
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 

2014-2015 DERS İÇERİKLERİ 

I. YARIYIL DERSLERİ 

ZORUNLU DERSLER 

ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 2,0 

Cumhuriyet Öncesi: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın gerekliliği, İnkılâp kavramı ve Atatürk. 

Osmanlı devletinin yıkılmasındaki iç ve dış sebepler, Osmanlı Yenilik Hareketleri, Tanzimat ve Islahat Fermanı, 

Yenileşme Hareketleri, Anayasal Düzene Geçiş, I. Ve II. Meşrutiyetin İlanı. Osmanlı Devletinin Yıkılma sürecine 

girmesi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı. I. Dünya Savaşı ve Sonuçları. Mondros Ateşkes Antlaşması ve 

İşgallerin başlaması, İşgallere karşı ilk tepkiler. Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milletini Teşkilâtlandırması; 

Mustafa Kemal Atatürk´ün kişilik özellikleri; Mustafa Kemal Atatürk´ün görevleri; Mustafa Kemal Atatürk´ün 

Samsun´a çıkışı; Amasya Genelgesi; Kongreler, Misak-ı Millî. Kurulan Yararlı ve Zararlı Cemiyetler. Türkiye 

Büyük Millet Meclisi; Millî Mücadele´ye karşı hareketler. Kuvâ-yı Millîye ve cepheleri. Sevr dayatması: Sevr´e 

karşı Türk Milletinin varlık mücadelesi. Düzenli Ordunun Kurulması, İnönü Savaşları, Eskişehir Kütahya 

Savaşları. Tekalli-fi Milliye Emirleri, Başkomutanlık Yasası, Sakarya Muharebesi; Büyük Taarruz. Millî Mücadele 

Dönemi Türk Dış Politikası. Antlaşmalar Dönemi: Mudanya Ateşkes Antlaşması; Lozan Barış Antlaşması. 

 

BÜR101 Klavye Teknikleri I 3+2 7,0 

On parmak programı ile harflerin yerinin öğrenilmesi, iki, üç, dört harfli yazılımların on parmağını kullanarak 

yazması. Kelime yazımları ve metin yazımlarının on parmak şeklinde yazılması. Dokümanların hatasız 

yazılmasının iş hayatındaki önemini bilir. Hataları düzeltme tekniklerini bilir ve uygular. Kendi kendini 

denetleme gücü, sorumluluk bilinci ve duygusu gelişir. Gerekli yazıları tablo halinde düzenler. Şekilsiz yazılara 

şekil verir. Tablo içine metin ekler. Tablolama (Exel) programını en iyi şekilde kullanabilir. İş yazılarını ve resmi 

yazıları standartlara uygun şekilde hazırlar. Kurumlar arası yazışma kurallarında birlik sağlar. Yazışma kurallarını 

pratiğe döker. Yabancı dilde yazılması gereken iş yazılarına şekil verir. Yabancı dilde standartlara uygun ve 

doğru yazı yazar. Türkçe' de kullanılmayan harfleri seri şekilde kullanır. 

 

BÜR105 Sekreterlik Bilgisi 4+0 6,0 

Meslek kavramının ve sekreterlik mesleğinin tanımını yapar. Dünyada sekreterlik mesleğinin gelişimi 

konusunda bilgi verir. Türkiye'de sekreterlik mesleğinin gelişimi konusunda bilgi verir. Klasik ve çağdaş 

sekreterlik mesleği arasındaki ayrımı yapar; çağdaş sekreterlik eğilimlerini açıklar. Büro hizmetleri sekreterliği 

ve raportör sekreterliğin görevlerini sayar. Departman yöneticisi sekreterliği ile üst düzey yönetici 

sekreterliğinin görev ve sorumluluklarını açıklar. Tıp sekreterliği ve muhasebe, finans sekreterliğinin görevlerini 

açıklar. Basın sekreterliği ve yönetici asistanlığı gibi sekreterlik türlerini açıklar. Sekreter Türkçe' yi kusursuz 

konuşabilmesi için buna ilişkin çeşitli uygulamalar yapar. İş dili ve mesleki dilin gelişmesi için okuma yapar, 

örnek metinleri yorumlar. Çeşitli örnek olayları mesleki dille analiz eder. Anlayarak hızlı okuma ve dinleme 

yeteneği için çeşitli örnekler gösterir. Güvenilir ve ağzı sıkı olmanın meslekteki önemi üzerinde durur. Nezaket 

ve görgü kurallarını tanımlar, bunun örgütsel etkinlikteki önemini açıklar. Protokol kurallarını tanımlar; 

selamlaşma, tanışma, tanıtma ve tanıştırmaya ilişkin örnekler verir. Telefonda konuşma kuralları konusunda 

bilgiler verir, bunun örgütsel iletişimdeki önemini açıklar. Sekreterlik mesleğinde halkla ilişkiler konusunun 

önemini açıklar. 

 

ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2,0 



Masaüstü ortamını kullanır. Masaüstü nesnelerinin içeriklerini açıklar ve amacı doğrultusunda kullanılır. Görev 

çubuğundaki nesneleri açıklar ve özelliklerini ayarlar. Başlat menüsü seçeneklerini kullanır. Klasör ve dosyalarla 

ilgili olarak, seçme, oluşturma, taşıma, kopyalama, yeniden adlandırma, silme işlemlerini yapar. Disket 

kullanımı ile ilgili olarak kopyalama, biçimlendirme işlemlerini yapar. 

 

ENG101 İngilizce I 2+0 2,0 

Belirteçler; Önhal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve sayılamayan isimler; 

Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Shouldn't, Must, Mustn't, 

Can; Karşılaştırmalı Yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu Cümle, Olumsuz cümle ve soru 

cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü. 

 

HUK153 Hukukun Temel Kavramları 3+0 4,0 

Hak ve hukuk kavramlarını tanımlar, bireyin toplumdaki yeri ve toplumsal düzenin önemi konusundaki 

görüşlerini açıklar. Hukuk sistemini bilir; hukukun dayanağı ile ilgili kuramların neler olduğunu açıklar. Hukuk 

alanındaki yaptırımları güncel olaylarla örneklendirir. Hukukun bilimsel yöntemlerle incelenmesini bilir. Hukuk 

sosyolojisi, hukuk felsefesi ve hukuk tarihinin anlamını açıklar. Kamu hukuku ve özel hukuku tanımlar ve iki 

hukuk dalı arasındaki ayrımı açıklar. Kamu hukukunun, özel hukukun ve karma nitelikli hukukun dallarının neler 

olduğunu açıklar. Hukukta kaynak çeşitleri ve bunların sıralanışının nasıl olduğunu bilir, yasa gücündeki 

kaynakları açıklar. Yasaların anayasa aykırılığı durumunda dava yolunun ve itiraz yolunun nasıl olacağını açıklar. 

Kişilerin sınıflandırılmasını yapar; gerçek kişiler ve tüzel kişiler ayrımını açıklar. Kişi adları, adın değiştirilmesi, 

adın korunması konularını bilir; konut, konut dokunulmazlığı ve konut çeşitlerinin neler olduğunu açıklar. Aile 

ve aile hukukuna egemen olan ilkeleri bilir. Evlenme ve boşanmanın hukuksal sonuçlarını açıklar. Hukuksal 

olaylar, hukuksal işlemler ve hukuksal ilişkileri bilir; hukuksal işlemlerin çeşitlerini açıklar. İnsan haklarının neler 

olduğunu açıklar; insan hakları komisyonuna başvurunun nasıl yapılacağını gösterir. Avrupa insan hakları 

sözleşmesi konusunda genel hatlarıyla bilgi sahibi olur. Güvence altına alınan hakların neler olduğunu bilir. 

 

İŞL109 Genel İşletme 3+1 5,0 

İşletme kavramını, işletme bilimini ve işletmenin tarihsel süreç içinde gelişimini açıklar. İşletme ve diğer 

(ekonomi, davranış bilimleri hukuk, matematik ve istatik) bilim dalları arasındaki ilişkiyi açıklar. Girişim ve 

girişimci kavramlarını açıklar. Yönetim ve işletme yönetimi kavramlarını tanımlar, işletme yönetiminin 

gelişimini açıklar. Amaçlarının tanımı ve fonksiyonlarını tanımlar, amaçların hiyerarşisini açıklar. İşletmenin 

vizyonu, misyonu, taktik ve stratejik amaçlarını tanımlar ve başlıca işletme amaçlarını açıklar. İşletmelerin 

sınıflandırılmasını yapar; büyüklüklerine, pazar alanlarına, ürettikleri mal ve hizmet türlerine göre ve mülkiyet 

durumlarına göre işletmeleri açıklar. İşletmelerin çalışma hayatının niteliğini geliştirme, sosyal sorumluluk ve 

ahlaki değerler gibi başarı ölçütlerini açıklar. İşletme sahibi olmanın nedenlerini ve yollarını açıklar. İşletmelerin 

kuruluş yerinin seçiminde rol oynayan faktörleri ve kuruluşun aşamalarını açıklar. İşletmelerde kapasite 

kullanımı, büyüklük ölçütleri, büyüme ve gelişme kavramlarını açıklar. İşletmenin temel fonksiyonlarını sayar; 

geleneksel ve çağdaş yaklaşımlara göre fonksiyonlardaki farklılıkları açıklar. Tarihi gelişim süreci içinde çağdaş 

işletmelerin yeri, önemi ve ortaya çıkış sürecini açıklar. Çağdaş işletmelerin faaliyet yöntemlerini, işletme ve 

yönetimin fonksiyonlarını açıklar. Çağdaş işletmelerin fiziksel yapılarında yaşanan gelişmeleri sanallık 

çerçevesinde açıklar. Klasik işletmelerin emek işi ile çağdaş işletmelerin bilgi işi arasındaki farklılığı açıklar. 

 

TRK101 Türk Dili I 2+0 2,0 

Dil nedir: Dilin doğuşuyla ilgili teoriler, Dil -kültür– ulus ilişkisi; Dil Devrimi: Dünya Dilleri: Dil aileleri, Türkçenin 

dünya dilleri arasındaki yeri; Türkiye Türkçesinin Özellikleri: Ses özellikleri, Biçim özellikleri, Cümle özellikleri; 



Yazım Kuralları; Noktalama İşaretleri; Kelime Türleri: Kelimelerin Ses Yapısı; İsimler, Fiiller, Zarflar, Anlatım 

Öğeleri ve Türleri; Ana Düşünce, Yardımcı Düşünceler; Konu ve Konu Türleri; Açıklama, Betimleme, Tartışma, 

Öyküleme, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri. 

 

II. YARIYIL DERSLERİ 

ZORUNLU DERSLER 

ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0 2,0 

Cumhuriyetin kurulması için yapılan hazırlıklar; Saltanatın kaldırılması; Cumhuriyetin ilânı. Çok Partili Siyasi 

Hayata Geçiş denemeleri, Cumhuriyete Yönelik Tehditler. Milliyetçilik: Atatürk´ ün tarih ve dil anlayışı; Atatürk 

e göre Türk milli eğitimin esasları; Atatürk ün millet ve kültür anlayışı. Laiklik: Halifelik ve halifeliğin 

kaldırılması; Tekke ve zaviyelerin kaldırılması; Atatürk ve din; Laiklik. Halkçılık: Sosyal alandaki inkılâplar; 

Halkçılık. Devletçilik: İktisadi alandaki inkılâplar (İzmir İktisat Kongresi ve kararları). İnkılâpçılık: Hukuki alanda 

yapılan inkılâplar; Anayasa hareketleri; İnkılâpçılık. İnkılâpçılık: Hukuki alanda yapılan inkılâplar; Anayasa 

hareketleri; İnkılâpçılık. Dış politika: Mustafa Kemal Atatürk´ ün dış politika esasları.. Milletlerarası birlikler: 

Milletler cemiyetinin kuruluşu; Balkan antantı; Sadabat paktı, Hatay’ın Anavatana Katılması. II. Dünya savaşı 

öncesinde Türkiye Avrupa münasebetleri. II. Dünya savaşı sonrası Türkiye. Kıbrıs meselesi ve Türk Yunan 

ilişkileri. Türkiye´ ye yönelik tehditler: Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik tehditler; üniter devlet yapısına 

yönelik tehditler. 

 

BÜR102 Klavye Teknikleri II 3+2 7,0 

Dokümanların şekillendirilmesinin iş hayatındaki önemini bilir. Dokümanlardaki sayfa düzenlemesinin önemini 

kavrar. Yatay ve dikey ortalamayı uygular. Dokümanların hatasız yazılmasının iş hayatındaki önemini bilir. 

Hataları düzeltme tekniklerini bilir ve uygular. Kendi kendini denetleme gücü, sorumluluk bilinci ve duygusu 

gelişir. Müsvetteden yazma becerisi kazanır. Dikkatini verebilme özelliği gelişir. Gerekli yazıları tablo halinde 

düzenler. Şekilsiz yazılara şekil verir. Tablo içine metin ekler. Tablolama (Exel) programını en iyi şekilde 

kullanabilir. Kurum içi yazışmalarda yazılara standartlara uygun şekil verir. Kurum içi yazışmalar için gerekli 

olan duyuru, mektup vb... gibi yazıları doğru ve temiz bir şekilde hazırlayabilir. Farklı büyüklükteki kağıtları 

kullanabilir. Kurum dışı yazışmalarda yazılara standartlara uygun şekil verir. Kurum dışı yazışmalarda yer alan 

resmi mektupları ve iş yazışmalarını doğru ve temiz bir şekilde seri halde hazırlar. İş yazılarını ve resmi yazıları 

standartlara uygun şekilde hazırlar. Kurumlar arası yazışma kurallarında birlik sağlar. Yazışma kurallarını pratiğe 

döker. Yabancı dilde yazılması gereken iş yazılarına şekil verir. Yabancı dilde standartlara uygun ve doğru yazı 

yazar. Türkçe' de kullanılmayan harfleri seri şekilde kullanır. Çok sayfalı Türk mektuplarını ve diğer 

mektuplarını yazar. Çok sayfalı mektupları şekillendirir. Çok sayfalı mektupların numaralandırmasını yapar. Çok 

sayfalı mektup hazırlarken uyması gereken standartları kavrar. 

 

BÜR106 Mesleki Yazışmalar 3+1 6,0 

İletişim kavramının tanımını ve anlamını açıklar, iletişim türlerini sayar ve iletişim kurma yollarını gösterir. 

Sözlü ve yazılı iletişim arasındaki ilişkiyi açıklar. İletişimi etkileyen faktörleri sayar; bu faktörleri çeşitli 

örneklerle açıklar. Örgütsel iletişim kavramını tanımlar; yazılı iletişimin örgütsel iletişimin önemini açıklar.  

Anlatımın unsurları, anlatım düzeni, yazım-imla kuralları dil ve anlatım bozuklukları konularını açıklar. Yazışma 

türlerini sayar ticari amaçlı ve resmi amaçlı yazışmaları örnekleriyle gösterir. Resmi yazı standartlarını ve resmi 

yazı çeşitlerini açıklar. İş ve resmi yazılarda etkinliğin unsurlarını sayar; bu unsurlara ilişkin çeşitli örnekler verir. 

Yazılarda etkinliği artıran faktörleri sayar; yazılarda açıklık ve üslubun, kuvvet ve duygu aktarımının önemini 

açıklar. Örgütsel iletişimde yazılı iletişimin önemini vurgular. Raporun tanımı, amacı ve kapsamını açıklar, rapor 

türlerini sayar ve raporun teknik özelliklerini gösterir. Rapor hazırlama sürecini açıklar; rapor taslağı oluşturma, 



rapor planı hazırlama ve veri işleme tekniğini gösterir. Raporun şekil ve içerik yönünü açıklar, dizin oluşturmayı, 

başlangıç yazmayı ve sayfa düzenini gösterir. Raporun redaksiyonu, kaynak göstermeyi açıklar, raporun kontrol 

edilmesini ve kaynak göstermeyi gösterir. 

 

BÜR110 Protokol Bilgisi 3+1 5,0 

Protokol nedir, niçin ve nasıl oluşmuştur. Her türlü ilişkide uyulması gereken ana protokol kuralları hakkında 

bilgi edinir. Protokolün tarihçesi ve uygulama alanlarını öğrenir. Protokol kurallarının dayandığı ulusal ve 

uluslararası mevzuattan haberdar olur. Protokol yanlışlarının farkında olunması ve yanlışların telafisi ile ilgili 

yapılması gereken uygun ve doğru söz ve davranış kalıpları edinir. Devlet, askeri, diplomatik, başkent ve il, ilçe 

protokollerini tanır. Bu protokollerin bir birinden farklı ve benzer yerlerini kavrar. Yabancı misyonla yapılacak 

görüşmelerde uygulanacak, uluslararası sözleşmelerle belirlenen protokol kurallarını bilir. Kurum protokolü ve 

protokolün diğer kurumların protokolüyle ve protokolü oluşturan yönetici ve temsilcilerin denklik ve eşitlik 

ilkelerini bilir ve yeri gelince karşılama, oturtma tanıtma konuşma sırasını belirleme gibi hususlarda bu kuralları 

uygular. Değişik iş ortamlarında, sekreterlik mesleği gereği uygulayacağı değişik protokol bilgilerinin tamamını 

öğrenir. Böylece iş bulma, iş değiştirme ve işe daha çabuk adapte olma gibi durumlarda başarı şansı yüksek 

olur. Toplantı ve her türlü sosyal organizasyonlarda; davetli protokol listesinin ve uygun üslupta davetiye veya 

duyuru mektuplarının hazırlanması, yerlerine ulaştırılması, alındığının teyidi, geleceklerin belirlenip, karşılama, 

oturma protokolüne göre salondaki her türlü hazırlığın yapılmasını sağlar. Toplantıya katılacaklara sunulacak 

dokümanların uygun dosyalar halinde hazırlanması, toplantı esnasında yapılacak ikramların uygun sunuluş 

biçimde hazırlanması, katılımcılara yemek verilecekse protokole uygun menü seçimi de dâhil oturma ve masa 

hazırlıklarını yapar. Toplantı yapılan müzakerelerde not tutulması, notların rapor veya karar metni haline 

getirilmesinde yazma, imza ve ilgili kişilere sunma gibi hususlarda uygulanacak protokol kurallarını öğrenir. 

Toplantılara çiçek ve kutlama telgrafı yazma, gönderme, başka kurum ve kişilerden gelen çiçek ve tebrik 

mektuplarını protokol sırasına koyup sunma, katılınamayan toplantılara özür mektupları gönderme gibi 

konularda uyulacak kuralları bilmek. Büro içi protokol kurallarının insan ilişkilerindeki yeri ve önemini kavrar. 

Hizmet binası içinde, özel ve yönetici bürolarına giriş, telefonla iletişim veya yüz yüze görüşmelerde dikkat 

edilmesi gereken protokol kurallarını bilir. Sekreterin kendi masasında telefonla görüşme, gelen ziyaretçileri 

karşılama, dinleme, açıklama yapma, bekletme, ilgililerle görüştürme, gerekli hizmetleri sunma gibi konularda 

protokole uygun davranışlar sergilemeyi bilir. 

 

ENG102 İngilizce II 2+0 2,0 

Zamanlar: Şimdiki zaman, Geniş zaman, Geçmiş zaman, Gelecek zaman yapıları; Kipler: Might, Could, Can, 

Must, May; Zarflar: Yer, Yön, Amaç, Hal zarfları; Sıfatlar: Sıfatların sırası, Karşılaştırma, Üstünlük belirten 

yapılar; Edilgen Yapı: Şimdiki, Geniş, Geçmiş, Gelecek zamanda edilgen yapı; Şart Cümlecikleri; Sıfat Tümceleri; 

Aktarım Cümleleri; Fiil Yapıları: To, -Ing; İsim Cümlecikleri; Zarf Cümlecikleri; Karşılaştırmalı Yapılar.  

 

TRK102 Türk Dili II 2+0 2,0 

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma; Öykü, Roman, Öğretici Yazma; Makale, Araştırma, Özgeçmiş, 

Dilekçe, Rapor, Hazırlıklı Konuşma; Noktalama ve Yazım Kuralları: Noktalamanın Yazılı Anlatımdaki Önemi; 

Yazım Kurallarının Kullanımı; Özel veya Resmi Teşebbüslerde Dilin Kurallarına Uygun Kullanımı; Anlatım 

Bozuklukları; Doğru Anlatımın Kişisel ve Toplumsal İletişimdeki Önemi; Sözcüklerle İlgili Anlatım Yanlışları; 

Dilimizin Başka Dillerden Etkilenmesinde Ortaya Çıkan Anlatım Bozuklukları; Günümüz Dil Problemleri; Sözlü ve 

Yazılı Anlatımda Başarı. 

 

MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER 



BÜR120 Örgütsel Davranış 3+0 4,0 

Örgütsel davranış modeli. Örgütlerde karar davranışı: Karar verme, karar türleri, etkin karar vermenin şartları 

ve grup kararları. Örgütlerde Çatışma: Çatışmanın tanımı ve kaynakları, çatışmanın önemi, çatışma kaynakları, 

çatışmanın sonuçları, çatışma yönetimi ve sorun çözmenin duygusal yönü. Örgütlerde hayal kırıklığı ve iş 

tatmini. Örgütlerin yönetiminde stres: Bireysel ve örgütsel stres, stresin sebepleri ve sonuçları. Gruplar ve grup 

davranışı. Birey-örgüt bütünleşmesinde davranışsal yaklaşımlar.  

 

BÜR122 Etkili ve Güzel Konuşma 2+1 4,0 

Dil ile ilgili temek kavramları açıklar. Dilin yönetici sekreteri açısından önemini kavrar. Türkçenin diğer diller 

arasındaki önemini açıklar. Türkçenin fanatik yapısını açıklar. Tekerlemeler ile uygulama yapar. Sözcük 

vurgusunu açıklar ve uygular. Tümce vurgusunu açıklar ve uygular. Nefesin kullanılması, Ses organlarının 

tanıtımı ve kullanılması, Vurgu, Ulama ve Tonlama ile ilgili çalışmaların yapılması, Protokol konuşmasının 

önemi, ortamda konuşma için gerekli şartların hazırlanması, Brifing, konferans ve Bilgilendirme konuşmasını 

yapılma şartları ve uygulama yöntemleri, hazırlıksız konuşmalarda doğabilecek sorunların tartışılması ve 

konuşma yöntemleri 

 

BÜR124 Meslek Eğitimi 3+0 4,0 

Bu derste başlangıçta insan kaynakları eğitim ve geliştirme kavramlarının tanımı, önemi ve amaçları 

verilmektedir. Ayrıca eğitim süreci ele alınarak, eğitim ihtiyaç analizi, eğitim değerlendirme, eğitim yöntem ve 

teknikleri ve işbaşı ve işdışı eğitim türleri, özellikleri ve amaçları ele alınmaktadır. Buna ek olarak işletmelerde 

eğitimin önemi ve eğitim ve gelişimin geleceği ele alınmaktadır. İşe alıştırma eğitiminin (oryantasyon) tanımı, 

önemi ve amaçları ve yönetici asistanları için hizmet içi eğitimin neden gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Ders 

beyin fırtınası, örnek olay, soru-cevap, grup çalışması, rol-oynama, ödev, sunum ve in-basket yöntemiyle 

desteklenmektedir. 

 

 

BÜR126 Zaman Yönetimi 3+0 4,0 

 Zaman Yönetimi nedir? Kendimi yönetmek nedir? Pareto analizi iş yaparken nasıl kullanılır? Planlama yapmak. 

Proaktif davranış. İnsanların günlük performanslarının değişimi. Kritik başarı faktörleri. Pratik eylem önerileri 

ve uygulamalar. Bireysel Eylem Planı oluşturma. 

 

BÜR130 Elektronik Ticaret 3+0 4,0 

Elektronik ticareti çevreleyen hızlı yayılan gelişmeler, E-ticaret’in işletme stratejilerini ve organizasyon yapısını 

şekillendirmesi, E-ticaret’in tüm sektörler ve pazarlar üzerindeki önemli etkisi, E-ticaret’in tarihi, E-ticaret’in ilk 

uygulamalarında yapılan hatalar, E-ticaret’in bugünkü kullanımı. 

 

BÜR132 Yönetim Bilişim Sistemleri 3+0 4,0 

Yönetim Bilişim Sistemleri dersi; bilgi ekonomisiyle birlikte bilginin artan önemini ele alarak,  bilgi 

teknolojilerinin yönetim alanındaki kullanım şekillerini, yönetim destek mekanizması olarak üstlendiği görevleri 

ele almaktadır. Bilgi Kavramı ve Bilgi Kavramının Sınıflandırılması, Bilgiyi oluşturan temel faktörlerin 

irdelenmesi. Sistem Kavramı ve Bilgi Sistemi Kavramlarının incelenmesi, Veri, Veri kaydetme ve güvenlik 

konularının ele alınması, Bilgi ve iletişim teknolojileri arasındaki ilişkinin açıklanması, Bilgi İşlem ve Bilişim 

kavramlarının ele alınması, Bilgi transferinde kullanılan araçların incelenmesi, Bilgi işlem sistemleri, Bilgi işlem 

sistemlerinin temel bileşenleri, Örgütsel düzeylere göre yönetim bilgi sistemlerinin incelenmesi, ofis 



otomasyon sistemlerinin incelenmesi, Karar destek sistemlerinin incelenmesi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Üst 

Yönetim Bilgi Sistemleri ve Raporlama Sistemlerini kapsamaktadır. 

 

BÜR134 Hızlı Yazma ve Okuma Teknikleri 1+2 4,0 

Hızlı yazma, önemi, kapsamı; hızlı yazma teknikleri, Hızlı okumanın önemi, kapsamı; hızlı okumanın temel 

değişkenleri, hız, kavrama, hatırlama. Hız için göz egzersizleri, yatay ve dikey okuma, göze ritim kazandırma, 

kavramaya yönelik yazının temel temasını bulma, yazının kavramlarını çıkartabilme, hatırlamaya yönelik işaret, 

yön kullanabilen çeşitli okuma teknikleri, tam okuma kaynağını alma, üstün okuma, seçerek okuma, atlayarak 

okuma. 

 

III. YARIYIL DERSLERİ 

ZORUNLU DERSLER 

BÜR203 Büro Yönetimi 4+0 4,0 

Yönetim kavramının ve büro yönetimi kavramının tanımlarını yapar. Yönetici, büro yöneticisi ve büro 

elemanlarının yerine getirmeleri gereken temel rolleri açıklar. Büro türlerine sayar, büroların faaliyet alanlarını 

açıklar. Çağdaş büroların örgütlenme biçimini açıklar. Büro faaliyetlerinin planlamasının yöntemlerini ve 

önemini açıklar. Bürolarda örgütlenmenin geleneksel ve çağdaş yöntemlerini açıklar. Bürolarda kadrolama ve 

koordinasyon faaliyetlerinin nasıl olması gerektiğini gösterir. Büro çalışmalarını ve tüm büro unsurlarını 

yöneltmenin nasıl olacağını gösterir. Büro faaliyetlerinin amaca ulaşmadığını ölçmek için denetim 

faaliyetlerinin nasıl olması gerektiğini açıklar. Ofis otomasyonu kavramını tanımlar ve otomasyon amacını 

açıklar. Veri tabanı oluşturma yöntemlerini açıklar ve veri tabanı yönetimi sistemlerini işleyişini gösterir. Büro 

uygulamalarında akıllı modellerin işleyiş yöntemlerini açıklar. Yapay zekâ ve uzman sistemlerinin kullanımını ve 

büro faaliyetlerindeki yerini açıklar. Ergonomi kavramını tanımlar ve büroların ergonomik tasarımının 

verimliliğe ve sağlığa olan katkısını açıklar. Ergonomik iş ve iş yeri şekillerinin nasıl olması gerektiğini gösterir. 

Antropometrik açıdan büroların tasarımını açıklar. Fizyolojik, psikolojik ve enformasyonel işyeri 

şekillendirmenin verimliliğe olan katkısını açıklar. 

 

BÜR207 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri 3+1 6,0 

Dosyalamanın tarihi gelişimini, soyaların karar alabilmek için yöneticiler açısından önemini ve bir örgütün 

yaşamındaki önemini açıklar. Yöneticilerin bilgi gereksinimi ve dosyalamanın ilişkisini açıklar. Etkin olmayan bir 

dosyalama sisteminin yarattığı olumsuzlukları söyler. İyi bir dosyalama sisteminde bulunması gereken 

özellikleri açıklar. Dosyalamada kullanılan sistemleri ve her birinin özelliklerini söyler. Dosyaları alfabetik ya da 

numaralı sisteme göre, gerekirse karma sisteme göre düzenler Basit olarak bir dosya planı düzenler. 

Dosyalanacak belge ve türlerini açıklar. Dosyalama sürecinin aşamalarını söyler ve her birinin aşamada gereken 

işlemleri yapar. Yeni dosya açabilir. Dosyalardaki belge ve bilgiler için koruyucu önlemler alır. Dosyalama ile 

arşivleme arasındaki ilişkiyi açıklar. Dosyalama ile arşivleme arasındaki farkı açıklar. Arşivleme sürecinde ki her 

bir aşamada gereken işlemleri yapar. Arşiv malzemelerinin yangın ve hırsızlığa karşı korunmasında önlemler 

alır. Dosyalama ve arşivleme için gereken donanım ve yardımcı araç ve gereçleri tanır, kullanır. Uygun donanım 

ve yardımcı araç-gereç seçimi ilkelerini söyler. 

 

BÜR221 Genel Muhasebe 3+1 4,0 

Muhasebenin tarihi gelişimini ve bir işletmenin ticari hayatındaki önemini açıklar. Hesaplarla ilgili 

kavramlardan; hesap açma, hesabın kalan vermesi ve hesabın kapanmasını açıklar. Muhasebe kayıt 



usullerinden tek taraflı ve çift taraflı kayıt usulünü açıklar ve uygular. Muhasebede kullanılan defter ve 

belgelerden belli başlılarının fonksiyonlarını söyler ve düzenler. Bilanço temel denklemine göre bir bilanço 

düzenler. Tekdüzen muhasebe sistemine göre bilanço düzenleme ilkelerini açıklar. Bilançoda yer alan;  

 Dönen varlıklarla ilgili hesapların, 

 Duran varlıklarla ilgili hesapların, 

 Kısa vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların, 

 Uzun vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların, 

 Öz kaynaklarla ilgili hesapların, 
Özelliklerini açıklar ve muhasebe kayıtlarını yapabilir. Tekdüzen muhasebe sistemine uygun özet ve ayrıntılı 

bilanço düzenleyebilir. Gelir ve gider hesapları ile maliyet hesaplarının işleyişini açıklar. Gelir tablosu hesapları 

ile bilanço hesapları arasındaki farkı açıklar. Brüt satış karı veya zararının, faaliyet karı veya zararının, olağan 

kar veya zararın, dönem karı veya zararının ve dönem net karı veya zararının nasıl oluştuğunu açıklar. Gelir 

tablosunun brüt satışı karı veya zararı ile ilgili bölümünü düzenler. 

 

MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER 

BTP103 Entegre Ofis 2+1 4,0 

Ofis programları (Word, Excel, Powerpoint, Publisher) temel düzeyde kullanabilme. Word de her türlü yazı, 

tablo şekil, içindekiler, index, dipnot sonnot, ekleye bilme, Bölüm ekleme, Sayfalara tek ve çiftlerde farklı 

olacak şekilde üst bilgi ve alt bilgi verme, Aynı belge içerisinde farklı türde sayfa yapısı ayarlayabilme, yazıları 

sütunlara ayırabilme, Wordde 4 oluşturulan dosyaları korumalı bir şekilde kaydedebilme, Dosyaları arkalı önlü 

kâğıda çıktı alırken tek ve çift sayfaların çıktısını alabilme, Wordde uyumluluk türüne göre dosyaları kaydetme 

işlemlerini yapabilir. Power Point programına giriş, slayt ve sunularla çalışma, sunuların biçimlendirilmesi, 

slaytlarda animasyon, sunu görünümleri, slaytlarda renk düzenleri, slaytlarda sayfa yapısı, araç çubuklarını 

kullanma, Outlook’a giriş, e-posta işlemleri, adres defteri, klasör işlemleri, takvim yönetme, görevler, notlar, 

Excel’e giriş, çalışma sayfaları, hücrelerin biçimlendirilmesi, hücre açıklamaları, veri sistemi ile çalışma, 

grafikler, dosya işlemleri, sayfa yapısı, veri yönetimi, makrolar, fonksiyonlar, Excel de çizim, araç çubuklarını 

profesyonelce kullanabilme. 

 

BÜR204 Kriz ve Stres Yönetimi 3+0 4,0 

Krize neden olan dış çevre faktörlerinin neler olduğunu açıklar ve örnek olaylarla kriz sürecini kavramaya 

çalışır. Doğal felaketler, genel ekonomik belirsizlikler hukuksal ve pratik düzenlemeler teknolojik gelişmeler ve 

yenilikler gibi faktörlerin krize etkisini açıklar. Örgüt içi faktörler ve yetersiz yönetimin krize etkisini açıklar. 

Örgütsel yapı ve üst düzey yönetimin yetersizliğini krizdeki etkisini kavramaya çalışır. Kriz süreci, krizin 

nedenleri krize neden olan iç ve dış belirtilerin neler olduğunu açıklar. Kriz ve plan dışı değişikliklerin 

sonuçlarının neler olduğunu örnek olaylarla gösterir. Kriz yönetimi sürecinin neler odlunu gösterir. Kriz 

yönetimi için sistematik çerçeve çizer. Kriz ve değişime uyum mekanizmaları geliştirmeye çalışır. Krize uygun 

yönetim yaklaşımlarının neler olduğunu açıklar. Stres kavramı ve kriz ile olan ilişkisini gösterir; kriz 

dönemlerinde stresin nasıl yönetileceği açıklar. Örgütsel stres ve örgütsel stresin yönetimi konularını açıklar; 

strese neden olan örgütsel faktörlerin neler olduğunu gösterir. Ölçülü stresin yararlarını açıklar. Stresle başa 

çıkma yöntemlerinin neler olduğunu açıklar; stresle bireysel başa çıkmada uygulanacak tekniklerin neler 

olduğunu gösterir. 

 

BÜR205 Bürolarda Teknoloji Kullanımı 2+1 4,0 

Teknoloji kavramının tanımını açıklar. Gündelik hayattaki etkilerini söyler. Teknolojinin işlevlerini 

örneklendirerek açıklar. Teknolojinin iş yaşamındaki etkilerini ve değişen iş yaşamını açıklar. Bilginin tanımını 

ve önemini açıklar. Bilgi işleme süreçlerini açıklar. Bilgi toplumunun gelişim sürecinden yer alan;  



 Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecini,  

 Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecini, 

 Bilgi toplumunun yapısını açıklar. 
Büro otomasyonun tanımını ve amacını açıklar. Büro otomasyonunun yararlarını açıklar. Büro otomasyonunda 

karşılaşılan ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini açıklar. Yazı makineli, hesap makineli, dikte ve çevirme 

makinelerini tanımayı ve kullanmayı uygular. Çoğaltma makinelerini tanımayı ve kullanmayı uygular. Görsel ve 

işitsel cihazları ( tepegöz, diaprojeksiyon, videoprojeksiyon ) tanımayı söyler. Telekonferans sistemini tanımayı 

söyler. Bilgisayarın büro iş hayatında önemini açıklar. Büro da kullanılan yazılım programlarını tanımayı açıklar. 

Bilgisayarı oluşturan donanım birimlerini tanımayı açıklar. Bilgisayar ağları olan Yerel Ölçekli Ağlar ( LAN ) ve 

Geniş Ölçekli Ağları ( WAN ) tanıyabilmeyi açıklar. İnterneti ve intraneti kullanmayı, bilgi araştırmayı ve bilgi 

sağlamayı uygular. E-Ticaret’in işleyişini açıklar. E-Alışveriş’in işleyişini açıklar ve uygular. E-Devlet’in işleyişini 

açıklar ve uygular. 

 

BÜR211 Finansman ve Finansman Yatırım Araçları 2+1 4,0 

Piyasa kavramı, Mali piyasa ve unsurları, Mali piyasaların temel işlevleri ve önemi, para piyasası ve sermaye 

piyasası, birincil ve ikincil piyasalar, para ve sermaye piyasaları arasındaki farklar ve ilişkileri anlatır. Finansal 

Araçlar; banknot, mevduat defteri, Mevduat sertifikaları, Ticari senetler, Poliçe Bono, çek, sigorta poliçeleri ve 

Emeklilik sözleşmeleri üzerinde durulur ve örnekler verilir. Hisse senedi Tahvil, hisse senedi ve tahvil 

kıyaslaması yapılır. Kar- Zarar Ortaklığı belgeleri, Katılma intifa senetleri, Oydan yoksun hisse senetleri, 

Finansman Bonoları, Banka bonoları ve Banka Garantili Bonolar, Gelir Ortaklığı Senetleri, Konut sertifikaları ve 

Gayri Menkul Sertifikaları, Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılım Belgeleri, Varlığa dayalı Menkul Kıymetler, 

hazine bonosu, repo ve ters repo Türev Finansal Araçlar anlatılır ve örnekler verilir. Futures, Forward, Opsiyon, 

Swap Merkez Bankası Türkiye’de faaliyet gösteren piyasalar, Finansal kurumlar, finansal kurumların yararları, 

Türleri, Para yaratan finansal kurumlar Para yaratmayan finansal kurumlar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

Bankaların Menkul Kıymet İşlemleri anlatılır. 

 

BÜR212 Çalışma Psikolojisi 3+0 4,0 

Çalışanlarının iş yerindeki psikolojilerinin korunması, iş tatmininin gerçekleştirilmesi ve performans artırımının 

sağlanması yöntemlerini öğrenir. Motivasyon sağlayıcı yöntemlerle çalışanın işe ve iş yerine yabancılaşması ve 

monotonluktan kurtulmasının yollarını öğrenir. Organizasyon çatısı altındaki iletişim sistemini iyileştirecek 

çalışan insanlarının ilişkilerini geliştirme yollarını öğrenir. İş stresinden çalışanların ne kadar etkilendiklerini ve 

örgütsel düzeyde stresle başa çıkabilme teknik ve yöntemlerini öğrenir. 

 

BÜR213 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0 4,0 

İKY’nin tanımı verilmekte ve İKY’nin küreselleşen dünyamızda neden önemli olduğu vurgulanmaktadır. İKY’nin 

tarihsel gelişimi üzerinde durulmaktadır. İKY nin önemini arttıran sorunlara değinilmektedir. Personel Yönetimi 

ve İnsan Kaynakları Yönetimi arasındaki farklılıklara değinilmektedir. İnsan Kaynaklarının özellikleri 

vurgulanmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetiminin işlevleri ve İKY’nin uygulama alanları üzerinde durulmaktadır. 

İKY’nin amaçları vurgulanmaktadır. İçsel ve dışsal çevre faktörleri incelenmektedir. İş analizi, iş tanımı ve iş 

tasarımı açıklanmaktadır. İş zenginleştirmenin yararları üzerinde durulmaktadır. Performans değerlendirme ve 

performans yönetimi incelenmektedir. İnsan kaynakları planlaması üzerinde durulmaktadır. İnsan 

kaynaklarının sağlanması incelenmektedir. İnsan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme üzerinde 

durulmaktadır. Ücret yönetimi sistemi değerlendirilmektedir. Kariyer yönetimi ve kariyer planlama 

açıklanmaktadır. Motivasyon konusu incelenmektedir. İşletmelerde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması 

için alınması gereken önlemler incelenmektedir. Derste soru-cevap, beyin fırtınası, örnek olay, grup çalışması 

gibi yöntemler kullanılmaktadır. 

 



BÜR216 Örnek Olay Analizi 2+1 4,0 

Gelen mesajları yanıtlar, bunlarla ilgili işleme görevini yapar. Bürodan gidecek mesajları çeşitli yol ve 

yöntemlerle çıktı şekline dönüştürür. Hangi büro faaliyetlerinin yapılacağını ve hangi grup faaliyetlerin beraber 

yapılacağını saptar. Uygun personeli belirler ve işlerini yeterli düzeyde yapmalarını ve sorumluluk ilişkileri 

kurar. Kurulan örgüt yapısının ve planların uygulanmasını sağlamak üzere çalışanların yardımını ve katkısını 

sağlar. Büro faaliyetleri ile ilgili miktar ve kalite standartlara göre yapılmasını sağlar. Büro bütçesini hazırlar, 

uygular ve kontrol eder. Bir pozisyon yetki ve sorumluluklarını söyler. Kendisinin yapması gereken ve 

başkalarına devredebileceği işleri ve miktarını belirler. Astların işlerin bir kısmını yetki ve sorumluluğuyla 

devreder. Birbiri ile ilgili büroları yaptıkları işler nedeniyle yan yana düzenler. İnsanlarla doğrudan ve sıkı ilişkisi 

olan büroları alt katlarda, kapı girişine yakın düzenler. Postalama ve diğer genel hizmet bölümlerini binanın 

merkezi bir yerinde düzenler. Toplantı odalarını, mümkün olduğunca sessizliğin sağlandığı, binanın arka 

taraflarında düzenler. Bölümlerin daha sonra genişletilmelerinin gerekip gerekmeyeceğini tahmin ederek, 

yerleşimleri ona göre düzenler. Büro makinelerinin dağıtımı büroların dağılımına göre düzenler. Büro 

makinelerinin dağıtımını yaparken personelin dağılımını hesaplar. Büro makinelerinin dağıtımını yaparken iş 

akışı ilkelerini göz önünde bulundurur. Hazırlanacak formun amacını açıklar. İçermesi gereken bilgileri açıklar. 

Formun yapısını düzenler. Gereken kopya sayısını hesaplar. Pazar bölümlendirmenin anlamı, yararları, sınırları 

ve başlıca Pazar bölümlendirme şekillerini açıklar. Hedef Pazar seçimi stratejilerini ve konumlandırmayı açıklar. 

Pazarları değerlendirerek, işletme satış tahminlerini ve başlıca tahmin metotlarını açıklar. Mamulleri 

sınıflandırıp, yeni mamul geliştirmenin önemini ve başarısızlık nedenlerini ve kalite stratejilerini, mamul 

farklılaştırmayı, moda olayını ve pazarlamadaki yerini belirtmek.Fiyatın önemini, hedeflerini ve fiyatlandırma 

sürecinde göz önünde tutulması gereken faktörleri açıklar. Fiyatlandırma şekillerini açıklar. Yeni mamul 

fiyatlandırma yöntemlerini açıklar. Alıcıların fiyat değişikliklerine karşı tepkilerini açıklar.  Başlıca dağıtım kanalı 

alternatiflerini ve dağıtım politikalarını açıklar. Uygulamadaki dağıtım kurumlarını örneklerle açıklar. Başlıca 

tutundurma metotlarını, tutundurma bütçesini ve tutundurma karmasını seçimini etkileyen faktörleri açıklar. 

Kişisel satışın pazarlamadaki yerini önemini bilir. Reklamın amacını, çeşitlerini, medya seçimini, mesajı, 

reklamcılık kurumlarını ve reklam etkinliğinin ölçülmesini açıklar. Satış geliştirme metotlarını açıklar. Tanıtma 

ve halkla ilişkileri açıklar. Pazarlama araştırmasındaki aşamaları açıklar. Veri toplama metotlarını, verilerin 

düzenlenmesini, analizini ve yorumunu açıklar. Pazarlama bölümünün organizasyon şekillerini ve yöntemini 

açıklar. Uluslar arası pazarlamanın çevresi ve pazara giriş şekillerini bilir. 

 

BÜR223 Toplam Kalite Yönetimi 3+0 4,0 

Kalitenin tarihi gelişim sürecini ve bu süreçteki aşamaları açıklar. Kalite yönetiminin gelişim sürecini açıklar. 

Klasik yönetim anlayışı ile toplam yöntemini karşılaştırır. Kalite, kalite kontrol, kalite güvencesi, toplam kalite 

yönetimi ve aralarındaki ilişkileri açıklar. Toplam kalite yönetimin bir yönetim sistemi olarak özelliklerini ve 

unsurlarını açıklar. Önleyici yaklaşım ve sürekli gelişmeyi açıklar. Toplam kalite yönteminde insan faktörü ve 

kalite çemberini açıklar. Toplam kalite yönetimi konusunda uygun ortamın hazırlanması ve başarı şartları 

açıklar. Kalite yönetimi ve ön değerlemeyi açıklar. Kıyaslama ve sorun çözme tekniklerini açıklar. Veriler ve 

istatistik ile çalışmanın önemini açıklar. Tam zamanında üretimi açıklar. Geliştirme sürecini ve 

organizasyonlarda toplam kalite kültürünün oluşturulmasını açıklar. Kalite maliyet ilişkileri ve kalite maliyet 

sistemini açıklar. Toplam kalite yönetiminin kuruluşlar üzerindeki etkilerini açıklar.  Örgütün faaliyet alanını 

saptar ve fiziksel yerleşim alanını hesaplar. Bir önceki dönemdeki ( ay, yıl ve ) örgüte gelen ve örgütten giden 

belge sayısını hesaplar. Belgelerin kullanım sıklığını hesaplar. En uygun dosyalama sisteminin hangisi olacağını 

belirler. Dosya planı yapar. İşlerin önceliklerini belirlemede dikkat edilecek unsurları açıklar önemli ve acil 

işlerin ayrımını yapabilmeyi açıklar. Hemen harekete geçer. Güveni ve kontrolü korur. Arayanın duygularını 

anladığını söyler. Bütün terslikler için özür diler. Kızgınlık duyduğu sorunu ayrıntıyla açıklamasını söyler. Sorunu 

çözmek için kendisinin ya da biriminin neler yapabileceğini açıklar. Toplantıya katılacak olan kişilere toplantı 

iptalinin olduğunu gereken zamanda bildirir. Bilgilendirme yöntemlerini ve bu yöntemlerin etkili bir şekilde 

kullanılmasını açıklar. Toplantı salonunu yeniden düzenler. Bir sonraki toplantının yen tarih ve saatini 

katılımcılara bilgilendirir. Yöneticisinin ve kendisinin kullandığı günlük düzenleyicilere (ajanda, bilgisayar vb.) bu 

tarih kayıt tarih eder. İptal edilen toplantıda yer alan gündem maddelerinin güncelleştirilmesini sağlar ve bir 



sonraki toplantıda tekrar ele alınacaksa yöneticisine hatırlatmada bulunur. 

 

BÜR225 Ticari Matematik 3+0 4,0 

Alış fiyatı, maliyet fiyatı, satış fiyatı, net satış fiyatı, brüt satış fiyatı, net kâr, brüt kâr gibi kavramları açıklar. 

Maliyet veya satış fiyatı üzerinden kar-zarar hesapları yapar. Kar ve zarar dengini bulur. Yüzde tutarını 

hesaplar. Yüzde payımı hesaplar. İç ve dış yüzde hesabı yapar. İşletmelerdeki çeşitli kar hesapları yapar. Oranlı 

bölme problemlerini çözer. Şirket hesaplarında basit oranlı bölme ve bileşik oranlı bölme problemlerini çözer. 

Kafes metodu ile karışım problemlerinde ortalama fiyatı hesaplar. Bileşim problemlerini çözer. Ayar hesabını 

yapar. Kırat ayarı ve ondalık ayarla ilgili hesapları yapar. Külçe ayarını yükseltme ya da düşürme gibi hesapları 

yapar. Faiz kavramını ve çeşitlerini açıklar. Basit ve bileşik faiz hesabı yapar. İki faiz arasındaki oranı hesaplar. 

Faiz süresini, faiz yüzdesini hesaplar. Kapitali, sürenin ya da faiz fiyatının parçalara bölünmesi durumlarında 

faiz hesabı yapar. Iskonto kavramını açıklar. Dış ıskonto hesabı yapar. İç ıskonto hesabı yapar. İç ve dış ıskonto 

arasındaki farkı açıklar. Oran hesabı yapar. Senet ve kapitallerin değiştirilmesi ve taksitle alışveriş problemlerini 

çözer. İstatistiğin önemini ve uygulandığı yerleri açıklar. İstatistiğin amaçlarını ve istatistikle ilgili temel 

kavramları açıklar. 

 

BÜR227 Toplantı Yönetimi 2+1 4,0 

Toplantı, ön toplantı ve toplantı türleri hakkında bilgi sahibi olmak. Toplantı kurallarını öğrenmek. Toplantı 

gündemi oluşturmak. Toplantı için gerekli fiziksel ortamları ayarlamak. Toplantı gündemini katılımcılara 

iletmek. Verimli bir toplantı için gereken şartları oluşturmak. Toplantı esnasında etkili not tutma teknikleri ve 

toplantı sonrası gerekli evrakların hazırlanması. 

 

IV. YARIYIL DERSLERİ 

ZORUNLU DERSLER 

BÜR200 Staj 0+0 2,0 

Öğrencinin bir iş yerinde staj yapması. 

 

BÜR202 Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri 2+1 4,0 

Kamu yönetimi düşüncesinin gelişimini ve kamu yönetimini incelemede başlıca yaklaşımların neler olduğunu 

açıklar. Kamu yönetimi ve özel yönetim ayrımını yapar, kamu yönetimiyle ilgili bilim dallarını açıklar özel sektör 

yönetim anlayışı ve değişik amaç ve yapıda kurulmuş (odalar, şirketler, vakıflar, federasyon, konfederasyon, 

birlikler, sendikalar v.b.) özel sektör kuruluşlarının görev ve fonksiyonlarını açıklar. Kamu ve değişik yapıdaki 

kamu niteliği taşıyan diğer kuruluşların yönetim yapısı içinde merkezi ve yerinden yönetim kuruluşlarını tanır. 

Merkez yönetimin merkezi örgütünü ve merkezi bağlı bölge ve il örgüt ve organizasyonlarını tanır. Yerel 

yönetimlerin önemini ve dayandığı değerleri bilir. Özel sektör kuruluşlarının yönetim yapılarını, dayandığı 

hukuki temelleri tanır ve özelliklerini açıklar. Bürokrasinin tanımını yapar, özelliklerini sayar ve bürokratik 

örgütlenmenin olumlu ve olumsuz bürokrasiler ile Türkiye’ deki bürokrasiyi karşılaştırarak tanır. Türkiye’de 

bürokrasinin örgütsel ve işlemsel sorunlarını ve bu sorunların yetkilerin olumlu kullanması ile nasıl 

anlaşılacağına ilişkin konuları tartışılır. Personel yönetimin niteliğini anlatır; personel yönetimin niteliğini 

açıklar. Personel sistemlerine ilişkin temel kavramları  (liyakat, kariyer, sınıflandırma, kariyer sistemleri)nı 

açıklar. Kamu ve özel kuruluşlarında değişik çalışma statülerini ve bu hizmetleri giriş ve çalışma şartlarını 

açıklar. Örgütün hangi kademesinde, kimle, en uygun haberleşmenin nasıl kurulacağı konusunda doğru 

bilgilere sahip olma. 



 

BÜR206 Yönetici Sekreterliği 4+0 6,0 

Mezun olduktan sonra kamu ve özel işletmelerde çalışacak yönetici sekreterlerine yüklenecekleri görev ve 

sorumlulukları, yöneticinin sekreterinden beklentilerini neler olduğunu, çalıştığı örgütü ve yöneticisini nasıl 

temsil etmesi gerektiğini, yöneticisini iletişimini nasıl sağlayacağını, zamanı nasıl planlayacağını ve içinde 

çalışacağı büroyu nasıl yöneteceğini öğrenciye öğretmek temel hedeftir. Bu hedefe ulaşmak içinde öğrenciye 

teori ve uygulama birlikte verilmelidir. Yöneticinin rutin işlerinin bir kısmını üstlenebilen böylelikle yöneticinin 

zaman ve enerjisini daha etkin ve verimli kullanmasına zemin hazırlayan, planlayabilen, örgütleyebilen 

koordinasyonu sağlayabilen kısaca; yönetim ve işletme fonksiyonlarını yerine getirebilen yönetici sekreterinin 

profili öğrenciye anlatılmalıdır. 

 

BÜR218 Genel Ekonomi 4+0 4,0 

Ekonomi Biliminin doğuşu, tarihi gelişimi ve diğer bilimlerle olan ilişkisi ile günlük hayattaki önemini öğrenir. 

Temel kavramları öğrenerek, Ekonomi Bilimini daha yakından tanıma fırsatı bulur. Ekonomik örgütlenme ve 

temel ekonomik sistemleri ( Kapitalizm, Sosyalizm ) öğrenir. Fiyat kavramını, arz ve talep kavramlarını arz ve 

talebi etkileyen faktörleri, arz ve talep elastikiyetlerini öğrenir. Piyasa kavramı, piyasanın unsurları, piyasanın 

çeşitleri ile tam rekabet piyasasını ve piyasa denge fiyatlarının oluşumunu öğrenir. Fayda kavramı, faydanın 

ölçülebilirliği, tüketici dengesi, farksızlık eğrileri ve bütçe doğrusu ile ilgili bilgileri öğrenir. Üretimle ilgili olarak, 

üretim faktörleri ve üretim fonksiyonu analizi, maliyet analizi ve bu analizlerle ilgili dönemsel gelişmeleri 

öğrenir. Üretim faktörlerinin üretimden aldıkları payların fiyatlandırılmasını, bunun gelir dağılımıyla 

ilişkilendirilmesini öğrenir. Milli gelir ile ilgili kavramları tanır milli gelir hesaplama yöntemlerine ve milli geliri 

belirleyen faktörleri öğrenir. Para ve paranın özelliklerini, para çeşitlerini, paranın fonksiyonlarını, paranın bir 

ekonomideki rolünü ve para politikalarını öğrenir. Bir ekonomide yaşanan istikrarsızlıklar ve bunların 

göstergesi olan enflasyon, işsizlik ve konjonktürel dalgalanmalarla ile ilgili bilgileri öğrenir. Bir ekonominin 

büyümesi kalkınması ve gelişmesiyle ilgili alınacak genel kararlar ve uygulanmasıyla ilgili bilgileri öğrenir. 

 

MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER 

BÜR220 Tıp Sekreterliği 4+0 4,0 

Bu derste sağlık hizmetleri, fonksiyonları ve uluslararası sağlık kuruluşları, tıp sekreterliği ve sağlık 

kuruluşlarında görevleri, tıbbi sekreterlerin türleri ve görevleri, mesleğin Türk işgücü piyasasındaki durumu, tıp 

sekreterlerin hak ve sorumlulukları, tıp sekreterlerinin hasta ve hasta yakınları ile olan ilişkileri, tıp 

sekreterlerinin hekim ve hemşireler ile olan ilişkileri, tıbbi sekreterlerin eğitimi ve örgütlenmesi, sekreterler 

için tıbbi terimler ve tıbbi raporlar, tıbbi dokümantasyon ve tıbbi arşivler ele alınmaktadır. Ders beyin fırtınası, 

sunum, grup çalışması, ödev, soru-cevap yöntemiyle desteklenmektedir. 

 

 

BÜR222 Hukuki Yazışma 3+1 4,0 

Hukuk ve ceza davalarına ilişkin çeşitli dilekçelerin hazırlanması, mahkeme kararlarının kaleme alınması ve 

diğer bazı yazışma örnekleri ile usulleri bu ders kapsamında incelenir. Ayrıca icra safhasında kullanılan takip 

talebi ile ödeme ve icra emir gibi yazıların içerikleri, mahkemelerce kullanılan bazı müzekkere örnekleri ve 

sözleşmelerin incelenmesi de bu ders kapsamına dahildir. 

 

BÜR224 Temel Web Tasarımı 3+1 4,0 

Haberleşme araçlarını kullanır. E-mail hesabı düzenler Online yazışma programları bilgisayarına uygular. Bir e-



mail gönderebilir, düzenler. İnternet üzerinden dosya düzenler. Bir veya daha fazla kişiyle online yazışır. 

Tasarım araçlarına bilgisayarına kurar bir web sayfasını özelliklerini bilerek tasarımı teorik olarak düzenler. Bir 

web sayfasına metin, resim, tablo ekler. Web sayfaları arasında köprü oluşturur. Web sayfası internette 

yayınlanmak üzere web sonucuna gönderir. 

 

BÜR226 Yönetim Organizasyon 4+0 4,0 

Yönetim kavramının, tanımını ve özelliklerini açıklar; yönetim biliminin diğer bilim dallarıyla olan ilişkilerini 

gösterir. Yönetimin ve yöneticinin görevlerini ve şahıslar arası rollerini açıklar. Yönetim düzeylerini gösterir; 

yönetim düzeyleri arasındaki ilişkiyi açıklar. Organizasyon kavramını tanımlar, organizasyona duyulan ihtiyacın 

temel nedenlerini açıklar. Yönetim bilimi uzmanlarının geliştirdiği yönetim kuramlarının neler olduğunu açıklar. 

Yönetim kuramlarını genel ilişkisini sayar bunlara yöneltilen eleştirileri açıklar. Yönetimin geleneksel ve çağdaş 

kuramlarının ortak ve farklı yanlarını sıralar, çağdaş yaklaşımlarını ortaya çıkış nedenlerini açıklar. Yönetim 

fonksiyonlarını sayar, yönetim fonksiyonlarının geleneksel ve çağdaş işlevlerindeki farklılığı açıklar. Çağdaş 

yönetim yaklaşımlarını ( Toplam Kalite Yönetimi, Değişim Mühendisliği, Reorganizasyon, İnsan Kaynakları 

Yönetimi, Örgütsel Yalınlaşma, Örgütsel Yataylaşma, Öğrenen Organizasyon vd ) açıklar. Çağdaş yönetim 

yaklaşımlarını, bir yönetim teorisi mi yoksa bir yönetim tekniği mi olduğunu açıklar. Çağdaş yönetim 

yaklaşımlarının, örgütsel faaliyetlerdeki yerini ve önemini açıklar. Örgüt kuramlarına etki eden ve örgütsel 

değişime neden olan faktörleri açıklar. Örgüt ve örgütsel iletişim kavramlarını tanımlar, örgütsel verimlilik ve 

etkinlikte iletişimin yeri ve önemini açıklar. Örgütsel iletişimin fonksiyonlarının neler olduğunu açıklar. Örgütsel 

iletişimin amacının neler olduğunu açıklar ve bu amaçların nasıl gerçekleştirileceğini gösteriri. Örgütsel iletişimi 

etkileyen faktörlerin neler olduğunu sayar; örgütlerde iletişim yönlerini açıklar. 

 

MYD201 Mesleki Yabancı Dil 4+0 4,0 

Gerektiğinde kendisini ve/veya çevresindekileri tanıtır. 

1.1.Demonstrative adj / post modifiers / to be / adjectives / simple present. 

İş ve işyeri ile ilgili konularda bilgi verir. 

2.1.Simple present (main verb) / adjectives / adverbs of manner. 

Resmi ortamda istek ve ricalarda bulunur. Yardım teklif eder. 

3.1.Would you mind ……? / Would you mind if ….? / Would you like met o ……? /  Shall I ……?   

Gerektiğinde şikayetlerde bulunur, yapılan şikayetlere cevap verir ve sebep açıklar. 

Too + adj + to ……  / adj + enough + to …../ adverbial clauses of  reason, result  

(since, as, due to, owing to…..) 

Mesleğiyle ilgili form, liste, şema, broşür gibi dokümanlarla ilgili olarak yabancı dilde açıklama yapar. 

5.1.It means …../ It says …… 

Bir fikri, öneriyi kabul veya red ettiğini ifade eder. Kendi görüşlerini belirtir. 

6.1.That’s right / you’ re right / I completely agree with …../ Idon’t think so / I think 

……./ In my opinion / In my point of view ….. 

Beklenti ifade eder. 

7.1.We hope ……/ We expect ….. / It’s supposed to 

Memnuniyet veya hoşnutsuzluk belirtir. 

8.1.Adjectives of satisfation and dissatisfaction 

Özür diler, mazeret bildirir, özür dilendiğinde karşılık verir. 

Sorry / I’m afraid ……. / It’s allright /  

Geçmişteki bir durumdan ve/veya olaydan bahseder. 

10.1.was /were/simple past (main verb) /past time expressions 

 

“ A (Konuşma)“ konusunda belirtilen yapı ve kelimeleri anlar. Telefonda veya yüz yüze konuşmaları anlar. 

Kelime başına ve sonuna gelen ekleri anlar. Kısaltmaları anlar. Belli bir bilgiyi edinmek için dinler. Konunun 



genel mahiyetini anlamak için dinler.  

“ A (Konuşma)“ konusunda belirtilen yapı ve kelimeleri yazar. Noktalama işaretleri imla kurallarını bilir ve 

kullanır. Özgeçmiş (Curriculum Vitae) yazar. Sipariş, şikayet bildirme, teşekkür, açıklama gibi konularda iş 

mektupları yazar. Dinlediğinde veya okuduğunda not alır. Olayları oluş sırasına göre uygun zaman ve yapıları 

kullanarak yazı ile ifade eder.  

“A(Konuşma)“ konusunda belirtilen yapı ve kelimeleri anlar. Edilgen yapıdaki cümleleri anlar. Sıfat görevi 

yüklenen yapıları anlar. Zaman bildiren bağlaçları anlar. Amaç bildiren bağlaç ve yapıları anlar. Şart  bildiren 

yapıları anlar. Dolaylı anlatım yapılarını anlar. Süreç, beklenti ifade eden yapıları anlar. Ettirgen yapıları anlar. 

Mesleği ile ilgili terimleri anlar. (savings, shares, portfolio, share holder, employee,….gibi). Mesleğinde 

kullanılan kısaltmaları anlar ( plc, FOB, CIF,… gibi). Çek, senet, fatura, fiyat listesi, katalog, form, bilanço, banka 

hesap ekstresi bir işletmenin organizasyon şeması gibi mesleği ile ilgili dokümanları anlar. Belli bir bilgiyi 

edinmek için okur. Genel bir fikir edinmek için okur. 

 

MESLEKİ OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER HAVUZU 

MOS101 Genel ve Teknik İletişim 2+0 2,0 

Ders İçeriği: İletişimin tanımı, türleri, öğeleri, işlevleri. Sözlü ve yazılı iletişim teknikleri ve türleri, Meslek 

yaşamında iletişim. Grup ve Kitle iletişimi. İletişim araçları ve kanalları. Grafik İletişim ve kullanım alanları. Etik 

ve mesleki etik. 

 

 

MOS102 Girişimcilik 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Girişimcilik nedir? Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar, girişimci özellikleri, girişimci ve 

yöneticinin karşılaştırılması, Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ)ve yapısı, Küçük işletmelerin hukuki yapısı, 

kuruluş yeri seçimi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik ve sosyal faydaları, küçük işletmelerin geleceği 

konularını içerir. 

 

MOS103 Ekip Liderliği 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Liderliğin insan kaynakları yönetimi üzerindeki önemli etkisinin anlaşılması ve insan kaynaklarının 

etkin kullanılması yönünde gereken tekniklerin öğrencilere aktarılmasıdır.  

 

MOS105 Kalite Güvence ve Standartlar 2+0 2,0 

Ders İçeriği:  Kalite Kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, 

yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, süreç yönetim sistemi, 

kaynak yönetimi sistemi, üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol konularını 

içerir. 

 

MOS106 Araştırma Teknikleri ve Seminer 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Bilim tarihi, sosyal ve fen bilimlerinde araştırmanın temel özellikleri, Bilimsel araştırmanın 

basamakları, araştırma konusu ve probleminin tanımlanması, literatür taraması,  veri ve veri toplama 

teknikleri, verilerin analizi konularını içerir. 



 

MOS108 Bilişim Hukuku 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Başlıca hukuki sorunlar, özellikle internet ve fikri haklar, haksız rekabet, internet ve ceza 

hukuku ve bu alanlarda servis sağlayıcılarının sorumluluğu bu dersin konularını oluşturacaktır. Elektronik 

sözleşmeler ve mesafeli sözleşmelerin akdi, alan adlarının korunması, internette fikri haklar ve haksız rekabet 

halleri, internet erişim engellemeleri, 5651 sayılı kanun, internet üzerinden telefon (VoIP) ve internet servis 

sağlayıcılarının sorumluluğu gibi konular işlenmektedir. 

 

MOS110 Beden Eğitimi ve Spor 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman 

planlaması; esnetme; kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının 

genel prensipleri; kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel 

ilkeleri konularını içermektedir. 

 

MOS111 Türk Müziği 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Müziğin tanımı, toplumsal yaşantıdaki önemi, müziğin oluşumu ve tarihçesi, Türk müziğinin 

tarihçesi, müzik türlerimiz ve kullanılan çalgılar, Türk müziği bestecileri ve örnekleri konularını içerir. 

 

MOS112 Güzel Sanatlar 2+0 2,0 

Ders İçeriği: İletişimde güzel sanatların önemi nedir? Reklamcılık ve Halkla İlişkilerde görsel imajın gücü, 

güzel sanatlardan görsel imajları hazırlarken nasıl yararlanılacağı, görsel imaj analizleri, grafik imajda estetik, 

renk, çizgi, ton, biçim, izleyiciyi ikna etmede kullanılan logo oluşturma, görsel imaj, dünden bugüne güzel 

sanatların gelişimi, ilk ve orta çağ sanatı, Mısır, Helen ve diğer toplumlarda güzel sanatlar konularını içerir. 

 

MOS113 Herkes İçin Spor 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman 

planlaması; esnetme; kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının 

genel prensipleri; kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel 

ilkeleri konularını içermektedir. 

 

MOS115 Hibe Projeleri Hazırlama Teknikleri 2+0 2,0 

 

 

MOS116 Sanat, Tarih ve Kültür 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Kültürün tanımı, kültürü oluşturan öğeler, kültür farklılıkları, Anadolu kültür tarihi, Kültürün 

Sanat üzerindeki etkisi, çağlara göre değişen kültürel farklılıkların sanatsal olarak incelenmesi, Kültür ve sanatın 

Anadolu’da tarihsel gelişimi, Prehistorik dönem kült inançları, İlkçağ Anadolu kültürleri, Antik dönem kültür ve 

sanatı, Anadolu da Türk kültürünün izleri, Çağdaş Anadolu sanatı ve kültürel değerleri. 

 



MOS120 İşaret Dili 2+0 2,0 

 

 

MOS201 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Bu derste işçilerin sağlığı ve iş yeri güvenliği ile ilgili tanımlar, iş kazaları, meslek hastalıkları, 

güvenliği sağlamak için yapılması gerekenler ve sorumlular, konunun kanundaki yeri ve önemi ile sağlıklı işçi 

beslenmesi konuları ele alınır. 

 

MOS202 İş Hukuku 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Bireysel iş hukuku, iş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesinin feshi ve sonuçları, işsizlik 

sigortası, toplu iş sözleşmesi, gibi konular işlenmektedir. 

 

MOS203 Pazarlama 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Pazarlama ile ilgili Temel Kavramlar; Pazarlama Fonksiyonları; Pazarlamada Karar Verme; 

Pazarlama Planlaması; Pazarlama Yönetim Süreci; Pazarlamanın Çevre Koşulları; Satın Alma Davranışları; Hedef 

Pazar Kararları; Pazarlama karması Elemanlarına ilişkin Kararlar; Pazarlama planı; Pazarlama Faaliyetlerinin 

Denetimi konularını içerir. 

 

MOS204 Halkla İlişkiler 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Halkla ilişkiler mesleğinin tanımı, doğuşu ve öneminin yanı sıra bu kavrama yakın diğer 

kavramlar, halkla ilişkiler mesleğini icra edebilmek için gerekli temel bilgiler, halkla İlişkiler biliminin temeli, 

doğuşu ve tarihsel gelişimi, halkla ilişkiler bölümlerinin yapılanması, meslek elemanlarında bulunması gereken 

özellikler, halkla ilişkilerde kullanılan basılı ve görsel araçlar bu dersin konusudur.  

 

MOS205 Bilimsel ve Mesleki Etik 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Etik ve ahlak kavramlarını, etik sistemlerini, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri, 

meslek etiğini, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını, sosyal sorumluluk 

kavramını incelemek. 

 

MOS207 İlk Yardım 2+0 2,0 

Ders İçeriği: İlk yardımın temel uygulamaları, bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde temel yaşam 

desteği, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım,  kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk 

yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar 

yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma 

konularını içerir. 

 

MOS209 İşletme Yönetimi 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Temel kavramlar ve yönetim prensipleri; liderlik, motivasyon, iletişim ve temsil etme gibi yönetim 

etkinliklerine ilişkin planlama, örgütleme, kadrolama, yönlendirme ve kontrol işlevleri, modern bir çevrede 



teşebbüslerin yönetimi.  

 

MOS210 Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi, öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, 

işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin 

uygulamalı olarak kazandırıldığı kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı bir derstir. Sosyal 

Sorumluluk ve Gönüllülük dersi ile hizmet götürülmesi hedeflenen kişiler; Muhtaç ve Yoksullar, Engelliler, 

Yaşlılar, Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Mahkûmlar, Mülteciler ve Göçmenlerdir. Ders kapsamında Valilik ile 

işbirliği yapılarak Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gibi tüm 

birimlerin istek ve beklentileri doğrultusunda ve koordineli bir şekilde sosyal dayanışma, çevre ve kültürel 

miraslar gibi konuları içeren projeler hazırlanarak bir yandan toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlanırken 

diğer yandan öğrencilerin toplumsal sorunlara yönelik duyarlılıkları arttırılmaktadır.  

 

MOS212 Trafik Güvenliği 2+0 2,0 

 

 

MOS215 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Kariyer geliştirmenin temel kavramları; kariyer seçimi kuramları; örgütsel kariyer geliştirme 

kuramları ve sistemi; yönetim ve organizasyondaki gelişmelerin kariyere etkileri; yeni kariyer yaklaşımları; 

kariyer geliştirmenin bireysel ve örgütsel yönü; temel kariyer alanı olarak teknik/profesyonel kariyer, yönetsel 

kariyer ve girişimcilik kariyeri süreçleri; kariyer geliştirmenin Türkiye’deki durumunun değerlendirilmesi 

konuları ele alınmaktadır. Derste örnek uygulamalar ve bireysel kariyer planlama alıştırmaları yapılmaktadır. 

 

MOS216 Performans Yönetimi 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Yüksek performanslı organizasyonun tasarımı, yüksek performanslı takım ve birey 

kavramları, performans yönetim sisteminin amaçları ve yararları, kurumsal performans göstergeleri, 

çalışanların motivasyonu, hedef belirleme ve uyum, Bireysel Performansın Yönetimi, performans modelleri ve 

performansın ölçütleri, işin ve bireyin performansının analizi, performans değerlendirme, performans 

değerlendirmede kullanılan temel veriler ve yetkinlikler, performans değerlemede sık yapılan hatalar, başarılı 

uygulamalar için ilke ve öneriler konularını içerir. 

 

MOS217 Davranış Bilimleri 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Sosyoloji, psikoloji, antropoloji, örgütsel davranış ve benzeri davranış bilimlerine genel bakış; 

kişilik, kavrayış, anlayış, davranışsal eğilimler ve motivasyon. 

 

MOS219 İnovasyon 2+0 2,0 

Ders İçeriği: Bilgi ekonomisi ve inovasyonun rolü, stratejik inovasyon: kavramlar ve modeller, İnovasyon 

sürecinin yönetimi, stratejik inovasyon çerçevesinin geliştirilmesi, Ar-Ge yönetimi ve kitlesel işbirliği, 

Entelektüel sermaye yönetimi, İnovasyon ölçümü, İnovasyon finansmanı, Yeni ürün geliştirme süreci konularını 

içermektedir. 

 



 


