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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ

BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3 - 0) 3
Bu ders, öğrencilere İşletme Bilimi ile ilgili temel kavramları aktarmak, yönetim, liderlik,
girişimcilik, işletme kurma ve yönetme konularında arka plan bilgisi sunmak ve işletme
fonksiyonlarının öğrenimi için bir altyapı oluşturmaktır. Temel işletmecilik ve ekonomi
kavramları, işletme türleri ve işletmenin kuruluşu, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, uluslararası
işletmecilik, yönetim yaklaşımları, örgütleme yaklaşımları, insan kaynakları yönetimi, üretim
ve üretim yönetimi konuları ders içeriğini oluşturmaktadır.

ISL105 Genel Muhasebe 1 (3 - 0) 3
Bu dersin amacı, muhasebenin temel ilkeleri ve değerlendirme yöntemlerinden faydalanılarak
muhasebe kayıt sisteminin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Derste; Muhasebe tanımı ve konusu,
temel kavramlar. hesap kavramı, yevmiye maddesi, nizam ve yardımcı hesaplar, tek düzen
hesap planı hakkında genel bilgiler, bilanço- aktif hesaplar, hazır değerler, menkul kıymetler,
ticari alacaklar ve diğer alacakların incelenmesi stokların incelenmesi, KDV ve uygulamaları,
sürekli ve aralıklı envanter yöntemi ele alınmaktadır.

ISL107 İşletme ve İktisat Matematiği 1 (3 - 0) 3
Bu dersin amacı, İyi bir işletmecinin bilimsel çalışmaların arka planında matematiğin ne denli
önemli bir dayanak olduğunu görmesi ve matematiksel ilişkilerden yararlanmayı öğrenmesidir.
Cebir bilgilerinin yinelenmesi, denklemler, denklerin ve eşitsizliklerin, fonksiyon ve grafikler,
doğrular ve denklem sistemleri, üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar, limitler ve
süreklilik, diferansiyel hesaplar, diferansiyel hesap uygulamaları derste görülen konulardır.

ENF 1 Temel Bilgi Teknolojileri I (2 - 2) 3
Bu ders ile birlikte, temel bilgisayar donanımı ve işletim sistemi kavramları, Windows’un temel
özellikleri, Ms-Dos komutlarının kullanımı ve dizin yapısı, dosya ve klasörlerin düzenlenmesi,
Word’de tabloların oluşturulması ve Excel, Internet ve Arama Makinelerinin kullanımı
öğretilmektedir.

ISL101 İktisada Giriş 1 (2 - 0) 2
Bu dersin amacı, iktisadi düşünme tarzı denilen yöntemi öğrencilere tanıtmak ve böylece onlara
kıt kaynak-sınırsız istek olarak özetlenen sorunla insanların milyonlarca yıldan beri karşı
karşıya olduklarını kavratmak, yaşadığımız dünyanın iktisadi sorunlarla çevrelendiğini ve bu
sorunların anlaşılmasının çeşitli araçlar gerektirdiğini göstermek ve bu araçlarla ilgili gerekli
altyapıyı aktarmaktır. Ders kapsamında; İktisatın tanımı, doğuşu ve gelişimi, temel kavramlar,
ekonomik sistemler, talep, talep fonksiyonu ve kanunu, talep eğrisi, talep değişmesi ve talep
eğrisinde kaymalar, talep esnekliği, arz, arz fonksiyonu ve kanunu, arz eğrisi, arz esnekliği,
piyasa dengesi, talep/arz kaymaları ve denge, fayda yaklaşımları ve tüketici dengesi, üretim
faktörleri… gibi konular ele alınmaktadır.



YDİ I Yabancı Dil 1 (2 - 1) 3
Bu dersin amacı, İngilizcenin temel dil bilgisi kurallarını öğretmek ve konuşma, yazma,
dinleme ve okuma becerileri kazandırmaktır. Manage simple, routine exchanges, “to be”
possessive adjectives, questions and negatives, countries, everyday objects, opposite adjectives,
prepositions of place, give and receive information about travel and buy tickets, agree and
disagree with others, describe events and activities, express likes and dislikes, describe family
and living conditions, relate personal experience, simple past tense konuları ele alınacaktır.

TD I Türk Dili 1 (2 - 0) 2
Dersin amacı, temel dil becerilerini geliştirmektir. Dilin tanımı ve nitelikleri, diller, ses bilgisi,
Türkçe'nin ses özellikleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, kelime yapı, kökler ve ekler,
yapım ekleri, çekim ekleri, kelime anlamı, güzel adlandırma, atasözleri ve deyimler, isimler,
sıfatlar, tamlamalar gibi konulara ders kapsamında değinilecektir.

BİRİNCİ YIL - İKİNCİ YARIYIL

ISL104 İşletme Bilimine Giriş 2 (3 - 0) 3
Bu dersin amacı, Temel işletme fonksiyonları hakkında genel bir bilgi düzeyinin oluşmasını
sağlamaktır. Üretim yönetimi ve planlaması, pazarlama yönetimi (4P) ve pazarlama
araştırmaları, muhasebe fonksiyonunun açıklanması, finansal yönetim, para ve bankacılık,
sermaye piyasaları, risk yönetimi, halkla ilişkiler, bilgi sistemleri, işletme yönetiminde karar
verme süreci ele alınmaktadır.

ISL106 Genel Muhasebe 2 (3 - 0) 3
Bu dersin amacı, dönem içi ve dönem sonu muhasebe işlemleri ile finansal tabloların
oluşturulmasıdır. Maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, amortismanlar,
yabancı kaynaklar, özkaynaklar, geçici mizan, dönem sonu muhasebe işlemleri, kesin mizan,
bilanço, gelir tablosu konuları ele alınmaktadır.

ISL108 İşletme ve İktisat Matematiği 2 (3 - 0) 3
Bu derste, Matematik konuları hakkında gerekli olan ön bilgileri vermek, matematiksel
kavramları tanıtmak ve matematiğin işletmede ki uygulamalarını göstermek amaçlanmıştır.
Derste, İntegral hesapları, integral alma yöntem ve uygulamaları, çok değişkenli hesaplar, katlı
integraller, optimizasyon, lagrange çarpanları, homojen fonksiyonlar, matris cebiri,
determinantlar, doğrusal denklem sistemleri konuları ele alınmaktadır.

ISL114 Hukuka Giriş (3 - 0) 3
Ders kapsamında hukukun tanımı, hukukun amaçları, hukuk kuralları, hukukun kaynakları
ve hukuk kurallarının yorumu, hukukun sistematiği, hukukun temel kavramları ve kurumları
konuları incelenmektedir.



ISL102 İktisada Giriş 2 (2 - 0) 2
Bu dersin amacı, iktisadi düşünmeyi ve yaşadığımız dünyanın iktisadi sorunlarla çevrelendiğini
ve bu sorunların anlaşılması için gerekli altyapıyı aktarmaktır. Derste; faktör talebi, faktör arzı,
faiz,  kar, fonksiyonel ve kişisel gelir dağılımı, kişisel gelir dağılımında eşitsizliğin ölçülmesi,
GSMH, GSYİH, SMH, milli gelir, kişisel gelir, harcanabilir gelir, kişi başına milli gelir,
nominal ve reel milli gelir, milli gelir denge düzeyinin toplam talep-toplam arz ve yatırım-
tasarruf yaklaşımlarına göre belirlenmesi, çarpan, enflasyonist ve deflasyonist açık, devlet
harcamaları, vergiler, dış ticaret, istihdam, işgücü, işsizlik konuları öğrencilere öğretilecektir.

YDİ II Yabancı Dil 2 (2 - 1) 3
Dersin amacı, temel dil becerilerini geliştirmektir. Present continuous, adjectives, adverbs,
simple past tense, regular and irregular, comparatives and superlatives, comparatives and
superlatives, present perfect tense, present perfect continuous tense, simple future tense
konuları ele alınacaktır.

TD II Türk Dili 2 (2 - 0) 2
Dersin amacı, orta öğretimi bitiren öğrencilerin, dili kullanma becerisi kazanarak zamanın
ihtiyaçlarına cevap verebilecek aydın kişiler durumuna gelebilmelerini sağlamaktır. Anlatım
kavramı ve özellikleri, sözlü ve yazılı anlatımda düşünceyi geliştirme yolları, nesnel- öznel,
doğrudan- dolaylı, düz ve mecazlı anlatım, okuma, dinleme, konuşma ve yazma,
çözümlemeleri, hikâye türünün Türk edebiyatındaki gelişim çizgisi ve Cumhuriyet dönemi
Türk hikâyesinin işlenmesi konuları öğretilecektir.


