilde tutum ve davranış kazandırmak da hedeflenmektedir.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON IKAO2027

5

3

3/0/0

Ders, işletme yönetimi bilgilerine giriş mahiyetinde olup, bu ders kapsamında işletme
yönetiminin tarihsel gelişimi ve işletmenin yönetimi ile ilgili tüm fonksiyonların ayrıntılı
olarak incelenerek, bu fonksiyonların etkin olarak gerçekleştirilmesi için gerekli karar
alma, liderlik, iletişim ve motivasyon gibi konular anlatılacaktır.

