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YöNETIM 8iLlşiM §isTEMLERi DERs içERiKtERi
Mat€metlk

1: oenkl€m|er, €şitıikler ve eşitsiıljkler, dizil€r,
Iogarltmlk fon ksiYon lar, ıineer cebk,limit ve 5üreklilık.
Hukukürn T€mel

analitik geometri: doğrusal fonksiyon, parabo|, çember, üsse] ve

Kavramla.l: oersin içeriği: hUkuk derslerinin temelini oluşturan bu der5te, hukuk kuralla.lnIn na5lloluştuğu,

'fı§iİkiiriliji'lid'aia]iniiaki ilişkilel, hukuk kurallaanın kaynaklan, hukuk kurallannln türleri, yazllı huıuıt ıiıiÜiTjiiifi6iıa

hiJkuk ıurallan, ya.|l| hukırk kurallarlnın türleri, örellikleri, yargı mercaıerinin oluşumlan, görev ve yetkileri gabi konular
anlatllmaktadla,
Genel lİt15at:
ail!lsavar Ve 8llgi 5istemle.ine Giİl5:
!ş!9!toj!§!e!!!g!: işletlm sistemitarıhçesl, bl|8illetişim araçlannln işletilmeslnl sağlayan yazlllmlann temel işlevlera, işlem

İE'tö3vİ:vöiiaİıinleri, dosya sistemleri, ağ ve ayglt yönetimlnin temelleri, bellek tülıeri Ve belIck kijllaniniiı;'jlitl§im
protokollellVe ağ yapllarl, iletİşİm teknolojiıerlve standartIaa, internet adredeme 515temleri, disk yön€tlml, işİetlm 5ı5temi
türleri, windows işletim sisteml, sanallaştlrma, aqk kaYnak kodıu lşletim sastemleri, Linuı dağtımlarl Ve PARDUs işletım
shtemldetayll bir şekllde anlatılmakta Ve ıJygulamalar ıIe desteklenmekt€dk.

Temel lnİ|llıce l: G.ammar syllabusl Present sample,Pronouns, Anicle' Prepo§itaons of place and time, conjuoctions
/linke.s: and / but /because / o., lrregular pıurals, PossessiveAdjectives,Too/ very,can (ability /possibility), short form

ahsw€l§, Goln8 to (fUtureplans), will (offels),Adve.bs of F.eq uenc,y,lm peratives, Pasl sİmple
Vocabula.y and Topical syllabus: Numb€ls {cardinal /ordinal) and Money, countries, nationalities and languages, Tlmes,
oays, dates, months, years and seasons, shops and places, lnterests, sports and activities, Jobs,Rooms and
furniture.colours,size and weight,BodY pa.ts and appearance,Food, meals, cookin8,weaıher,Tr.n5port
Fun.tional syllabus:Greeting and lntrodı]cing; 8uyin8 and asking pric€s,Askıng about personal information. Describing
people and objects, Tel|ing th€ tim€, Talkin8 about routines, Talking about frequency and time duration, Talkina about likes
and dlsllkeı,Giving opinio

kavraml, tanlml ve özellikleri, küıtür. dil, medeniyet ilişkisi ve yo.!mlanmasl, Türk d,l taİihi Tü.k dilinin
bu8ünkü durumu Ve Yaylma alanlan, Yaım kuıallarl, noktalama işaretleri, yaılm Ve noktalama ile ilgilı uygulamalal,
Tü.kçenln ses biıghi Ve uygulamalarl, kelime biı8isi, cümle biıgisi, kelime ve cümle bilgi5i Uy8ulamala.l, kompozisyonla ilgili
g€neI bll8iIe., kompozisyon yazlmlnda kullanıacak plan Ve uygulamalan, kompozisYonda anlaim teknikleri Ve uy8!lamalan
Matematlk 2: Türev ve diferansiY€l alma ku.alla.l, tü.evin iktisadi ygulamalarl, çok değiskenli fonksjyonlar, €ntegral,
Türİ

!!!llioiı

Ente8ralnlma ku.allan, ente8ralin iktisadi uy8ulamalan.
Bilgisava. Do.anımı:
Isletme glllmleline Gni5:
Dav.anls Bılımleİi: 8u dersin amacl dinamik ve hlzla deği5en bir ortamda, bjreyi, davranışlarlnl Ve topltlmsal iİişkilerini el€
almaktıl. oelsimizde; insan davranlşlnl anlayabilmek ve bireyselVe toplumsal uyüımu 8eliştilmek üzere sjstemli Ve kapsamİ
bil baklş açlsı ka2andlnlmaya
El€ktronlk HesaD Tabıoları: Excel 2013 paket ploaramlnl tanımıama, pro8ramln 8ö.ünğmü Ve düzeni ile iıga]i temel.işlemleli

yapm.. Formül hesapıamada finansal formüıl€,

ile bklikte metin formüıleri kullanma. Tablolar aracıllğlyl. g'afiklel

oluşturma, Excel hata Ve açlklamaianyla birlikte ileri exceI uygulamalarlna yöneıik örnekler yapımıştür.

ofls otomasvon 5isteml€rii T€mel ofis !ygulamalannln anlatllma9, ke]ime işlemci yazlllmlarınln özelliklera, ofi5 paket
programlannın açlkıanmasl, Mic.osoft paket plo8ramln{n temellerı, kelime işlemcile. Ve word kelime iŞlemcisi, temel
kelim€

işlemca uygulamalarl, biçimıendi.me, sayfa düzenleme, eklemeler, üst Ve alt bılgi ile sayfa düzeni Verilmesi, tablo ve

şttiı_ [y8q]?malar], _açık kaYnak kodıu keıime işlemci programlar, Libre ofis uygulamasl anlatımı, kelime işlemcj_Jıbre_ofis
write., word _ tjbre olis kullanlm kalşllaştlrmasl, Sunum yazlllmlaı ve Mıcrosoft Powel Point uygulamasl, sunum oluşlurma
ve sunıJm tasarıml yapma,_sunum efektleriVe sunum animasyonlaıı dü2enlem€ konularl
..
Teroqli!8llEçc ]!!_Gram;rr syllabus:Present continuous, comparatives, superlatives, ırr€8ula. Adverbs, Prese^t simple,
A:ticles, Pronouns, countable /un.ountable nouns, Adverbs of fiequency and manneriToo/ not enotJgh, can / could fol
reque5t5, Adjectives and modifiefs, Past sjmple, Present continuous for |empora.y sitoations and thin8s happenint now
particjpIes
3nq.lqtgir_e.alralgem_ent5, Present Perf€ct and

anlatllmaktadlr.

Vocabuıary and Topİcal sYltabus:Health, feelings and €motions,

stleet directions, clothes, [amilies, food and meals,

Clothin8 and shoppıng, Prices, oailY routines, Peısonality, Appearance, Present and childhood abilitie5, 8asic suffixe5
Functional syllabus ilnviting/ refusing/ acceptin8/ thanking,Requestinc/ offering, Asking permission, Giving instructions,
Makin8 sug8e5tions, Talking about future alrangements, Applying for a job, Talkin8 about routin€s and habits, Talking aboul
intentions, Desclibangexperiences,Talkingabout feeling
bilim5eı yazllsrln haırlanmaslnda uyulacak kurall.al ve uygulamala.,
E49!i2i__..'
__._,|,1ı". bilgisi, anlam bil8ısi uY8ulamalarl,
ya.llarl ve uy8ulamalan, oıay,9özlü kompozisYon türieri, ha.llllkl! ve hazlrllkslz konuşma türleri Ve
uygu|amalan, edebiYat biıimi ve edebiyat sosyolojisi Uyeulamaları, edebiyal tarihi incelemeleri, güzel konuşma Ve yaıma
kura|lan, güıel konuşma ve Yazma uygulamalan, edebi tür bijgisi, edebi eserlerle ilgili retorik Uygulaman, edebi eselıe.le

ifiı;.;aİ;ii"."

ilgilj retorik uygulamasl

Analhi ve Tasanml: sislem Kav.am|,sjstem KUllanmanln Amacl, sistemin oluşluran UnsUrlar, (
Arayü2, sınt., Amaçlar, Bütün, çevre), sisteolin Ö.ellikleri, işlevleli, sistemlerin sınıfıandırllması, 5istemin-feçinÜ J
Ti$ıilqır§i
örİiöİl'liiilEilgi lil'üjin sistamj, Bilgisayar sistemi, 8ilişim sistemi, Bi{giYönetimi Sistemi), sistem AnalİiVe Ti$flsırŞqÖışn
örİiöİl'diilEilgi
sl§teıT]

.

L

süreçlerl, BPA, BPM, BPl, 8PR, Proje, Projelendilme, Proje Yönelimi, Proje Döngüsü, Ploje Hazirllk 5üreci ÇaıişFarırTMpT . D
Anaıiıi, Reorganizasyon, Değişim Yönetimi, Kurum Kültüri], Re€ngineering), Projeye BaŞlama Nedenlerini,oJtivq q!r,lJ,İ: _,,l,
*qletflr$Jfi6!;_j-;
oeğişim AlglslYönetimi, Proje Geliştkme Takımla.lnln o{uşturulması, Proje Planlama, P.oj€yiYürütm€,
-.
'\

l:

l(l:

.: '.'

(Ul,anllan Proje Gelişti,me
Metotlan lKla<ik Yaşam oöngüsü Metodu, Prototipleme,
Paket Ya.,llm Kullanma,'on
"öiTf,iiiınei),-oş Kaynak
Kollanlmr, si;t€m nraştırması, iistem analiiiırluüJ,

Kull|anlcl

,i*]i.i, ç"şitl; seVilelerdii,lğİjldfi-E[ş
r*".,-,, voaıı"r'rip, i".*lmla.r, Projeyi Konırol, sistem

Şemaıarl}, sistem Tasanml (Arayüz Tasaoml,,veri
Gelişti.me (Yaılım Metodolojisine uygun (odlama),,Tabanl
Te5t-oeğ"ı"njırr",
I§ami|l Geçiş ParaI€lGeçiş Pilot Uygulama Geçişı
Sİstem aakım

v";l"şii;."ll venı sısteme eeçış (Di.ek Geçiş,
onarım oenetım reı<nır oestet1. ıro;eyi ııtırme.

Yğne!!ı!e.]Qi8,niıasVon: Yönetim, yöneticive oıganirasyon
ıarr".ıan, ytıİİİ,. İ"-,İ".İ,
yönelim

o*nru*,,*

teorisi, neoklasii
teo,ki, mode.n yönetim teo.isi. yönetim fonkriYonlan: pı""ıri".lreitii".",
yorütme, koo.djnasyon, kontrol,
5fif,Jla'.ğ-c&e }rönetlm, kliz yönetimi, kalite ve toplam
kaliteYöneti;i, öğlen* o"rgo,1"r.'
E!3l$lifiekans dağılımları, merkez €ğilim İyer) öıçüıe;i .a.ı,ı.rİ,ıİtı"İı-Öpİı,k
ve ba.ıkhk.;htimaı teorjsa kesıkıi
ihtimal dağllımlan,
normal dağtIlm .örnekleme l€olisa.
Tahm'n teorl§i(8üven 5lnürla.İ karar teorisi (hipotez
testle.i) student t dağıllmı Vet testiüretımcte kalite kontroıü
G.pne-l

Muhasebe 1: Muhasebenin

*

;rı"J;ıi'geneı tavıamıan ve 8enel kabul
.jlanço kavramı Ve temel bilanço eşıtııği geiil tatı"rr,
ırl,..,, n*"p|ann gruplanmasl ve
hesaplaıın-|şleylşl:-vanık hesaplaı ve ireyişi, ao*","
İr.r"
""*p
İ"lİ".
r"
İ"L""L.,
çir, trraflı kayıt.yöntehi;"tk
ouu en hesap planln!n tantllma5l, tücari işlemlerde
"İrl,-ıl".,
kay{, kdV he5aplan
ve işleyişl, tiırnçoiu.rpıun a.n"k uygulamalan,
AlPo.1!ma
8örmüş müJhasebe ilkel€r|,

tarumı, fonksiyonlin

Ve PrograİhlamaVa Gi.is

g"ıçi.i,

l

Temel ln.lllıce lll: Gramma, syllabus: lmperatives,shouId
for advıce,HaVe to / need to for obıigation ,Be like for
simpıe
,Present
for
future
facts
simple
,Futüre
for
futur€ fac(s
'€sc'iptions
si.pı",ı"rt

,ıurt
sı.pı" Contlnuous ,Present
Perfect,Going to and wlıl for predictions and.futuru
erent. and .pontaneor" J".iii.ri. ,oar*o.
r,equency and manner
pronoun5 ,so/ such ,Have to/ need to for obli8atjon
"r
'R€flexive
,Present si;nı" ı"r.J.';r"*urı"ry
Topical_syllabus:
Balic süfflxe',work and Jobs ,Transport ,Trave|
"nd
,ıvıachjnes and,nventionr',*.,ir"i;

celebratjons,Hotel situations
,weathel andclimate ,Familaes ,Restauran15 and leisure venues
";; information ,auibings and
,pur.o*ıi'v
,gıog,";i."l
monumen* ,weather ,clothes and acce§sories,Lar'e
6umbers,Flnctjona|syılibus: öescrlbing ana tuying itııngs, iaıkng

about PossibilitY,Exnressina hop€§,Talkine

su8g€sting,Apolo8i§ing,cong.atuIating

about İuıes and

oıııgatıons,eİı"c h.İ..İ-;"r,r"kl"g

and

"ffers,Advising
ve'iTabanl yöıetim sıslemleri: veri tabanı temel kavramlarl,
veri tabao| kullanıcllarl, v€ri tiplerj ve veri modelleri, alişkhe]
veritabanl tasanml, Veri tabaniarlnda normalizasyon ku.aılan,
Var]lk iıişki diyrg.r;;* ö-"k *.ı obanı tasanml, ilişkise]
cebir, YapRal

sorgulama diıigenel tanltlml v€ komutıann ruııanımı,let tauio
ıi"ri"ı'"a"'r-cro.", *ıtmetik fonksiyonlann
tanltlml ve ömek uy8ı'la ma larl, 50rgu la rda g.upıandlrma ijzelliğinin
kullanlml, di.a"n ı..ıu ,itıoa"n ,org!lama, Alt solgı]lar,
GÖı Ünümıp. {V,ew), Index t.n,ml Ve kullJnlm,.
istatisti!<-2: Ki-kale testl€ri, kontenians tablolarl.V€ iljşkiölçülefi
,jkisonuçlır iki değ,şken, aranndaki ilişkinin öiçüimcsi
,nPminalölÇekle-ölÇülmü§ jki değisken a.aındaki ilişkinin
tıkrımesı, ıraıama oıç"cr'-İJ o]çu,.tş değişkenler__.ararndaki
ilişkinin ölçüıme'ı,aynl satlr Ve aynl sütuna,sahip değDkenler.araslndaki
,yr.r"-oiçtlı.*', varyans analizi, re8resyon
teorisi.kolelasyon teorisi ,zaman serileli, indeksler, palam€Vik
olmayan teknikiu, t"orıui.J" ını;t" ıonvoıtl
§-eELM-gbş$€-2-: Kaynak hesaplan Ve işleyjşi, Yabancl ı<aynaı<ıar ve oz taynaı<iar.;elir tab|osu hesaplan: gellr
Vo
8ıder hesaplannln iŞl€yiŞi, duran varlıklann .nuhasebe kayıtıannda hlenmesı,
a.ortisrnunıu., KDV muhasebe işlemieli,
ücletler, bilanço esasına göre tutulan defterlerd€ yapllan
hatalar Ve düzeltm; t"yo'"". oo*"'
envanter işlemlen
H_e§.a_pL?!n !apq!llnası, mazan, bilanço ve gelir tabl05unun düzenlenmesi
t-Ti"let: E-'li(arel tanlmı, kapsdml, a d çla n, 8erçeklerme
şPkılel,. ödeme vöntemleli, 8üv€nlik dlaçla,, ö,."ki"; ,;";;;;""
anlatllmlŞtlr, öğrenciIele guvenıi eıicaret gerçekieştiı,rn"
," ,"n"ı p..uı.i i"tı,*j" i]ıgi",
Bilişimde asimetri
ve teknolojiYi kullana 9irketlerin sağlamış olduğu.avantajlar
"ı,"rı.çrlr.
anlatıİmıştüı. ,-a,."-İi"-İ".Ü".,,
internetin gelişirıri vo sanaı
reklamldr Ve mobil llcareı, mobil ağİa., kablo9ul
ağlal anjatllmlrttr.
Tem€l |ngiıirce lv: çrammaı syllabırs: wheo whiİe
/
, MıJ.t / might for deductions , A5 .oon as , 8e able to / cood at
,
$!b_o93İı1,_o.}^/9vel ,' Filst conditional, Used to + v-.rb, used to + infini|ive, o"u sl.pı"
,rur"n,
,erieçJ.
ryql!r1_/_so
do l, Modalverbs, Reported speech, First, second londitional,
"no
Adverbs ofmanniı and modifıers,
neıative claııses

**

ü

Vocabulary and Topical syllabus: oescriptions of peopıe,
heaıth, fıtness ana iınesses. iypes of mıJsic and concc.ls,
Household Equipment, Education, Appearances, clothes,
Character, Make and do, ı-ıouseworı<, tıoıiaays ana trave
b.ochur€s,ll|ne55, cookjn8, weather, Fu.niture and
appliances, Types;fbooks, tiıms,
program.es
ana

w

tunctional syllabls : Talking about personal experiences,
ırilng air"a;nr, ö"r.rıut"c
in a restaur.nt, Talking about preferences, Expresslng,ıuferen.us,

İlaj,:cl:!gll::..qlqği"8
preğl(tlons

sq8l -pl9rIr!!e!!:

Bu derste dğl€ncilerimize

,*r"nnnv, Making

travel

ı,,.luı,ing deductions, Making

V.8.Net iie Windows foİmlaı oluşturarak p.o8ramlama

becerile.

Grafak Tasanm ve Anima5von:

Ailan ve Güvenllği: Ağlara gene{ baklş ve haberleşme türlell,
Ağlarda iletim ortamlanna genel baklş, Ağ
mima'i|eri, tl?iks'l ağ topoloiileü,,
bağlanıl Liha7la,ı, oS,başvuıu modeıi,-Yeıel alan ağ teknolojilerl,
Gen§ dhn,ıa
ie[i'd]o]ilF;i, (ablölu7 ağ tPknoloillelj,^ATCllP püoıoloıu,
BİlPisayaf.

iı aaresıeme ve ııygula.r"r,, olc", n ,rarl"..laİl (|PTv, VölP
ğib|J
Ağgüvenliği, Ağ ydnetimi.
Yönevlem Aıa5t'ma'| ı: Yönfyleln Arasl|rması-Melodojojisi,
Doğrusal Programlanıa, Doğrusal Progıamlama modeılenresi,
Doğrusal Piogran]lama simplets ve eranı<le
çozum.vontenıl€;i, Doğııl;ı
karşıaaşılan özel duıunrtar,
Dua]iıe va duyalllllk anaIjrleli, Ulaşıln;a ve aıama
Problemleı,
,

;;;;;;;;"

,lj.,i.

At*ü.k ilkeleri ve İnkllaD Tarihi 1:

İnkılap Ve inkılapla alakalı kavramla., tü.k inklablnı haılrlaYan sebepler, osmanll
devletinin ylkıl§l, bilincl dünya savaşl, bkinci dünya savaşlnda siyasigelişmel€r, milli mücadeleye haz|.Ilk, miıli mücadeleye
haılrllk, milli mücadele d6nemi, tbmm nin açıl§l, sıyasive aske.i geıişmeler, lozan barlş antlaşmasl, lolan ba.lş anlaşmaslnln
önemi Ve sonOçla rı, tülk lnkllap hareketled, türk inkllap ha.eketleri
Nesne tabanh Droqramlame: Bu derste öğrencilerimize cs ile konsol uygulamalan geliştirerek problemleri nesne yönelımli
,ya ldaşımla.çözebilme, ne5ne yönelimıa plo8ra mlama ile güVenlIk katma nlan olıl5tu rabilme b€cerileri verılmektediF:*-*.

lnte.net Tabanıl Programlama: Bu derste öğrencilerİmiİe Php iıe web tabanü ya.lhm geliŞtirme eğltİmi Verilmektedir.
Öğrencilerimiz bu dersin sonunda PHP ve mysql kullanarak tam kapsamll bir lnternet tabanIl uy8ulama yazabllme
becerilerina edinmektedirler.
İnsan |(avnaklan Yönetlmı: insan Kaynaklan Yönetiminin Tanıml, Amacı, Önemi, Fonksiyonları. insan xaynaklarl
Depa(manı. iş Analhi ve iş Tasarlm|. insan Kaynaklarl Planıamasa. i5gö.en Tedariki. lşgölen seçami v€ Ye.l€şllrilmesi. işgören

ka rlyer Yönetimİ ve Planlamasl. Performans Değerlemesi, Ücretlendirme Yönetimi. Ücı.e!5İstemIeri
"Eğitlğıi],/€"Geıiştirilme§l.
ve P€rformansa Dayalı Ü.ret sistemler|. sendlka Yönetim İlİşklsı. Toplu Pazarllk. Insan Kaynaklan 8ilgi 5istem lerl.

ls Hukuk!: iş h!kuku derslnde iş kanunu kapsamlnda eıe allnan hiumet sözleşme'eri, bu söreşmeıerIn ta.aflan, ta.aflann
ıarşıllklI hakve borçlan ele alınmaktadlr,
Atatltrk ilkel€ri v€ lnkılaD Tarihi 2: siyasal alanda inkllap hareketleri, hükuk alanda i.kllap ha.eketl€ıi, eğitim ve kültül

alanlnda inkllap haleketleri, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda 8elişmeler, sağllk hizmetlelİ, atatü.k
döJl9mLtftİ.dı5 poııtikası, c{lmhuriyetçilik, milliyetçilik ve halkçııık, laikliL devietçılik ve inkılapçıılk, milıi egemenlik,-milli
bağımslzıık, milli birlik ve beraberlik, üıke bütünlüğü, ba.lşçlhk, blılmseııik, aklıclllk, çağdaŞllk ve batlİlaşma, insan Ve insan
5evgl§l, türk inkllabınIn nitelikleri, atatürk'ün ölümü, yu.t içindeklVe yurt dışlndakl yankılan.
Bllls|m Etlğİ:

Yaoavzeka:

Paıaİlama ilkeleİi: Paiarlamanln Tanıml Ve Kap5aml. Paıarlamanln Anlayışlnın Tarihsel Gelişimi. Pazarıama Çevl€5i.
bıj.(csedaltanlaqı?. Paıarlama Araşlırmasl ve Paıarıama 8ilgi sistemi, Tüketici Paza.lan Endürtriy€L. P_a:a{a!i.ve
Tüketaci Davranüşl. Pauar 8öıümleme. H€def Pazar Ve seçimi. Ürün Kavraml (apsamı, Fiyatlandırma Politika Ve skatejileli.
Tutılndurma veTutundurma Metotlan. DağlİmVe oağltlm Kanallan.Toptancllıkve Perakendecilik.
ür€tlm Yönetimi : Üretım Yönetimi Temel Tanlm Ve Kavramlal. lşletme ve Üretim sktemi .Üretim Üretlm Kalar|a.l, Ü.etim
8ölüm organizasyonu sistem|erjnin Ta5anml. Üretim si5temlerinin Analizi. iş Etüdu KaVraml. iş v€ hyeri Düzenl€mesi
Ü.etim sistemlerinin işletilmesive Kont.o|ü Talep Tahminleme ve Ürün Yönetimi. Kaynak Yön€timi; €nerji, su, Hammadde,
insan,
Kn pasite Yönetimi Fabrika Kufuluş. Yeİi 5eçimı Ye.leşlirme Düİeni, Fabllka içi Dairenleme üç!s!_Y9!ı 9!!!n] _
.T_e.knoİoji

veriAmban ve veri Madenciliğil
8llgi T€knoloiileli Yönetimi: Bir işletmenin tüm teknoioji kaynaklannln, i§letmenin ihtiyaçlanna V€ öncelaklerine g6re
Yönetllmesidk, Bu teknoloji kaynaklan; Bılgisayar donanlml, Yazlllm, Veri, Ağ Ve 5unücU gibi kaynaklaan yanı sıra, b!
kaynaklann bakımlnlYapacakgörevlielemanlar] d. içermektedir,lşletme içindeki bU 50rumluluğu Yönetmek için bütçeleme,
personel allml, tanıim ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonlanna ek ola.ak, değişim yönetimi, yaı|llm dizaynl, ağ
planlamasl ve teknik destek gibi teknik konuıa.a da hakim olmak gereklidir- 8ilgi TeknolojileriYönetimi ana odak noı(tasl,
ia-ii'6iöjı7i ıijlEnarak işlehe için değer yaratmaktadlr, öğfencileri BT kaynaklan etkili kullanma ve ytınÖıme amicıvijiÖm
en üst dü2eY bilgi teknolojile ri yöneticisi Ve bu yöneticinin oygü]ladığl süreçl€r

anıatllmlştlr.
gllgı sıstemleri Proie Ge|ktlrme: Yönetim Bilişlm sistemleri alanında dört yıl boYunca eğitim gören öğlenciierin bilgiıerini
bk bilgi sistemi geliştkelek ya da a.aşİ.ma yaparak proje ödevi olarak sunmasl kapsamlnda her hafta öğrencilerin
yönelik
celişimlerini Ve taklldlklarl noktalalda destek olarak yaılım geliştiriımesi sürecinde dan§manllk Ve araİırmaya
yönlendirme yapllmaktadlı,
M6i'lö(l lh?lllıad (Yönetlm Bilişlm slstemleli) Der§ içerlğiI Yöletim Bilişim 5i5temleri aıanlna ait teriniaolojı haVüiı-n?ö've.
aıan kelame, kavram, d€yim, notasyon v€ kfaıtmalarln kull;nlmlarlnın, anlamlann.n, okunma ve yazllma biçimleranin,
açlhmlnln öğretldiğij mesleki Ve teknik metinlerin okunup anlaıımasl, n;sleki Ve teknik metin oluşturma ile Türkçeden
ingilirceye, in8ilizceden Türkçeye çevri çallşmalannlnyaplıdtğl derstk.
Mesıekı intilkce-lI Kelime öğrenme esasiı olarak; YBs alanlna .it ve günlük hayatta kullanllan bilişim teknoıojileri ile ilgili
Tealm, Kelime, Kavram, oeylm, NotasYon ve x|saıtmaların kullanlm, okuma-yazma Ve anlam öğretimi,
Mesl€kl-in8llizc€,z:
Y8s alanlna ait ve cünlük hayatta kUllanılan bilişim teknolojileri ile iıgili CÜmle kurma Ve cümle
tamamlama okuma, Vazma, çeviri yapma Ve anlam öğletimi.
Mesl€ki ingilizce_3: YBs aıanlna ait ve günıük haYatta kullanılan bilişim t€knolojileri ile iigili cümle kurma ve €ümle
tamamlama oküma, Yau ma, ç€viriyapma ve anlam öğ.etimi.
Mesleki ih8iliıc€_4: YBs aıanına ait metinle.in çeVi.isi, para8raf ya!ma, yaıIl pala8raf okuma ve çeviri metotlan öğretimi.

l.. *, -.,,,]erimler (Terms), kavramlar (concepts), Deyimler (Expressıon), (elimeler (Words), Klsaltmala. (Acronymslile il8ili

Vocabula.y Çalışmasl
işletme tonksiyon Ve Alt Fonksiyonlan

ll.
l(l.
lV.
V.

BilgisaYar oonanlmı (computer Hardwale}
Vı,..,, ,- 8ilgisayar Yazllımı (computel softvvare)

Vll.
Vlll.

.İ.,:;}h\

(urumsalsistemler(tnterpris€sysüems)

Yönetim Bilişim sastemle.i (ManaBement lnformation sys|ems)

silgisayar Ağlan (computer Netvvorkr)

internet(lntern€t)

i

"".';,-'F_.,:t"}

\:;ii,Y-i:a

ıx.
xxl.
Jl]r*..

Xlll.
xlv.

E-Posta (E-Maiı)

internetVe Moblllletişim (lnternet & Mobil€ communlcitlon)
Ve.i. Ve.iTabanl Yönetim sistemle.i(Data 8ase Mana8ement
systems)

l4rt,f ıf lca l lntelh8ence)
YazııümMühendisliği(softwareEn8ınee.lng)

_,.y!8a^ıa_19_ti

oris sistemlera (of{ice systems)

sEçME[l DERsıER
E-DeY]ğ: 8u derste e-dev!€t kavraml, e-devletin
8elişjmi, e-devlet aşamaIarl, e devlet modelle.i, e_devıetin önündeki
en8eıler Ve etkileyen faktörler, Dünya e-devlet slralamasl, e-haırlık ve dünya
e_hazırlık sıralaması, Türkiye,de e,devlet
e-devletln sağ|adlğl sosyal Ve kamusal yararlal, yerel
-?'li{İ:llar"''r'.',
Y;netimlerde e_devlet uy8ulamalan, E_devleı
porlaİnln inc€lenmesi, mobil devlet Ve mobil devlet 0yguIamalan,
Türkiye'de e,devlet uygulamalaıı ve pioj;i;;ia;cm;'iıe
a9klanmaktadür.

!ğ!g!!İ!,9j!gi§§tç!Olcj!: Veri, enformasyon,

bilga kavramları Ve literatürdeki kavram karşllaştürmalan; bilgi işlem, bjli§im,
bllgi yönetimi süreÇleri; bilaisayann tanlml, özelliİleri, amacl, işıevıeri, yap|s|,sln,fıandı.ılm;s,;
ve.i dosyas. veri tabanl, v€.ı
depost|, Veriamban, Ve.i madenciliği; kurum'al iş sistemleri, iş ıekası; yapay
ıeka ırygulamaıan, büyük v€ri; bilai toplumuna
g€ÇiŞ sü.eci j|€ bUnun işletmenin organizasyonel yaplsına Ve
fonk§yonlarına ;tkilerlj aşletme fonksiyonlaa ve alt
fonksiyonla.l, organiıasyonıJn yap6ı ve çevresi, yönetim V€ karar seviyeieri, karar
tü.le.i, ;önetimde biıgi,'iç!a dlş bil8i,
Yön€tlm ve denetim bilairl, özet Ve detay bilgi; işletmelelde bll8isayar destekll bllgi si.temıe.inın tan,.,, yaplsl,

6ıevleİi,
özellikleri ve uyguıamalanj hl€tmelerde bjlgi sistemıe.ınin yönelim seviyelerine,
destek oıma niçimıeiıne ve
işletme fonksiyonlanna göre
TPs, (Ws, oAs, Mts, Dss; GD55, Es, css; lşletmed€ bilgi ;iste;leiini;
'nıflandırılmasl;
birbklerlYIe etkaleŞimi ve 5istemsel
ilişkileri; işletmeler için sistem anaİi2i ve tasarımı,
'önetimeişıetmenin yap.5ına göre bil8i
sistemıerinin seÇimi, projelendİilmesi, analizi, ta5arlmlgeliştkılmesj, ye.Ieştirilmesive bakim
onaım sü.eçl€ri; işletmelerdc
bil8i slsteml altyap6|, bilgisayer ağlar|, internet, mobil iletişjm, V€.i taba;l yönetim
sktemle.i, iletlşim sıstemıerii ışletme
bilgi 5istemle.i ile ilgiIjdiğe. günceltlend konUlar,

§j!!qm Güvenİiii: Bu derste öğrencilerimize st.astyla yerel alan ağlannda, geni5 alan ağlarında, sUnucuIarda, kişjsel
bil8lseyarlalda meydana geıebilecek hel tü.lü saldİl ve bu ıaldııılara ıoişı
iİnabileiek önlemlel detayll olarak

öğr€tılmektedir,
Temel BllEl Teknololileri 1
Temel kavramlar, Veri iŞlemenin evrele.i, bilgit€knolojilerinin

ta.ihçesi, bilgisayarlann nnlflandıİlmasl, balgisayar donanıml,

ya'lİmlar v€ yazllım türleri, sayı ve kodlama si5temleri, bilghayar agıan.
ınternet, lntranet, eİt.anet, mobil iletişim

Elektronik ticaret, e-deVlet- windows işletim si5temj. word keljme işlem
Temel Bılqı T€knoloiİle.i 2
Hesap tablosıJ (el€kt.onik tabIolama) yazllImlan, Excel hesap
'azılıml. kuılanılması içan gerekıi temel bilBiler,
tab|osu yaıhmlnın
€ıcel
tablolannda_tormül ve fonksiyon kıJlıaniml, excel'de veli taba6l uy8ulamalan,
ö.et tablo ve 8lafik işlemleri,-diğer excel
den€tıml€ri
YaDısa|sorgulama Dİli: sQL sunucu Ve bileşenleri, sQL s!nuc! Veli
tabanl yapısı, sQL 5Unucu güVen]ik mekanizma§l, stoled
Procedure nesnesi, Haarlanm§ stored Procedule nesnesi, Hazıllanmış
stored Procedı]re nesnesı Uygulamalarl, Fonksiyon
tanımlama V€ kullanlml, Tablo oeğeri Bekleyen Fonksiyon kUllanlml,
Tri8ger tanlmlama Ve kullanlml, Xarmaşlk triggel
kullanlml, ımleç (cu.sor) tanlml.ma ve kullanlml, Hareket Tanlmıama Ve
kullanlml, Kilit tanımlama ve kuılan.ml, Komut
satlrjndan.yedekalma Ve ge.ıYükleme,
GEN6t i(TisAT
iktisaı biliminin ortaya çlkış neaeni ve kıtl* kanıınu. iktisadın temel
kavramlalü (ihtiyaç, kaYnaklar, üretim, tüketim. malv.
hiımet, faYdai işbölümü, uımanlaşma, değEim v.b.) iktisaı biııminde
tuorı
ı"n,İİ".,n or"rİİı";İ-."l,İjİ,l
iktisat, Ekonomjlerin ana solunla.l. Ekonomik etkin|ik. Makİo
aktlsat - mikro iktisat .v,ri.,. aaup
{tanıml, fonksiyonu,
tahJ.oJıJ, €ğrisi) ve tal€p kanunu, Talep eğİj5i üıerinde hareket, taıep değişmesi
ve talebaetkileyen faktörler. 8ireyseltalep_Ve
piy_asa talebı. Talebin fiyat €snekliğl. Arz (tanlmı,
fontsiyonr, talıosu, e6iisil re arz ıanıınu. arz egrisı tiıe.inde harek€t, arz
değlşmesive arzl etkileyen faktörler, Fkma arzl Ve endıstri (piyasa)irzi
aruın tv"t
pıvasa dengesi, an Ve
talep değiŞmelerinin den8e f]yat Ve miktara etkilela. Fayda, bütçe
"*"kiiği.'piv".r,
ve kayıt9zlük ;ğ.ileri.
Tük;tici dengesi. Fiyat değiŞikıiİl€ri
Ve fiyat tüketjm eğrisi. Gelar değaşiklikleri ve
celir tüketim eğrisi. GeIi. Ve ikame etiileri. ületim Ve üretim fonksiyonu. Piyasa
döneminde üıetim, klsa dönemde üretim v€ azalan verimlel kanunu.
uıun dönemde üretim ve olç€ğe göre getiri. Eş ürün
4liElJilana m-aıiY-etle.inin nite|ıkl€ri. (§a ve uıun dönem maliyet eğıiıeri- piyasa la r ve ,irma ıeorisa. Rekabet ve anlamı.
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