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iKTisADi VE ioARi 8iı.iMLER FA(üLIEsl
(AMU YöNEriMi 8örüMü DERS ıçtRiĞi

l. YARlYıL
siYAlET BlLiMiNE GlRl5
8u de.sın amacl, siyaset biliminin tanımlna yönelik farkll y.klaşlmlan ortaya koymak; "lktidar", "meşruiyet", "otorite", "devlef'
ve "bürokrasi" vb. bu alanın tem€| kavlamlarlnl analiİ etmek Ve buntar] somut slyasal süreç Ve kulamlara uygulamaktlr, B!
Derste, Yannln yönetici adaYlarına kentleşmeden Verimli bİ olgu olarak yararlanabilmeyı sağlayacak kuramlar, yöntemıer ve
değerlendirmeler öğretilir.
Huxu(uN TEMEl, KAvRAMl,AR|
'Hüllük'toplum hayao, hukukun kuraılara aynlmasl, özel hukukun dallan, kamu hukukun!n dalla.l, poıltlf hukukuri'ka-fntklan.
Kanunlarün uy8u|anmasl, hukuki ilişkive hak kavraml, kişiler ve k|şllik, hukuki tğtlel ve hırkt]İ işlemle..
sosYolo.|i: sosyolojik Perspektii sosyolojinin araşhrma teknik ve yöntemleri, sosyolojik Düşüncenin Tarihi, |(ültür,
ToplumsallaŞma ve Toplum Tipleri, Toplumsal gruplar - Toplumsal sapma ve suç, Toplumsal tabakaıaşma ve Değişme,
siya5et, Din, Aile, Eğitim, Ekonomik Yaşam, Toplumsal Değişme ve KüreselIeşme,
iKr|sADA GiRi5:iktisat biliminin o(aya çlklş nedeni Ve kıtlık kanun!. iktisadın temel kavramlart (ihtiyaç, kaynakıal, üretım,
tük€tim, mal v€ hiımet, fayda, işbölümü, uzmanlaşma, değişim v.b,} iktisat bılimind€ teori Ve kanunlann özellıkleri. Poriıif ve
nor(İatif iktisat. Ekonomjlerin ana solunlan. Ekonomik etkinlik. Makro iktisat - mikro iktisat aylrıml. Talep (tanlmİ, fonksiyonu,
tablosıl, eğri§i)ve talep kanunu. Talep eğlisi üıerinde hareket, talep değişmesi Ve talebi etkileyen faktörler. Bi.eyseltalep ve
piyasa talebi. Ialebln fiyat esnekliği. Arz (tanlml, fonksiyonu, tabıosu, eğrisi) v€ arz kanunu, Arz eğrlsl ülerinde hareket, a.z
değişm€si ve arzl etkileyen faktörler. Fkma arzl ve endüstri (piyasa) arıl, Alzln fiyat esnekl;ği. Piyasa, piyasa dengesi, arz Ve

talep değiŞmelerinin den8€ fiYat ve miktara etkiıe.i. Fayda, bütçe ve kay|tsııılk eğrileri. Tüketici dengesi. Fiyat değişikiikleri ve

fiYat tüketim eğrisi. Gelil değişiklikleri ve gelir tüketim eğrasa. Gelir Ve ikame etkiı€ri, Üretim v€ ü.etim fonksiyonu. Piya9a

döneminde üreıim. Klsa dönemd€ ü.etim ve aralan veriml€r kanunu, Urun dönemde ür€tim ve ölçeğe göre getİi. tş ürnn

ana|izi. Firma maliyetlerinin nitelikİeri. Klsa Ve uzun dönem maliyet €ğrileri. Piyasala. Ve firma teorisi. Rekabet ve anlaml.
öRGüTLERDE iNsANDA vRANlsl
8u ders kapsamlnda aşağıdaki konular ayrlntılı olarak incelenmektedir: DaVranlş düıl€mi, sosyal sta!ü ve rol davranıran, sosYal

elki, uYma, .aıl olma ve ltaat davranlşlan, tutumlar, kişilik ve örgüt açısından ön€mj, al8ııama, öğlenme, ikna ve güdüIeme.

TEMEL iNGiLizcE-l
Gla mma r 5yllabus: Present 5imple,Pronoun5, A(icles, P.ep05itions of Plac€ and time, conjıJnctions /lirıkers: and / but/b€cause
/ or, kreguıar plurals, PossessjveAdjectives,Too/ very,can (ability /possibilitY), short form answe.s, Goin8lo {futureplans), will
(offers),Adverbs of Frequency,lmp€ralives, Past simple Vocabuldry and Topical syllabu5: Number, (cardınal /o.dinal) and
Mon€y, countli€s, nationalities and lan8uages, Time§, Days, date5, months, years and seasons, shops and places, 

'nte.ests,

activities, Jobs,Rooms and furnitı]re,colours,size and weight,Body parts and a pp€a rance, [ood/ _ _Feals,
cooking,weathe.,Tran5port Fun€tion.l syılabus:Gr€eting and lntroducing, BıYing and asking prices,AskinB about person.l
anfo.mation, oes€ribing people and objecls, T€lling the time, Talking aboğt .outines, Talkin8 about frequencY and time
duratrcn, Talklng about likes and dı5likes, Givin8 opinion
TüRk Diti_ı
Dil kavramİ, tanlmlVe özellikleri, kü|tür, dil, m€deniyet ilişkisive yorumlanmasl, tü.k dil tarihi , türk diıinin bUgünkü durü]mu Ve

yaylıma aianlarl, yaım kuraltarı, noktala.na işa.etlera, Yazlm Ve noktalama il€ ilgili uygulamala/, l0lkçenin sel_bllşl5l ve

uygulamaıan, kelim€ bllgisi, cümle bilgisi, ke'ime Ve cümle bilgisi uygulamaları, kompozhyonla iIgili genel bilgiler, kompozisyon
yaımlnda kullanllacak plan ve uygolamalarl, kompozisyonda anlatlm teknıkleri Ve uygulamalarl

ll. YARlYlL
YöNEriM BitiMiNE GlRlş
Bu dersin amacl, yönetim biliminin klasik ve modern Yaklaşlm ve kavramhr|nı öğretm€ktir, au de6te aynca ğeçmişt€n
8ünümüze önemıı yönetim teolilerinin Ve Yönetim sürecinde önemli olan unsurıann yanl 5lra, bazl modern y6netam teknikıerini
b6ali'iiproje hazlllayarak uygulamaya na5ıl aktarabilec€ğini öğrenil,
5iYA5ilARiH
ANAYAsA Hu(U(u
Dersin içeriği: anayasa hUkuku dersinde türk anaYasa ta.ihinde 8eçmişlen bu güne kadar olUştU.ı]lan ve kulia.ılan anayasal
metinle. Ve anaYasala., bunlaan genel özellakleri, kapsadlkları evr€nsel anayasal kurallar ale yasama, yürüime ve ya.8t erklerinin

temel öıelıikleri, oluşum esaslarl, karşlllkİ ilişkiled ile insan haklan evrensel bildirisi çerç€Vesinde anayasalar ile garanti altm.
iitlnmlş olan temel haklar Ple al,nmak!adll
MlXRo iKrisAT
Mikro iktisadln niteliği, tüketicitercihleri, tüketici davranlşı Ve bireysel talep, piyasa talebi ve esneklikler, Üretim teolİi, üretim

maliyetleri, piyasalal.
TEMEL BiLGi rEXNoLoJitERi
T€mel kavramlar, v€ri işlemenin evreleri, bilgi teknolojilerinin larihçesi, bilgisaYarlann sünlflandlrllma9, bllglsalaİ_d_onanlml,
yazlıımtar ve yazıılm türleri, sayl ve kodlama 5istemle.i, bilgisayar ağlan. lnternet, intranet, extranet, mobil letİlilGELel*ronlı
tica.et/ e_devl€t. windows işletim sistemi. word kelime işlem yazlllml,He5ap tablosu {elektronik ta b lola4§ ).v;a{lml;n?.tğaÇ1 .
hesap tablosu yazlllmlnln kuilanllman ıçin gerek{i temel bjıgiler, excel tablolannda formül Ve fonksiyon k,ıiğilıdhi$Jqefdı}
tabanl uy8utamalan, öıet tablo Ve glafik işlemleri, diğer excel denetimleri j 5 ı ( ( *i : ı
TFMFı iNcitizct _ll '.,'.. .:j_.: )/. ; j
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Grammal syllabus: Pre§ent continuous, comparativeı superlatives, kregulal Adverbs, Pr€sent simple, Articıes, Proryun5,
countable /uncountable nouns, Adverbs of freqıJency and manner, Too/ not enou8h, can / could for requests, Adjectives and
modifiers, Past simple, Present continuou5 for temporary sltuations and thin8§ happenin8 now and 

'ut(lre 
a.rangement9,

Present Pe.fect and particip|es,VocabıJlary and Topical syllabus:Health, Feeıings and emotions, str€€t directions, clothes,
Famılies, rood and meals, clothing and shoppin& Prices, DaııY routines, Pe.sonalitY, App€alance, Present and chiıdhood

,ahilataes, aasic suff.xes, Functional syllabus llnvitin&/ refusin&/ acceptin&/ thankin8,Requestin&/ offerin8, A§kin8,permission,
Givin8 instructions, Making su88estion, Taıkin8 about future arrangementsı Applying for. job. Taıking about loutines and
habits, Talking about intentions, Desc.ib;ng €xperiences, Talking about feeling
IüR( Diti,|l
Anlam bilgisi, anlam bil8isi uy8ulamalan, balimseI yazlla.ln haılrlanmaslnda uyulacak kurallar ve uygulamalar, yaıla., düşünce
Yazllan ve uygulamalan| olay, söılÜ kompozisyon türleri, hazırl|klı ve hazırhkslı konuşma türıeri ve uY8ulamalarl, edebiYat bilimi
-yç ecebiylt sosyolojisi uy8ulamalan, edebiyat tarihi incelemele.a, gü.el konuşma ve yazma kulalla.l| güzel konuşma ye y.aıma
uy8uIamaIan, edebitür bilgisi, edeble5erlerle il8ıliretorik uy8ulama5ı, edebieserlelle ilgiliretorik uYgulamasl

,EREL,öNET.M.ER 
lll YARIY|L

8u dersin amacı, geleceğin yöneti.a adaylan, vatandaşla.a daha Yüksek kaliled€ kamu hiınetl€.ınisağlamada, kent ve çev.e
değene.ina ko.uyabilm€lerinde, onlann yaşadlklall yörenin yönetimine ağlrlıkla.ı koyabilmelelinde, kent yönetimlerinin yapl5lnl
y_aklndan tanımak Ve biImek zorundadlrlar. Bu ders, b(] temel amaca yöneliktll. Bu dersi alan öğrenciye, ayJrca_ yerel
yönetimlerin 5iyasal, yönetsel, toplumsal, küıtürelve ekonomik bakımdan taşüdlklan önem öğretilal.
ioARE HUKul(u
idare hoa(ukunun özellikleri ve kaynaklan, idarenin kurulu9u, idari blemıeran hı]kuki leiimi, idarenan jşleyi§i, idarenin
50rumıuluğu, kamu 8ö.evljIe.i, kamu malla.l, idarenin denetlenmeri.
MA(Ro l(Ti5AT
Toplam haslla ve makro iktisadi değişkenlerin tan.tılmasl. Mal piyasalan ve fmansal piyasalar, ls-lm mode|i, para Ve mali\e
iiliiiia'i;ii, iopıam talep ve toplam aru. para§alalar, yeni klasak model, yeni keynesyen mod€l, eotlasyon ve btytrıii açıı
ekonomi makro iktisadi.
GENE|. MuHAsEBE-l
Muhasebenin tanlml, fonksiyonlall Ve gelişimi, muhasebenin 8enel kavramlarl ve 8en€l kabul 8önmüş muhasebe ilkeleri,
Bilanço kavlaml ve temel bilanço eşitliği, gelil tablosu. Hesap kavraml, hesaplann 8ruplanmasl Ve hesaplann işleyişj. Vadık
hesaplan ve işleyişi, dönen ve duran va.hklar, defter ve bel8ele., çift ıarafll kaYlt yöntemi, tek dü.en h€sap planlnln tanltllman,
iiaeii işlemlerde kay(, kdv hesaplan ve tleyişi, bilanço hesaplaa ölnek uYgulamalall.
TEMEL iNcirizcE_ lll
Glammar syilabus: lmperatives,sho!ld for advice,HaVe to / need to fof obli8ation ,Be like fo. ,escriptions,P.esent simple fol
fut{rre facts,tutu.e simple for fıJture facts,Past simple,Past simpıe continuous,P.esent Pelfect,Going !o and will fol
predictions and future ev€nts and spontaneous decisions ,Advelbs of frequency and mannel ,Reflexive p.onouns,5o/ such
Have tol n€ed to for obligation,Pr€sent simple Pa§sive Vocabulary and Topical sYllabus: Basic suffixes,work and jobs

,Tran9poft ,Travel ,Machines and ,nventions ,Festivals and celebrations ,Hotel 5ituations ,weather andclimate ;Familie5
,Restaurants and lei5ure Venues ,Pe15onaljty ,8ioglaphical info.mation ,8uildin8s and monuments ,Weather ,cıothe5 €nd
3cce§sories,La.ge numbers, Functional syllabus: Des.ribin8 and buying thi')Bs Talking aboul po55jbility,Expressing hopes
,Talking about rule5 and obli8a tions ,Givilİg instractaon5 , M akin8 offers,Advi5in8 and su88estin8 ,Apologisang ,con8ratuIatin8
osMANLlCAYA GiRiş
8U dersin amacı, osmanlıca Türkçesine giliş mahiyetinde genel bİ çerçev€ ve bir baklş açısl sunmanln yanl slra, osmanll
Tülkçesiyle yazllmlş eserleri okUyabilm e Ve anlayabilme kabiliy€tini 8eliştirmeye yarayacak bilgiler Vermektk. Ay(ca öğrencile.e
osmanlı Türkçesi öğretileİek, öğrencilerin geçmiş dö.emlerde kü]llanllan dilin yaplsınl, inceliklerini Ve sosyal hayatla ne denli bir
Uyumlı]luk içerisinde oldUğunU kav.amala.lV€ o dönemle.le bağ kıJrmaIannl§ağlayacak €e.ekli alt yaplyl oluştu.maktlr.
ı5 GüVENLiĞi
Bu ders kapsamtnda aŞağldaki konular ayrıntllı olaraı İncelenmettedir: iş güVenliğinin önemi, temel kavramla., dünya Türkiye
karşllaştlrmasl, ergonomi, iş kazalan ve önlemler, meslek hastallkları Ve önlemler, gürültü_titreşim ve önlemler, toz,
büharlal,kimya5al maddelerin etlkileri Ve önlemle., çallşma o(amlnln iklimlendİilm€si Gıc.k_soğuk Ve nem dengesi)
havalandırmd Ve o.tam hacminin hesaplanman, çallşma ortamlnın aydlnlat|lmasl, ınsan fauyolojisinin ijıellikle.i (yaş, cinsıYet,
yetenekler. yorgunluk, biyo.itm, alcllamavb.)yük kaldllma ve taşlmala., iş hijyeni, st.es ve s|resle başa çlkma, motivasyon, iş
doYıJmu, iş güVenliğj mevzuatl, risk analiıiVe rısk yönetimi.
otMo(RAsi V[ iNsAN HA(LAR|
Bu dels insan hak]annın korunmasınln 8€lişmiş bir demokrasi açürlndan taşld!ğl önemi belirtmenin Yanı slra insan haklannln
Tü.k hı]kukundakive uıuslarara' hukuktakiyerini, tarihi8eli§imini, insan haklannl koruma amaclnl taşlyan millive u]uslaralasl
kUramlalln kululuşunu, yaplsİnl ve i5leyirini gü nce1 8eliŞmeler Ve deği5iklikl€r ç€rçevesinde irdeıeme amao taşımaktadlr

lV. YARlYlL
(AMU YöNtTiMi
Bı] dersj Türk kamu yönetiminin ör8ütlenmesini, kuramlarlnl Ve ışleyişini öğ.etmek, demokratik ülkelerin kamu yönetımi

' 
" 

Jhla]^§lhda 198o'lelin baranndao itibalen Eörül€n dönüşüm sürecini analiz etmek ve oıtaYa çlkan yenayönetim ilke|erinin Ve

iL€lru_yönetimi reformunun değe.lendirmesini yapmayl amaçlamaktadır, Bu dersi alan öğren.i, kamu yönetiminin temel
" , k!.umlan hakklndaki kavramlall tanlml.yabilir. (amu yararı Ve özeı yarar kavramlannl açlkıayabilir. Gelişmiş ülkel€rin kamu
;l ] yöhetimi anlarışlnda 198o'lelin baranndan itibaren 8örülen dönüşüm sürecini analir edebilir Ve ortaya çıkan yeni yön€tim
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ilkelerinin değe.lendirme5inı yapabilir. Kamu yönetiİninin temel kuramlaanın 6rBütlenmesıni, devlet person€l .ejimini ve
denetim mekanizmala.lnı a9klayabilir. Tailkiye'de KamU Yönetirni Reformı] Çallşmalarınl değellendirebilir. Profesyonel seviyede
eleştj.el ve analitik iletişimi d€ içeren sözlü ve yaıİ iletişim bece.isine sahip olur.

Bu dersın amacl; i|kçağlarden günümüze kadar g€lişen 5iyasal düşünceıeri Ve yönetimıeri bütün yönleri ile aktarmaktır. Bu
derste 8ünümüıde mevcut 5iyasiYapılann tarihi gelişim 5ürecl takip edilerek, mukayeseli bİ lahlıl imkanl elde ediıecektİ.
GENEt MUHAsEBE_ll
Kaynak h€saplan ve işleyişi. Yabancl kaynaklar ve öz kaynaklar. Geık tablosu hesapıan: gelk Ve gider hesaplarlnln iŞleyişi, d!ran
varllklann muhas€be kaYltlannda izlenmesi, amodsmanlar. Kdv nirhasebe Gl€mleri, ücretle., bilanço esaslna aöre tutulan
,deftede.de yapllan hatalar ve dü2eltme kayıt|an, Döneni sonij envanter irlemleli. Hesaplann kapatllmas|, mizan,_bilanço Ve
gelir tablosunun düzenlenm€si
TEMEL iNGiLlzc€- lV
Grammarsyllabus:when/while,MU5t/mightfordeductions,A5soonas,Beableto/goodat,Altho0gh/,oweve.,First
conditional, Used to + Ve.b , us€d to + inflnitive , Past 5imple and Present Perfect, Neith€l / 50 do l, Modal verbs, Reportod
speech, Fir5t, second condatjonal, Adverb5 ol manne. and modifier5, RelatiVe clau5es
Vocabulary and Topical syllabus: Description5 of people, health, fltness and iılnesses, Types of music and concelİs, Household
Equipment, Education, Appea.ances, clothes, character, Make and do, HoıJsework, HolidaY, and travel brochures, ıllness,
cooking, Weathe., Fumiture and appliances, Types of books, fllms, and TV pro8rammes
Fun€tional syllabus : Talkin8 about personal expe.iencesl A5king directions, Desclibin8 personalitY, Making tlaVel
ar.an8ements, ordering in a restaurant, Talking about preferences, Eİpressing ,references, Makin8 deductions, Maı(in8

itERiosMANtlcA

.5iYAsAr oüşüN c ELER TARiHı

8etiamektir. Ayrlca
kurallanyla ö2enl€

kı] Ila nmayl sağlayacak bi18iı€r vermeyi hedeflemektedir.
osMANtrDA MooERNLEşME HARExETrERi
BU dersin amacı, osmanıl |mparatorluğunun mode.nleşme hareketlerini baş|attlğ döneminden bugün€ Tiirk siyasal
Yaramlndakiönemli konular, akt6rler, olayla. ve bUnların meydana getirdiğiyapısal değişimıeli sayasal, ekonomIk V€ toplumsal
iiiaari iİic'elernektil. Böylece Türkiye'deki d€vIet, siyaset ve toplum ili§kiIerinin hangi tarihsel temeılerden yola alkllarak
yorumlanabileceği, laiklik- lslam, sivil-asıel iliŞkileli, Yaşanan demokrasi problemieri, çok paltili siyasete geçiş Ve so.unlarınln
ta.ihsel, ekonomik ve sayasal yönleri,ıin irdeleneceği tarihsel arkap|an analiz edilmiŞ olacaktlr. osmanlü bürokratiİ
yapllanmaslnün bugünün Türıiyetine etkisi anahtar kavramla. i|€ değerlendirilerek incelenmekt€di.. Bu ders, ayrlca
öğlencilelin ülke 5iyasetini etkıleyen ya da beli.leyen sosyal_ekononik ve kültürel etkenle.i anlamalan için 8er€ken tarihs€l Ve

kavramsal bil8ileri kaıandlrmaya yöneliktar.
ls AHLAKl
Bu dersin amacl ile öğrencil€rin iş hayatlnda €tiğin önemini anlamalarl ve gelecekt€ çallşan veya işveren olarak iş haYatlna
at|ldlklannda ahlaki sorumluluklar|nln nelel olduğunü bilmeleri hedeflenmektedir. aunüln Yanında gerçek durumlan kuram ve

kavramlar lşlğlnda inceleye.ek p.ofesyonel ve elik davran|ş sorumlulUğu bi|ıncinin oluştu.Ulmasl amaçI€nmaktadlr.
sosYAL PoLlTlxA
Dev|etjn toplumda refah Ve sosYal koruma 5ağlamak amacryla uyguladiğl politikala. bütününe sosyal politika denir. sosyal
politaka 8enel olarak sağllk, eğitim konut, sosyal güVenljk, istihdam ve sosyğl hizmetler alanlarındaki kamu hiımetlerini
kapsamlna a|lr. oevletin çevre, yerel yönetim l€., küçük v€ o.ta işletmel€., kültür v€ sanat alanlndaki politika ve uy8ulamalan ile
kadln la., 8ençler Ve diğe r dezavantailı kesimlere dönük hi.metle.ide çoğUnlukla sosyalpolitikanln konusu içinde el€ aİnl..

V. YARlYlL
(ENTLEşME PoLiTiKAsl İ

8u dersin amacl, kentleşme sürecinin, geçmişten günümüıe tarihçesi ile bugüne ilişkin kuramlarınl, yönt€mlerini ve

değ€rlendirmelerini, hem teorik, h€m uY8ulama olarak §unmak Ve öğrelmektir. Bu derste, yaınln y6neticj adaylanni
kentleşmeden ve.imlibir ol8u olarak ya.arlanabilmeyisağıayacat ku.amlar, yöntemlerve değe.lendi.melel öğretilir.
çAĞDAŞ 5iYAsAI AxıMLAR
BU ders özel{ikle Franslu ihtilalinden son.aki dönemi kap9ayan mode.n dönemde ortaya çlkan ve başta Avrupa v€ Kuıey
Amerika olmak ürere bütain dünYadaki sıya9i, sosyal, hukuki Ve ekonomik düzenleri etkileYip şekillendiren Liberalİm,
Muhafau akarllk, Mark5izm, So5yal Demokrasi, Milliyetçiıik, islamcükk gibi 5iyasi aklm ve ideolojileri incelemektedir,
]ic4RtT HU(uKU
Ticaret hukukunun terihçesa, kapsaml, kayoakıan ve konusu, ticari işletme, licari iş Ve tabi oıduğu hiikümle., ticari işlerd€ fai.,
ıaman aştnt|, ıes€ısül ve en Yüksek nnı aşan ticarı işlemler, licari yar8l, licari davalar, ticali davala.da deİİİ ve !sul, tacil
olmanln hükümleri, gerçek ve tüzel kişilerde ta.al ,lfannln kaıanılmasl, tacir slfatlnln kaybl, tacir olmanln hüküm Ve sonuçlan,
iflas, ticalet sicilj, ticaret unvan|, işletme adı, ma.ka, hakslz rekabet ve daval.n, ticari defterler Ve delil olma fonksiyonU, ac€nte,

tellal, komisyoncu, ticari müm€ssil, ticarivekil, seyyar tüccar memuru, klymetli evrak hukuku, kambiyo senetleri.

ijÜ iiiiilii amacı, öğrencileri osmanll Türkçesiyle yaılm§ ileri dü2ey ese.Ieri okuyabiıecek kapasiteye
osmanllca Türkçesini kullanarak yalma kabiliyetinı geliŞti.me ile öğrencilere osmanl, Türkçesini dilbilgisi

AT4TüR( iLKELERi VE iNXlrAP TARiHj -1

inkılap ve inıllapla alakallkavramlar, türk inkllablnl
dünya savaynda siyasİ gelişmele., milli mücadeleye
siyasi Ve askeri geıişmel€f, lozan banş antlaşması,
inkılap hareketl€ri

hazlİlaYan 9ebepler, o9manll devlelinin vlklllşl, biüincl 46ialh*?T
ha/fhl, mJh rrü(adeleye hall4lk, mllli mücadele döniİığ tp.l!q:a!{ı l
lolan banş anlasmaslnin dneml Ve sonUçlarl, lü* inbıdb.Ş9.ikrh\
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M[5LExİ iNGiLizcE_ Topical syllabu5
1. Greetings and 8oodbyes

3. sma|ltalk
4. €ndingconversations
5. ordering numbers
6. . , 

Fi8!.es

8. Time and expressions
ToPtANTl VEZAMAN YöNETiMl

9. Va.ationıime
10. Prices
11. Pay and benelits
12. Yourjob

14. Getting to work
15. 5kills and qualifi€ations
15. Product detaik

8, T.avel necessiti€s
9. company cUlture
10. Business in diffelent cultures
11, Management styles
12, Team building
13. Production
14. Marketin8

17. sellin8 product5
18. Product probl€ms
19. T€lephoning
20, Emails
21. tetiers
22. raxes

16, sal€s
17. Qualily standard5
18, Achievingperfectipn
19. 8usine55 st.ategy
20. competitlon
21. lnnovation
22. Globaleconomy
23. Globalkade

8ıJ dels kapsamlnda aşağldaki konular aYrlnhll olarak incelenmektedir: zaman Ve iiişkili kavramların aç|klanmasl, zamanln

8ünümüıdeki önemi, zaman baskısl Ve st.es, .aman tuıakla.l, kendimirden kayİİakıanan zaman kaylplan, ör8üts€l zaman
kaYblna neden olan faktörler. zaman tuzaklanna karş. allnman 8ereken bn€Ysel önİ€ml€., .aman tu.ak|an ile başa çlkabilmede
k'illla;,lan örgücel önlemier, ?aman yönetim matrisi, planll Yaşama allşkanllğl Ve faaliyet planlama, toplanüllann-öne-mi ve
gerekçeleri, toplantl türleri, toplann planlama (amaç, 8ündem, duyuru), toplanh yerinin özeIlikl€ri, toplantının yü.ütülmesi,
k3tlllmcllal ve özelhkleüi, tu(anak hazlülama süleci.
MooER^l Yö EriM İE(Ni(tERi
BU ders kapsamlnda aşağıdaki konular aynntlll olarak incelenmekt€dirI Değişim mühendisliği {reengineering), kriz ve 5Ve5
yönetimi, öğrenen organizasyonla., EFQM mükemmellik modeli, z teorjsi,6 sigma, dlş kaynak kullanıml (oUtsourchin8),

pb15oiiel"güçlendkme (empowerment], yaİn or8anizasyon. ör8ütsel küçülme, i§ etıği, mobing, örgüt5el slnııin;" k;.iyel
yönelimi, performans yönetima, mişteri iİişkileri yönetimi (cRM} tam ıamanlnda ür€tam, yeşil yönetim, kanban üretim sistemi,

şebeke ve sanal ö18ütler,

ç€VRE IKoNoMi5İ
B0 dersjn temel amacl, çevresel politikalar ile ekonomik politikalall ke5i5tilmek ve doğal kaynakıann aın kullanlm nedenlerini
piyasa ekonomisi bağlamlnda ta(lşmaya açabilmektir.8u dersle çevresel bozulmalar ve lükenm€ler karşlrnda Ülkele.in
ekonomik büyüme ve gelişm€le.inde kaçlnılmau ola.ak Belişen doğal kaYnaklal ile çevre ekonom]sl arasındaki Yakn ilişki
öğretili.,

İÜR( siYAsAL HAYAT|
sU dersin amacl, Türk siyasal haYatünln, küıtül, ku.Um, uyg!lama boYut!ndaki çeşitliyönlerini aydınlatmaktlr. Bu derst€ Türk

5iyasal yaşamlnln tarihseİ ve kültürel arka planının çeşitli yönl€liyle ildelcnmesi sağlanllacak ve cumhuriyet sonrasl §iyasal

hayatln siyasal ol8ulannın çeşitli boyı]tlalİyla ele allnarak analjz edilip değellendirilme beceli5i kazandlrılacaktır
i5LErMELERDE DAVRANls
8u dels kapsamlnda aşağldaki konular aynntıll olarak incelenmektedilI stres Ve stres yönetimi, iletişim ve örgüt açtsından

önemi, örgütlerde iş doyumı],liderIik kavramlve lid erlik yaklaş.m lan, çatlşma Yönetimi, grup dinamikleriv€ örgüt kültürü.
i§TATi§TiR

Frekans dağlhmlan, merkezi eği|im (Yer) ölçüleri .dağülma ölçüleri .çalplkllk ve baslkllk ,ihtimalteorisi kesiklijhtimal dağıllmlaı,
nolmdl ddğlllm.ölnekleme teorisi.
Tahmin teorisi(8üven 5lnıİlarl}İa.ar teorisi(hjpotez tesderi)student t dağlllmlVe l testiü.etimde kalite konkolü
ATATüRK ir(ErERiv[ iNKlLAP TARiHi -tt

siyasal alanda inkllap harek€tleri, hOk!k ala.da inkılap hareketleri, eğitım Ve kültür alanında inkllap haleketleri, toplumsal
yaşayıın düzenlenmesi, ekonomik alanda 8elişmeler, sağllk hizmetleri, Atatürk dönemi Türk d§ politikasl, cumhuriyetçilik,
mijliyetçilik Ve halkçİlk, laiklik, deVletçilik ve inkllapgllk, milli egemen]ik, milli bağlmslı{lk, milli bkıik ve beraberlik, ülk€

bürlanlüğü, banşçıllk, bilimselljk, ak.lcll|k, çağdaşllk Ve batlllaşma, insan ve insan sev8isi, Iülk inkll.blnın niteıjkıeri, Atatürk'ün
ölijmü, yult içindekive Yurt dlşlndaki yankııaı
ME5LEKılNGiLizcE-ll
1. Types ofmeetin8s
2 Meeting eııqu€lte
3. Making a presentation at a

,".. , n9ç!i.'j
4. ']'ime management
5, Ne8otiations
6 customerse.Vice
7. Making trav€l arrangements
PERtoRMANs YöNETiMi
Bu,der9 kapsamlnda aşağıdaİi konular ayllntlı olarak inceıenmektedir: Perfo.mansln tanlml,performans değerlendjrmenin
öneoi ve kulıanıldlğ, alanla., performan5 kritellerinin belirlenm€5i, performan5 öIçme ve değerlendirme yöntemleli,
pelformanr pl]anl.nnın beljrlenm€sive değerlendirme, geri bildirimler ve pelforman5 8eliştirme.
BiLiM FEtsifEsi
8q deİjih am5cı, bilimle ilgili bazl temeı sorunla.a cevap bulmaya çaİşarak, bilimin nasll işl€diği v€ aYlrt edici özelliklerinin nel€l

.olduĞunu o(byn koymak 5ureti ile bu delsi alan öğlencile.in çailştlklan bilim alanlnh temellerine dail bil kavraylşi

"ğ9!l1]lT*ti, 
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BiLlMtER TARlHı
Bu de15in amacl, eskidönem uYgarllklaandan başlayarak; insanhğln düşünc€ biçiminin nasll geliştiği, 8ündelik yaşa.nln bilgi5inin
bi|imsel bil8i nlteliğlne na§ll dönüştüğü, farkh bilgi ç€şitl€.inin insan yaşamlndaki yerlnin ne olduğu, Mısll Ve MeıopotamYa gibi

€ski _uygarlıklar, ortaçağ Avrupa'sü, ortaçağ islam oünyası, Rönesans, 17. yüzyıl Newton Fiziğı, 18. yüzy|l Aydınlanoa_Çağ ve
5anayi oevriml, 19. ve 20. yüzyıllardaki biiimsel gelişmele.le bklikte h€r dönemin ekonomik, siyasi ve sosyal olavlarla
bağlanoİnln nasd ku.ulduğu hakkında Benel bi. ç€rçeve oluşturmaktll. Ayrıca biljmin tanlml, önemi ve anIaml ile bilimin
nnlflandlrması konula.lnl diıkate alarak bugün bilim insanınln araşllrmalannda nasll bir.hlaka sahip olduğu konUsu üzerinde
durü!lmaktadll.
TüR( vE isrAM GElEalEĞlNoE DEVrErYöNEriMl

,Q.u de_.s tl.ihte bğyük devletler kurmuş olan Türklerin ve diğer Müslüman milletIe.ln devlet kurma ve yönetme teqğb_e]grjnın
Batl menşeli5iyasi kallplarln olabildiğikadar d§ına çlkıarak kendışartlan çerçevesinde değerlendirilmesini ve cünümüz 5iyasi v€
ida ri yaplları için faydalanılma sl gereken milli bil tecrübe olara k d€ğerlendirilme5ina amaçla maktadl..
su YöNEriMl
Bu dersin amacı, suya e.işim t€melinde su 8üvenshliğinive bu güvensiıliğin nedenlelini ortaya koyabilmek ve bu bağlamda, son
y.llarda Ülkele.in gÜndeminde kabulüne yönelik tarttşmala.ın sü.diğü su hakkının, yaşanan su 8üvensi2liklerine &arşl bir çözüm
yoiu olup, olmayacağlnı tatşmaya açmaktlr. Aynca bu dersın öğrencisi, ulusal 6lçekte ıaman ıaman yaşanabilen su güvensizl;ği
sorununUn temel nedenlerinin yanı s,ra, UYgulanan ekonomipolitikten ve sahip olunan önemli 5u potansiyelinden
kayna kla na bilec€k g€rilim Ve ça tlşma ola5llıklarln l öğ.enmektedir.
vll. YAR|YIL
iNsAN (AYNA(tARl YöNETiMj
Bu8ünün a.lmaslı rekabet oltamlnda işletmele.in ayakta kalmasl ve sürdürülebilır.eİabet sağlayabllmesi için gerekli etkin
insan kaynaklan yönetiml ıeori v€ uy8ulamaıa.nl öğretmek bu der§in amacld.r. insan kaYnaklan yönetimi fonksiyonlannl
atlkla-m6[, insan kaynaklaa planlamaslnln önemini o.taya koymak, i5 anali.j yapabilmek, pe.son€l tedr.ik- vi"jeçim
yön tem lerin i a9klamak ve karşllaşnrabiımek, iş göreni eğitm€ Ve yet§tirme yön temlerini a çlkla ma k, ücretlendirme politikalarlm
ve yöntemlerini açlklayabilmek, insan kaynaklan yönetimi ile işletme strateji5ini ilişkilendirebilme, bu dersin öğrenme
çıktlIandı.-
MEDENiHuKUl(
Hukuk!n uy8ulanması ve kaynaklan, Dürüstlük kıl.a11, oürüstlük kurall, iyiniyet, lyiniyet Ve roıü, hakim|n takdil yetkisi, ispat
kuiijlıan, ispat yükü Ve lesmi belBele.le ispat, Xişiliğin başlanglcı Ve sona e.mesi, Hak ve 

'iil 
ehliyeti, Fjil ehliyeti; (işjnjn adl,

hıslmlIk, yerle9im Yeri, kişisel dı]rum sicilleri, Kişiljğin korunmasl, Türel kişiliğin ka.anllmasl, nitelaği, Tüzeı kişiler€ ili5kin 8ene]
ku.alla., oernekler, Vaklfla.
8oRçLAR Hu(uKU
Bir işİetmenin iktisadi faaliyetlelinde ihtiyaç duyacağ] as8ari seviyede başta bo.ç ilişkilelinin İç kaynağ olao hukuki $lemle.
(öz€llikle sajıleŞmeler}, hakslz fliller, sebepsiz zen8inıeşme konulan ııe borçlarln sona elmesi, üçüncü kışilere etkisi konulan,
aYnca bazt önemli özeİsözıerme türıera, hem teoli hem uY8ü!lama Yönünden anlatllacaktr.
çEVRE YÖNET|MlVE HUKUK
Bu Dersin amacl, çevreyi korumaYa yönelik hukUk kUrallannl ve yargl kalallannl öğretmektir. Bu Dersi alan öğrenci, çevre
hUkUkğnun 8elişimini, te mel n iteıikle.ani Ve çevre korumadakı loıünü öğrenmek(edİ,
GiRişlMciLl( VE KuRuM5ALtAşMA
Bu dersin amacl geleceğin yönetici ve gkDimğılerine yeni fikir 8eliştirme, iş planl hazırlama, iş kurma, işı büyütme konulannda
bıl8iIer sunmak Ve sürdürülebilir bir girişimin temellelini oluştu.an kulumsallaşma sü.eçıe.inin oluİurulma -§ü.eçleli
öğretmekta..
xüREsE[ıEşM€ VE ULu5tARARAsl öRGüTLER
Bı] ders son otuı-kırk yllda kürelelleşmenin Yen bir boyut kazanmaslna paralel olarak, uluslarara9l ve ulusiisttj ku.!Iuş Ve

ö.gütlerin ku.uluş ve ışleyişini Ve özellikle Türkiye bağlamında bu kuruluş ve örgütlelin milli devlet ve kurumlarla olan ilışkilerini
in.elemeYi amaçlamaktadlr.
Vlll, YARlYlL
çEVRE PotiTi(ALARl
Bu dersin temel amacl, çev.esel değe.ler, çev.e 

'orunıa.l 
ve çevresel boluImalal konUsunda 8enel bir 8iriş yaparak, çevre

yönetimjne ilişkin Ulusal ve uluslaralası ölçekte yürütülen politikala( inc€lemeye sunmaktlr. AYnca, çevresel politakalann
kurumsalyapı9lnln Türt Kamu Yönetimi sjst€mi bakrmlndan irdelenmesi, dalsin bir diğ€r amacınl oluşturmaktadlr. De.ste, hem
yelel, ulusal ve !lu5lararası düzeydeki çeVlesel poıitikalalln çö.üml€nmesi yoluyıa, çevre 5orunlannln siyasal, toplumsaL,

9B9.[oı,tlıt{,_ yönet5el, etik, kültürel ve teknik bileşenle.i alaslndaki etkileşim ortaya konulabilccek; hem 6ğ.enciler çevresel
5olunlara karşl çözümler üretmede Ve çevrenin yonetilmesinde 8ereİsinme duyulan siyasi, idari Ve hukuki biı8ilere sahip
olacaklaldır.
XENı[[R TARiHi
8g dersin ama(lj geçmaşıen bu8üne k€ntlerin sosyo ekonomik Ve poliıik Yapllaanl incelemek; kentlelin
süreçleri Ve medeniyetıe.in oluşumuna katkllan hakklnda bilgi 5ahibi olmak; Ve ayrlca kentsel dinamikleri
g€li9en koşullallnda geçmişi de dikkate alalak analiı edebilmeyi mümkün kılmaktır.
ls HUl(U|{U

İş hukuku dersind€ iş kanunu kapsamında el€ allnan hizmet söre§meleri, bu §öıleşmelerin tarafla.l,
borçlan ele ahnmaktadır,

,:,it-



s iYAsET 50sYo LoJ isi
3u_ dersin amacl, sosyolojjk bakış açı5lyla toplUm5al Yapdar ile siyasal yaş.m araslndaki ilişkilerin el€ allnma_§ıJ_siyaset
sosyoıojisinin başılca çaİşma alanlallna ilişkin 8enel baklş.çlsl kazandllabilmek, sıyasal yaşam üzerinde etkiıi olan unsur]arü
değenendirebilmek, slyasal yaşamda bugün ortaya çlkan değişimlerirİ alka planlnın bilincine varabilm€k, siyaset
sosyolojisindeki temel kavramlar Ve yakıaşlmıar çerçevesinde bugünün toplu mu nda ki sorıJnIa lı değerlendirebilmek, dünVada Ve
Tü.kiye'de sosyo kültürel ve yaplsal değiŞimleri bU kavramlar çerçevesinde değ€llendirmek, devlet toplum iii§kisini tarihsel
kültürel gelenek ile demok.atik idealler Ve düşünceler çerçevesinde anaıi2 etmek, siyasal ha.etetıe.i. kü|tü.el köken ve siyasal
ve 5osyal nedenlerani tümleşik bir anlaylş ile karş|lltll bağlmııllk iIDkisi içinde incelemettir,
TopLAM KALlTf YoNETlMl
8u ders kaPsamlnda aşağıdaki konulal ayrıntllı olarak incelenmektedir: Kalitenin tanüml, anlaml ve önemi, iç müşt€rilerin
belille6mesi ve memnuniYet ölçümü, d§ müşıelilerin b€linenmesi ve memnuniyet ölçümü, t€da.ikçiIel v€ tedalik mallanoln
5tandartlannln belirlenme§i, aşıetmenin ürettiği mal ve hizmelle.in standa(la.lnın belirlenmesi, süreç ha.itaıannün çlka.tllma5ü
ve 5üreç EeliŞtirme, kaizen Uygulamasi Ve önlemeYe d6nük yaklaşlm çallşmalan, kalite ç€mberleri Ve uYaulanmar, sü.ekl
eğitim prensibıbağlamlnda çallşanlalln eğitjm açlklannln belirlenmesiVe eğitim planlama5l,
5TR^TE.,lK YoNETlM VE lstETME PoLlTlKAsl
8U dersin amao $letmele.in değişen çevresel şa.tlar karşlsında nasll denge kurabilecekıe.inj ortaya koymak, Eleımelelin
rakipleline karşl ü5tünlük kUrmada kullanabileceklerj yöntemler hakkında bil8i Vermektir. Çev.esel dUlumlaa tanlmlama,
bUnlan sistematik hale 8etİme ile .ekabet açl5lndan uy8ulamada karşılaşllabiıecek sorOnlarln nasll ve hangi yijntemlerle

çöıülebilec€ği.ıi öğretmektir.
YEREtYöNETiM 5isrEMLERi
Bu'de.ste; farkı ülke yereı yönetim 5i5temlerinin karşllaştırmall olarak inceıenmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle,,yapllan
karŞılaştırmalar sonucunda en etkin ıry8ıJlamalar ele aİnarak ideal bil yerel yönetam modelinin temel unsurlan belnıenm€ye
çallşllmaktad|r. Ayrüca bu ders, söı konusu ülkeıerd€ki ye.elYönetimlerin mali yapısınl, hizmet alanl belirleme yönteml€rini,
hkmet ve gelil bölüşümüne dair m€rkezi idale ile mahalli idareler araslndaki yetki akta.ımlarl ve denetim Yöntemleri
ı]y8trlamala.ı hakklnda bilgi Vermek amaçlanmaİ!adlr.


