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ÜÇÜNCÜ YIL-BEŞİNCİ YARIYIL

ISL 303 Maliyet Muhasebesi (3 - 0) 3
Organizasyonlardaki yöneticilerin planlama, kontrol, karar alma fonksiyonlarını yerine
getirebilmelerinde önemli bir bilgi olan maliyet bilgisinin nasıl belirlendiğini ve nasıl
kullanıldığını anlatılacaktır.

ISL 305 İşletme Finansı (3 - 0)   3
Finansal yapının oluşturularak işletmelerde finansal tabloların tanıtılması ve finansal analizin
gerçekleştirilmesi. Finansal yönetimin temel prensiplerini ve başlangıç konularını tanıtarak
başlangıç düzeyindeki finansal kararların alınması sürecine bir finans yöneticisinin bakış
açısıyla yaklaşmalarını sağlamaktır. Derste; finans, finansal amaç ve finansal sistem, faiz
kavramı, paranın zaman değeri, finansal analiz, oran analizi, finansal planlama, bütçe, kar
planlaması, çalışma sermayesi yönetimi, sermaye maliyeti kavramı, sermaye maliyetinin
hesaplanması ele alınmaktadır.

ISL 345 Yöneylem Araştırması (3 - 0) 3
Bu dersin amacı, öğrencilere karar verme tekniklerinin ve kaynaklarının etkin kullanımını
öğretmek ve bu konularla ilgili analiz yapabilmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında; sayısal
yöntemlerin tanımı, amaç ve özellikleri, karar teorisi, tanımı ve karar süreci, doğrusal
programlamanın gelişimi ve uygulandığı alanlar, doğrusal programlama çözüm metodları,
dualite, duyarlılık analizi ve gölge fiyatları, ulaştırma modeli, pert-cpm temel kavramlar, pert
maliyet metodu, karar ağacı kavramı, aşamaları ve uygulamaları, bekleme modeli kavramı,
çeşitleri, çok kanallı ve tek kanallı notasyonlar ve formüller, simulasyon modelleri ele
alınmaktadır.

ISL 359 Bilgisayarlı Muhasebe ( 2 - 1) 3
Bu derste, daha önceki dönemlerde teorik olarak alınan genel muhasebe bilgilerini bilgisayarla
uygulamalı bir metotla vermek amaçlanmaktadır. Derste; finansal tablo hazırlaması ve
değerlendirilmesi ve yorum getirebilmesi, muhasebe paket programları; işletme defteri
bölümünün tanıtımı,  işlemleri  ve  örnek  uygulamaları,  programda  genel  muhasebe
bölümünün  tanıtılması,  firma  açma işlemleri, parametrelerin tanıtılması, sermaye taahhüt
kaydı ile kayıt ve açılma işlemleri öğretilmektedir.

ISL 317 Örgüt Teorileri (3 – 0) 3
Bu dersin amacı; son bir yüzyıldır sosyal, kültürel ve ekonomik alanda yaşanan dönüşümlere
bağlı olarak işletme yönetiminde meydana gelen değişiklikleri ortaya koymak ve tartışmaya
açmaktır. Derste; Klasik (geleneksel) organizasyon teorisi, bilimsel yönetim akımı - yönetim
süreci yaklaşımı - bürokrasi yaklaşımı, neo- klasik teori, sistem yaklaşımı - durumsallık
yaklaşımı, proje yönetimi ve matriks organizasyon yapıları, adaptasyon yaklaşımları, toplam
kalite yönetimi ve anlayışı, kurumsal yönetim, Türkiye’de ve dünyada kurumsal yönetim, dış
kaynaklardan yararlanma, süreç yenileme, kıyaslama, personel güçlendirme, stratejik
ortaklıklar oluşturma, küçülme, öğrenen organizasyonlar konuları öğretilmektedir.



ISL 327 Simülasyon Uygulama (3 – 0) 3
Bu dersin amacı, öğrencilere simülasyon modelini teorik ve uygulamalı olarak öğretmeyi
hedefler. Simülasyon kavramı, simülasyon modelleme, laboratuvar ortamında arena, kendi
arena modelini oluşturma, simülasyon girdi çıktı analizi, veri toplama ve simülasyon modeli
konuları ele alınmaktadır.

ISL 333 Kıymetli Evrak Hukuku (3 – 0) 3
Bu dersin amacı; kıymetli evrak hukukunu genel ilkelerini, teorilerini ve uygulamada çıkan
sorunları detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratır. Derste; kıymetli evrak kavramı, kıymetli
evrak hukukunun genel esasları, kıymetli evrakın özellikleri, kıymetli evrakın tasnifi,   nama,
emre ve hamile yazılı senetler, kıymetli evrakta tür değiştirme (tahvil),   kıymetli evrakın zıyaı
ve iptali, kambiyo senetleri- poliçe, kambiyo senetleri-bono, kambiyo senetleri-çek konuları ele
alınmaktadır.

ISL 347 Mesleki İngilizce 3 (3 – 0) 3
Dersin amacı, Genel olarak işletme bölümü altında okutulan ana alan derslerinin genel içerikleri
ile birer bölüm halinde İngilizce olarak aktarmak ve kavratmaktır. General words in business
english, personnel management, on money, international trade, balance of payments, economic
growth, unemployment, insurance, economic systems konuları ders kapsamında ele
alınmaktadır.

ISL 349 Örgütsel İletişim (3 - 0) 3
Bu dersin amacı, örgütlerde üretilen veya var olan bilginin iletilmesi ve paylaşılması için gerekli
olan örgütsel iletişim modellerini, gerekli olan örgüt kültürü oluşumlarını öğrencilere tanıtmak
ve iletişim süreçlerini tanıtarak örgütsel iletişime etki eden değişkenler arasındaki ilişkileri
açıklayabilmektir. Derste; temel kavramlar, iletişim kaynakları, örgütsel iletişimin önemi ve
etkileri, örgütlerdeki büyüme ve karmaşıklaşma, örgütlerdeki aşırı uyuşmazlıklar ve teknolojik
gelişme, örgütsel iletişim ve yönetim süreçleri, örgütsel iletişimde karşılaşılan güçlükler, grup
dinamiği ve iletişim, örgütsel iletişim ve değişme, örgütsel iletişim ve liderlik, örgütsel iletişim
ve güdüleme, yenilik getirme ve örgütsel iletişim konuları ele alınacaktır.

ISL 351 Bilgisayar Destekli İstatistik (3 - 0) 3
Bu dersin amacı  bilgisayar  programları yardımıyla  temel istatistiksel hesaplamaların nasıl
yapıldığının öğretilmesidir. Derste; problem analizi içerik ve organizasyon analizi: öğretim
analizi eğitim amaçlarının belirlenmesi ve öğretimsel hedeflerin yazılması: hedef ve öncelikler,
öğretim teorileri ve stratejileri: öğretim stratejileri genel değerlendirme ve yorumlar: medya
seçimi hedefe, içeriğe ve ortama  uygun  materyal  seçimi  veya geliştirilmesi:  materyal
geliştirme  öğretim  tasarımı  ve  öğretim  tasarımı teorileri: biçimlendirici ve erişi
değerlendirmesi proje geliştirme ve  değerlendirme konuları ele alınmaktadır.

ISL 353 Pazarlama Araştırması (3 - 0) 3
Ders, bir pazarlama araştırması için gerekli yetenekleri kazandırmayı amaçlamaktadır.Derste;
pazarlama araştırması süreci, kalitatif araştırma teknikleri, ikincil veriler, anketle veri toplama,
araştırma tasarımı ve potansiyel hata kaynakları, gözlem/deney, ölçme ve ölçekleme, anket
tasarımı, örnekleme süreci, hipotez testleri ı (z testi), hipotez testleri ıı (t testi), uyumun iyiliği
testleri, ki-kare testi konularına değinilmektedir.



ISL 355 Banka Yönetimi (3 - 0) 3
Finansal sektörde yer alan banka ve benzeri finansal kuruluşların tanımlanması, ortaya çıkışı,
gelişimi, yapısı, ekonomik işlevi yanında; banka dışı finansal kuruluşlar ile bu kuruluşların
işlevleri, verdiği hizmetler ve tüm bu kurumların iktisadi fonksiyonlarıyla ilgili konularda bilgi
vermek amaçlanmaktadır. Ders kapsamında; finansal sistem, finansal kurumlar ve para
piyasaları ve sermaye piyasaları, asimetrik bilgi, merkez bankacılığı, merkez bankacılığının
tarihsel gelişimi, merkez bankalarının fonksiyonları, merkez bankalarının görev ve yetkileri ve
bağımsızlık tartışmaları, Türkiye’de merkez bankacılığı, merkez bankalarının finansal sektör
ve reel sektörle ilişkilerinin bilançolarına yansımaları, bankacılık; ortaya çıkışı, türleri ve
fonksiyonları,  bankaların fon  (kaynak)  oluşturma işlemleri,  bankaların fon kaynakları,
bankaların fon kullandırma işlemleri, finansal gelişme, finansal yenilikler konuları ele
alınacaktır.

ISL 357 Kamu Yönetimi (3 - 0) 3
Genel Hatlarıyla Kamu Yönetimi Ve Özel Yönetim Ayrımı, Devlet Kavramı Ve Devletin
Unsurları, Kamu Yönetiminin Merkezi Ve  Yerel  Düzeylerdeki  Bürokratik  Örgütlenme
Anlayışı Ve Uygulamaları, Kamu Yararı Ve Kamusal Hizmet Yaklaşımları, Memurluk, Kamu
Görevliliği Ve Kamu Hizmeti, Küreselleşmenin Kamu Yönetimine Etkileri; Postmodernizm
Ve Kamu Yönetimi İlişkisi, Kamu Yönetiminde Yeni Gelişmeler İle Yeni Teknikler Ve
Bunların Uygulanabilirlikleri, Yönetişim Kavramı, yönetimine Kamu Bürokrasisinin Temel
Sorunları,  Kamu  Yönetiminde  Etik  Sorunlar  Ve  Yönetsel  Yozlaşma, Sivil  Toplum  Ve
Kamusal Alan Etkileşimi, Yeni Kamu İşletmeciliği Ve Yeni Kamu Yönetimi Hareketi,
Küreselleşme Sürecinde Modern Ulus Devlet Ve Kamu Yönetimi, Kamu Tercihi Kavramı, E-
Devlet Uygulamaları Ve Kamu Yönetimine Etkileri, Türk Kamu Yönetimi’nin Anayasal
İlkeleri Ve Bugünkü Yapısal Ve İşlevsel Durumu konuları işlenecektir.

Yönetim Bilimi (GS) (2 - 0) 2
Yönetim biliminin tanımı, özellikleri, gelişimi, yönetim biliminin diğer bilimlerle ilişkisi,
Yönetim süreçleri, planlama, örgütlenme, yönetme, koordinasyon, denetim, yeni yönetim
yaklaşımları, sistem yaklaşımı, amaçlara göre yönetim, yöneylem araştırması, sibernetik,
durumsallık yaklaşımı, stratejik yönetim ve planlama, kriz yönetimi, toplam kalite yönetimi,
yeni kamu yönetimi yaklaşımı ve bürokrasi konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları (GS) (2 - 0) 2
Yapay sinir ağları ile ilgili temel kavramlar, biyolojik sinir hücresi, yapay sinir hücresi, yapay
sinir ağlarının yapısı, yapay sinir ağlarının öğrenme stratejilerine göre sınıflandırılması, tek
tabakalı algılayıcı yapay sinir ağları, çok tabakalı algılayıcı yapay sinir ağları, ileri doğru
hesaplama, geriye doğru hesaplama, yapay sinir ağları uygulamaları YSA modeller, yapay sinir
ağlarında kullanılan algoritmalar, geri dönüşümlü ağlar, , MATLAB uygulamaları ve sunumlar.



ÜÇÜNCÜ YIL - ALTINCI YARIYIL

ISL 304 Yönetim Muhasebesi (3 - 0) 3
Yönetim muhasebesinin niteliği, Yönetimdeki yeri, Maliyet kavramı ve bölümlenmesi, maliyet
hacim ilişkileri, toplam ve birim maliyet fonksiyonları, maliyet-hacim ilişkileri, saptama
yöntemleri, maliyet hacim-kâr analizleri, yönetim kararlarına uygulanması konuları
anlatılacaktır.

ISL 306 Finansal Yönetim (3 - 0) 3
Finansal tabloları öğrenir, finansal Tabloları Analiz eder, finansal planlama yapar, duran varlık
yatırım analizlerini gerçekleştirir.

ISL 346 ÜretimYönetimi (3 - 0) 3
Bu dersin amacı: Üretim yönetiminin karar verme süreçlerinin ve pazarlama unsurları ile ilgili
kararlardaki kavram ve stratejilerin anlam ve önemlerinin öğrencilere kazandırılmasıdır.
Üretim yönetimi fonksiyonunun amaçları ve sınıflandırılması, sürekli, sipariş ve proje tipi
üretim sistemleri ve özellikleri, tam zamanında üretim sistemleri, esnek üretim sistemleri,
üretim yönetimi alanında verilen kararlar, üretim/işlemler stratejisi; strateji, kararlılık, büyüme,
üretim stratejisinin geliştirilmesi gibi konular işlenmektedir.

ISL 326 İstatistiksel Kalite Kontrol (3 - 0) 3
Dersin amacı, istatistiksel prensipleri ve teknikleri üretiminde elde edilen verilere uygulama ve
kontrol etme ve bu prensipleri ve teknikleri proses geliştirmede kullanma yeteneği
kazandırmaktır. Derste; kalite artırımının önemi, süreç kalitesinin modellenmesi istatistik ve
örnekleme dağılımları, istatistiksel kalite kontrolün metodoloji, sistem kapasite analizleri süreç
ve ölçümü kalite maliyetleri tek değişkenli istatistiksel süreç izleme, çok değişkenli süreç
izleme ve kontrol niteliksel ölçüler için kontrol grafikleri hareketli ortalamalar, kontrol
grafikleri, süreç yetenek analizi birimler kontrol grafikleri konuları ele alınmaktadır.

ISL 348 Para ve Banka (3 - 0) 3
Dersin amacı, bankacılık halinde bilgilendirmek, para ve faiz sistemlerini açıklamak,
öğrencileri  para  ve  sermaye  piyasası  araçlarını  kavramsallaştırmaları  ve  bu  araçlarla
çalışmaları konusunda yardımcı olmaktır. Derste; para kavramı ve para sistemleri, para talebi
ve para miktarı tanımları, bankacılık ve finansal piyasalar, para politikasının genel çerçevesi ve
açık ekonomilerde para politikası, para teorisi ve para politikası konusunda başlıca teorik
yaklaşımlar, para teorisi ve para politikası hakkında başlıca teorik yaklaşımlar, kamu açıklarının
finansmanı ve parasal istikrarsızlık, enflasyon sorunu, alternatif para politikası stratejileri,
Türkiye’de enflasyon ve Türkiye’de para politikası ele alınmaktadır.

ISL 350 Mesleki İngilizce 4 (3 - 0) 3
Dersin amacı, Genel olarak işletme bölümü altında okutulan ana alan derslerinin genel içerikleri
ile birer bölüm halinde İngilizce olarak aktarmak ve kavratmaktır. General words in business
english, personnel management, on money, international trade, balance of payments, economic
growth, unemployment, insurance, economic systems konuları ders kapsamında ele
alınmaktadır.



ISL 352 Örgütsel Davranış (3 - 0) 3
Dersin amacı; iş hayatının her alanında sıkça karşılaştığı örgütsel davranış konuları hakkındaki
duyarlılıklarını artırarak öğrencilere sanayileşme süreci ile birlikte ortaya çıkan karmaşık yapılı
örgütlerde insan ve insan ilişkileri ile örgütlerde insan faktörünün önemini aktarmak ve
kavratmaktır. Derste; örgütsel davranışın tarihsel gelişimi, örgütsel davranış biliminin yöntemi,
örgütsel davranış biliminde kullanılan temel yöntemler, örgütün kültürel yapısı, klasik- neo-
klasik örgüt kuramı, örgütsel davranış ve sistem yaklaşımı, motivasyon süreci ve kuramları,
motivasyonda araçlar, grup davranışları, liderlik konuları ele alınmaktadır.

ISL 354 Borçlar Hukuku (3 - 0) 3
Bu dersin amacı; borçlar hukukunun konusunu, borç ilişkisinin kaynaklarını, borç  ilişkisinin
hükümlerini  ve  borç  ilişkisinin  sona  erme  konuları  hakkında  bilgi  vermektir.  Derste;
borç, sorumluluk, hukuki işlemler, sözleşmeler, temsil, haksız fiiller, haksız fiil sebepsiz
zenginleşmenin şartları ve hükümleri, borcun ifası, temerrüdün şartları ve sonuçları, şarta bağlı
borçlar, borç ilişkisinin sona ermesi zamanaşımı, zamanaşımının hükümleri, zamanaşımını
kesin ve durduran nedenler, alacağın devri ve borcun üstlenmesi, mülkiyetin devri ve
kullandırma amacını güden sözleşmeler konuları ele alınmaktadır.

ISL 356 Satış Yönetimi (3 - 0) 3
Bu derste; satış gücünün etkinliği ile ilgili bilgi ve donanımın öğrenciye kazandırılması
amaçlanmaktadır. Derste; satış yönetimi fonksiyonu ve faaliyetlerinin tanımlanması, satış
gücünün örgütlenmesi, satış faaliyetlerinin koordinasyonu ve denetimi, satış gücü
temsilcilerinin seçimi ve eğitimi, satış gücünün ücretlendirilmesi, satışçıların kişisel özellikleri
ve görevleri, satın alıcının itirazları ve karşılanması, satışın takibi ve kontrolü, satış yönetiminin
ahlaki ve yasal boyutları, satış yönetiminde etik konuları ele alınmaktadır.

ISL 358 Tüketici Davranışları (3 - 0) 3
Bu dersin amacı; İşletmelerin pazarlama faaliyetlerinde büyük önemi olan tüketici davranışı
hakkında gerekli bilgiyi öğrencilere kazandırmaktır. Derste; tüketici davranışlarının
pazarlamadaki önemi, tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, tüketici davranışı ve pazarlama
stratejisi ilişkisi, psikolojik etkiler, öğrenme ve bellek, kişilik ve benlik, değerler ve yaşam
biçimi, sosyal-kültürel etkiler, grup dinamiği ve danışma grubu, aile, sosyal sınıf, kültür
konuları öğretilmektedir.

ISL 360 Araştırma Yöntemleri (3 - 0) 3
Bu dersin amacı;  Öğrencilerin araştırma metodolojisi, bilim ve bilim felsefesi konusunda temel
bilgilere sahip olmasını sağlamak, bilimsel bir çalışmayı (makale, bildiri, rapor, kitap)
tasarlamak, yürütmek ve raporlandırmak, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin temel mantığını
ve sorgulayıcı, araştırıcı bir düşünme biçimi kazandırmaktır. Derste; Araştırmanın tanımı,
özellikleri ve aşamaları, araştırma problemlerinin ve stratejisinin belirlenmesi, hipotez
oluşturma, araştırma evreni, örnekleme ve örnekleme yöntemleri, nitel ve nicel araştırma
yöntemlerinin özellikleri, birincil ve ikincil verilerin derlenmesi, araştırmalarda ölçüm ve
ölçekler,  temel veri analiz yöntemleri,  bilimsel araştırma yazım kuralları,   bilimsel araştırma
etiği konuları öğretilmektedir.



ISL 364 Modern Finansal Teknikler (3 - 0) 3
Bu ders, Finansal kavramları öğrenme, Finansal teknikleri ve araçları tanımlayabilme, Finansal
tekniklerin işleyişi hakkında bilgi sahibi olma, Alternatif finans tekniklerinin öğrenilmesi
Sermaye yapısı, kar dağıtımı konularında bilgi sahibi olmayı amaçlar.


