2016 ve SONRASI EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN TABİ
OLDUĞU MÜFREDATTAKİ DERS İÇERİKLERİ

1.YARIYIL
9100.010001 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

(Kredi / ECTS 2 / 2)

“Temel Kavramlar”, “ Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri”, “Türk Yenileşme Hareketleri”, “ I. Dünya Savaşı”,
“Türk Milli Mücadelesi”.
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi
ve Türk İnkılâbının stratejisi; Avrupa tarihindeki gelişmeler ve bunların Osmanlı Devleti’ne etkileri; XIX. yüzyılda
Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri (Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet dönemleri); Dağılma devrinde
Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları (Osmanlıcılık,
İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Sosyalizm) ve II. Meşrutiyet sürecinde Osmanlı Devleti;
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti (Savaşın çıkışı, Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, cepheler ve savaşın
sonu) ve Mondros Mütarekesinin imzalanması; İşgaller ve Tepkiler (Kuva-yı Milliyenin ortaya çıkışı), Cemiyetler
(Millî, Millî varlığa düşman ve azınlık cemiyetleri), Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın
faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi; Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma (Amasya
Genelgesi, Erzurum, Sivas Kongresi ve Batı Anadolu Kongreleri); Amasya mülakatı, Temsil heyetinin Ankara’ya
gelişi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın toplanması, Misak-ı Millî'nin kabulü ve İstanbul'un işgali; Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclisin açılışına iç ve dış
tepkiler; San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr Anlaşması'nda bugüne yönelik tehditler, Doğu ve Güney
cephelerindeki durum; Kuva-yı Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı
Cephesi'ndeki savaşlar; Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve
sonrasındaki dış politika gelişmeleri (Türk-Rus, Türk-Afgan münasebetleri, Londra Konferansı, Ankara
İtilafnamesi); Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler,
Konferansı toplanması ve Barış anlaşmasının imzalanması.
9100.010003 Türk Dili 1

(Kredi / ECTS 2 / 2)

Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki
yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi
ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon
yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.
Dilin tanımı, birey ve toplum için önemi; Dil ile kültür ilişkisi; Dilin Türler; Dillerin doğuşu ve Türkçenin dünya
dilleri arasındaki yer; Türkçenin gelişimi ve tarihi evreler; Türkiye Türkçesi; Ses Bilgisi; Ses Olayları; Yazım
Kuralları; Noktalama İşaretleri; Yazışmalar.
1701.020105 Genel Muhasebe

(Kredi / ECTS 3 / 3)

Muhasebe Biliminin Tanımı, Temel Muhasebe Denkliği, Muhasebe Sistemini Oluşturan Hesap Kodları ve Adları,
İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) Yöntemi, Son Giren İlk Çıkar (LİFO) Yöntemi, Ortalama Maliyet Yöntemi, Faiz
Hesaplaması, Muhasebe Hataları ve Düzeltilmesi, İktisadi İşlemlerin Muhasebe Kayıtları, Sürekli ve Aralıklı
envanter yöntemi.
Muhasebenin Tanımı; Muhasebenin İlkeleri; Muhasebede Kullanılan Belgeler; Bilanço Kavramı ve düzenlenmesi;
Bilanço kavramı ve bilanço hazırlanması hakkında çalışmalar; Gelir tablosu ve düzenlenmesi; Gelir tablosu
kavramı ve Gelir Tablosu hazırlanması hakkında çalışmalar; Tek düzen hesap planı ve çerçevesi; Muhasebede çift
taraflı düzene göre kayıt yapılması; Sürekli ve Aralıklı envanter yöntemleri nedir? Nasıl uygulanır; Stok kartlarının
düzenlenmesi hakkında bilgiler; Lifo, fifo ve ortalama yönteme göre stok kartı düzenleme çalışmaları; Poliçe
düzenlenmesi ve poliçede taraflar.

1701.020107 Temel İngilizce-1

(Kredi / ECTS 4 / 5)

Count Nouns and Noncount Nouns; Noncount Nouns: Determiners and Measurement Words; Articles;
Generalizing: More About Articles; Pronouns; Direct and Indirect Objects; Simple Present; Time Clauses and
Factual Conditions; Present Progressive; Simple Present and Present Progressive Compared; Imperatives; Let’s...
1701.020109 İngilizce Konuşma ve Yazma Becerileri -1

(Kredi / ECTS 3 / 4)

“People :” Introductions; Presentations about famous people; “Seasons :” A talk about three different places;
Presentations about landscapes; “Lifestyle :” : Three conversations about different lifestyles; An interview; “Places
:” Part of a geography seminar; A guided tour; “Sport :” A university lecture about sport; A student presentation
about sport and exercise.
1701.020111 İşletmeye Giriş

(Kredi / ECTS 3 / 3)

İşletmeciliğe giriş, işletme kuruluşu ve çeşitleri, yönetici ve liderlik, üretim ve pazarlama, girişimcilik, işletmelerde
kaos yönetimi, işletmelerde markalaşma ve insan kaynakları.
Dersin tanıtımı ve amaçların açıklanması; İş ve ekonominin temel prensipleri; Etik ve sosyal sorumluluk; Global
/ Küreselleşen ekonomide rekabet; Bilgi teknolojisi ve elektronik ticaret; İşletme türleri; Girişimciler ve Küçük
İşletme Sahipleri; Yönetimin Fonksiyonları; Örgüt ve Takım Çalışması; Kaliteli hizmet ve servis üretme; Çalışan
motivasyonu, iş gücündeki eğilimler ve çalışan ilişkileri; İnsan kaynaklarının yönetimi; Pazarlama Sanatı ve
Bilimi.
1701.020113 Sivil Havacılığa Giriş

(Kredi / ECTS 3 / 4)

Dünyada sivil havacılığın gelişimi, Sivil havacılığın bölümleri, Uluslararası sivil havacılık sistemi,
Organizasyonlar, Konvansiyonlar, Kurallar, Türk Sivil Havacılık Kanunu, Türk Sivil Havacılık Sistemi, Hava
alanlarının ve elemanlarının tanımını, Havacılıkta kullanılan kısaltmaların ve kodların açılımlarını, Hava
taşımacılığı konularını içerir.
Sivil Havacılığın Tarihi; Türkiye'de Sivil Havacılık; Dünya'da Sivil Havacılık; Sivil Havacılığın Bölümleri;
Türkiye’de Sivil Havacılığın Gelişimi; Sivil Havacılıkta Kullanılan Kısaltmalar ve Kodlar; Türk Sivil Havacılık
Kanunu; Türk Havacılık Sistemi; Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonları 1; Sivil -Genel Havacılık
Kapsamı.
1701.020115 İktisada Giriş

(Kredi / ECTS 3 / 4)

İktisat biliminin tanımı, temel kavramları, kaynakların sınırlılığı, ihtiyaçlar ve özellikleri, mal ve çeşitleri, fayda
ve fiyat kavramları, arz-talep ve bunların ilişkileri, mikro ve makro iktisadın tanımının ve ikisi arasındaki ayırımın
yapılması, farklı piyasa türleri tam rekabet, monopol, monopolcü rekabet (oligopol), istihdam, para, enflasyon
kavramlarının incelenmesi.
İktisat biliminin konusu, önemi ve diğer disiplinlerle arasındaki ilişki; İktisattaki temel kavramlar ve üretim
faktörleri; Kıtlık sorunu ve çözümü; Ekonomideki temel problemler; Ekonomik analiz yöntemleri ve ekonomik
faaliyetlerin akışı; Fiyat teorisi: Talep, arz ve piyasa dengesi; Talep ve arz esnekliği; Tüketici dengesi analizi;
Üretici dengesi analizi; Maliyet analizi; Makroekonomiye giriş; Makroekonominin temel kavramları; GSYİH
Interest rate, currency, inflation and unemployment; Faiz oranı, para, enflasyon ve işsizlik.
1701.030117 Bölüm Seçmeli 1
1701.030117.1 Temel Resim Teknikleri

(Kredi / ECTS 2 / 3)
(Kredi / ECTS 2 / 3)

Sanatın temel kavramlarının araştırılması, sorgulanması ve tartışılması; Sanatsal dilin temel öğelerinin incelenmesi
ve gerekli uygulamaların yapılması.
Dersin tanımı, işleniş yöntemi ve derste gerekli malzemeler hakkında bilgi aktarımı; Karakalem ton skalası; Bir
doğal objeyi, 4 eşit parçaya bölünmüş 35x50cm kâğıda, noktalarla, çizgiyle, lekeyle ve etüt ederek resimleme; 12
tonlu renk skalası; Degrade geçişli renk skalası (Üç ana rengi, siyahtan rengin kendisine- rengin kendisinden
beyaza doğru derecelendirme) (Biri kâğıda dikey olarak, diğeri kâğıda yatay olarak dereceli Bir şekilde
yerleştirilen renklerin kendi aralarındaki karışımları; Degrade geçişli renk skalası (Üç ana rengi,siyahtan rengin
kendisine- rengin kendisinden beyaza doğru derecelendirme) (Biri kâğıda dikey olarak, diğeri kâğıda yatay olarak
dereceli Bir şekilde yerleştirilen renklerin kendi aralarındaki karışımları; Kolaj; (Fotoğraf Çalışması) Kare, daire,
üçgen gibi geometrik şekillerin doğadaki karşılıkları fotoğrafla tespit edilerek, bütün parça ilişkisiyle kompozisyon
denemeleri, ( Siyah karton, 35x50cm resim kâğıdı); Bir doğal ve bir yapay obje ile oluşturulmuş kompozisyondan,
fotoğrafla lekesel değer ve ışık- gölge araştırmaları yapma (Yalın kontrast); Bir doğal ve bir yapay obje ile
oluşturulmuş kompozisyondan, lavi (35x50 cm resim kâğıdı, mürekkep); Bir doğal ve bir yapay obje ile
oluşturulmuş kompozisyondan, renkli etüt (35x50 cm resim kâğıdı, akrilik boya); Bir doğal ve bir yapay obje ile
oluşturulmuş kompozisyondan, etüt edilen kompozisyonun ½oranındaki bir fragmanını Sıcak/soğuk kontrastı
kullanarak renkli çalışma (1. Fragman) (35x50cm resim kâğıdı, akrilik boya); Bir doğal ve bir yapay obje ile
oluşturulmuş kompozisyondan, fragmanın ½ oranındaki yeni fragmanını Tamamlayıcı kontrast kullanarak renkli
çalışma (2. Fragman) (35x50 cm resim kâğıdı, akrilik boya); Bir doğal ve bir yapay obje ile oluşturulmuş
kompozisyondan, fragmanın ½ oranındaki yeni fragmanını Tamamlayıcı kontrast kullanarak renkli çalışma (2.
Fragman). (35x50 cm resim kâğıdı, akrilik boya).
1701.030117.2 Seramik ve Heykel

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Seramik malzeme ve anatomik modellemeye yönelik olarak proje geliştirme, çizim ve taslak çalışmaları,
biçimlendirme için uygun olan malzemenin tespiti ve hazırlanması, anatomi ile ilgili teorik bilgi, şekillendirme
aşaması hakkında uygulamaya yönelik bilgiler verilmesi, kurutma, perdahlama, oksitleme, astarlama, bisküvi
pişirimi ve sır pişirimi aşamaları hakkında bilgilendirme, sonuçların değerlendirilmesi.
Proje ve uygulama yöntemleri belirlenir. Projenin gerçekleştirilmesi aşamalarında ortaya çıkabilecek güçlükler
tartışılır. Malzeme tespiti gerçekleştirilir; Belirlenen projeyi destekler nitelikte varsa öncülleri ve çağdaşları
üzerinde düşünceler, yorumlar; Gerçekleştirilecek seramik heykelin canlı modelinin araştırılması, etüt edilmesi,
etüde uygun hammadde seçimi ve küçük boyutlu maket çalışmalarının gerçekleştirilmesi; Maket çalışmaların
üzerinde yorumlar, değerlendirmeler ve seçimler. Seçilen maketlerin büyütülmesi, bu aşama da kullanılacak
hammadde seçimi; Seramik heykelde kullanılacak malzemenin şekillendirmeye uygun hale getirilmesi, seramik
malzemedeki toplam küçülmeye göre, elde edilmek istenen büyüklüğün hesaplanması; Şekillendirme çalışmaları,
denetleme ve yönlendirme çalışmaları; Şekillendirme çalışmaları, denetleme ve yönlendirme çalışmaları; Detay
çalışmalar, perdahlama veya doku çalışmaları; Deri sertliği kıvamında yapılması gereken renklendirme ve
astarlama çalışmaları; Çalışmaların sağlıklı biçimde kurutulması ve İlk pişirim aşaması; İlk pişirim sonrası
oksitlerle ve pigment boyalarla renklendirme, astarlama ve sırlama çalışmaları; İkinci pişirim aşaması ve
sonrasında çalışmaların değerlendirilmesi.
1701.030117.3 Sanat Tarihi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Tarih Öncesi Sanatları; Paleolitik Dönem, Mezolitik Dönem ve Neolitik Dönem Sanatları, İlkçağ Sanatları;
Mezopotamya (Sümer, Akad, Babil, Asur), Mısır, Ege ( Girit, Miken), Anadolu (Hititler, Frigler Urartular), Yunan,
Etrüsk ve Roma Sanatları.
Ders içeriği, kaynaklar, yöntem ve temel kavramların tanımlanması (sanat ve sanat tarihi); Sanatın başlangıcı ve
İlkel Dönem kültürü açısından işlevi: ilk araçlar, resim, heykel ve süsleme; Mezolitik dönem topluluklarında
(Yakındoğu ve Avrupa) sanat; Neolitik dönem topluluklarında sanat: mimari, resim, heykel, seramik, süsleme;
Mezopotamya Uygarlıkları ve Sanatı: Sümer, Akad, Babil, Asur´da mimari, resim, heykel; Mısır Uygarlığı ve
Sanatı: Mimari, resim, heykel; Eski Anadolu Uygarlıkları: Kalkolitik Çağ, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri
Dönemi; Eski Anadolu Uygarlıkları: Hititler, Frigler ve Urartularda mimari, resim, heykel, seramik; Ege Bölgesi

Uygarlıkları: Girit ve Miken ´de mimari, resim, heykel, seramik; Eski Yunan Uygarlığı ve Sanatı: Kent Devletleri,
mitoloji, felsefe ve sanat; Eski Yunan Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, heykel, seramik; Etrüsk Sanatı: Mimari, Resim,
Heykel; Eski Roma Uygarlığı ve Sanatı: Erken Roma, Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu; Eski Roma
Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, resim, heykel, küçük el sanatları.
1701.030117.4 Arkeoloji ve Müzecilik

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Arkeoloji ile ilgili temel kavramlar, Ön Asya da yapılan arkeolojik çalışmaların tarihçesi ve önemli araştırmacılar.
Mezopotamya’nın coğrafi konumu, jeomorfolojik yapısı, iklim koşulları ve ekonomik karakteri, din anlayışı,
hukuk, toplumsal yapı ve dil Genel kronolojik gelişim Paleolitik Çağdan Demir Çağının sonuna kadar Önasyada
yaşamış olan toplumların ve uygarlıkların siyasi ve kültürel yapısı. Müze ve müzecilik ile ilgili temel kavramlar,
Müze ile müzeciliğin araştırma tarihçesi, Müze çeşitleri, Müzelerdeki sergileme tipleri, Müzelerde eğitim, Müze
çalışanlarının sorumlu oldukları görevler, Modern müzecilik, Dünya ve Türkiye müzelerinden örnekler.
Giriş, Müze Kelimesinin Anlamı ve Müzecilik ile İlgili Kavramlar; Dünya Tarihinde Müzeciliğin Gelişimi;
Türkiye de Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi; Müze Çeşitleri; Müzelerin ve Müze Uzmanlarının Görevleri; Müzelerde
Sergileme Tipleri ve Eğitim; Müze Vitrinleri, Aydınlatma ve Koruma Yöntemleri; Dünya Müzelerinden Örnekler;
Arkeoloji Bilimi ve disiplinler (Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi,
Eskiçağ Tarihi, Antropoloji); Ön Asya Arkeolojisinin çekirdek bölgesini oluşturan Fırat ve Dicle nehirlerinin
bulunduğu coğrafya; Bölgelere göre; Anadolu, Mezopotamya ve İran ın kronolojik ve kültürel gelişimi, önemli
merkezlerin modern ve eski(antik) adlar; Jeoloji ve Paleontoloji bilim dallarının gelişim süreçleri; Arkeolojide
yerleşim biçimleri; Höyükler ve düz iskân yerleri; Arkeolojik buluntuların tarihlendirme teknik ve metotları;
Radyo karbon (C 14), PotasyumArgon-40, Termolüminesans ve Dendrokronoloji.
1701.030117.5 Tenis

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Bu ders tenis tarihi, saha özellikleri ve oyun kuralları ile top duygusu, forhend, backhand, servis ve vole teknikleri
ile öğretim metotlarını kapsamaktadır.
Tenis tarihçe, saha ve kullanılan malzemeler; Raket ve topla beceri alıştırmaları; Raket tutuşu. Forhand tekniğine
giriş; Backhand tekniğine giriş; Vole; Servis; Servis karşılama; Smaç; Tekler ve çiftler oyun kuralları; Aşırtma
vuruş; Slace vuruş; Ders içi tekler turnuva; Ders içi çiftler turnuva.
1701.030117.6 Badminton

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Badminton un tarihsel gelişimi. Raket tutuş tekniği. Yüksek servis tekniği; Saha ölçüleri - Raket, file, direk ve tüy
top hakkında bilgi. Clear tekniği; Servis kuralları. Servis bölgeleri. Servis atışındaki fauller hakkında bilgi.
Forehand yanel tekniği; Oyun esnasındaki fauller hakkında bilgi. Backhand yan el tekniği; Kategoriler - set sayıları
hakkında bilgi. Forehand smaç tekniği; Letler - topun oyun dışında kaldığı durumlar hakkında bilgi. Backhand
smaç tekniği; Kural dışı durumlar hakkında bilgi. Baş üstü drop tekniği; Hakemler hakkında bilgi. Forehand el altı
drop tekniği. backhand el altı drop tekniği; Servis çeşitleri ve topun izlediği uçuş yolu hakkında bilgi. Forehand
öldürücü vuruş tekniği; Vuruş çeşitleri ve topun izlediği uçuş yolu hakkında bilgi. Backhand öldürücü vuruş
tekniği; Raket tutuş, yüksek servis ve clear tekniğinin teorik anlatımı. forehand, backhand silme vuruş teknikleri;
Forehand yan el, backhand yan el, forehand smaç tekniklerinin teorik anlatımı. Forehand, backhand kaldırma vuruş
teknikleri; Backhand smaç, baş üstü drop, forehand el altıdrop, backhand el altı drop, forehand öldürücü vuruş
tekniklerinin teorik anlatımı. Drive tekniği; Backhand öldürücü vuruş, forehand backhand silme vuruş, forehand
backhand kaldırma vuruş, drive ve koşu yolu tekniklerinin anlatımı. 1-2-3-4 -5-6-7-8 numaralı koşu yollarının
teknikleri.
1701.030117.7 Doğa Sporları

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Kayak ekipmanları, kıyafet, pist ve temel kayak teknikleri anlatımı; Snowboard ekipmanları, kıyafet, pist ve temel
snowboard temel teknikleri anlatımı; Doğa yürüyüşü ekipmanları kıyafet, parkur, ilerleme teknikleri hakkında
konu anlatımı; Kayak ve snowboard uygulamalı video analizi; Doğa yürüyüşü uygulama parkur eğitimi; Çadır
çeşitleri kurulumu, harita ve pusula ile yön bulma, gece ilerleme teknikleri teorik ve uygulama eğitimi; Çadır

kurulumu, ateş yakma, söndürme, ilerleme teknikleri ile ilgili uygulamalı eğitim; İlerleme teknikleri, harita ve
pusula kullanımı yön bulma teknikleri uygulama eğitimi; Orienteering nedir? Nasıl yapılır? Tarihsel gelişimi,
orienteering kullanılan malzemeler, harita okuma, kategorileri teorik ve anlatımı; Orienteering uygulamalı parkur
eğitimi; Sportif kaya tırmanışı malzemelerinin tanıtılması, parkur çeşitleri, tırmanma teknikleri, teorik anlatımı;
Aletli dalış ekipmanları, tarihsel gelişimi, işaretler, temel teknik beceriler teorik anlatımı.
1701.030117.8 Basketbol

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Basketbolun tarihçesinin, oyun kurallarının, temel tekniklerinin bireysel olarak öğrenilmesi ve uygulaması, bu
tekniklerin oyun kuralları içinde oyun ortamında 2 şerli, 3 erli ve 4 erli takımlar şeklinde uygulanması, oyun
ortamında takım hücum ve savunma sistemlerini kullanarak uygulaması.
Top tutma, üçlü tehdit, top el koordinasyonu geliştirici çalışmalar; Genel bilgiler, basketbolun tarihçesi ve oyun
kuralları; Top sürme çeşitleri; Pas çeşitleri; Ayak hareketleri; stoplar ve pivot hareketleri; Şut ve çeşitleri; Ribaund;
Topsuz hareketler Katlar, yön değiştirme, Toplu aldatmalar; Perde ve devrilme (1X1 oyun); Basketbola hazırlayıcı
oyunlar (2X2, 3X3, 4X4oyun); Takım Savunması; Takım Hücumu; Genel sınava hazırlık.
1701.030117.9 Voleybol

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Voleybol eğitimine yönelik çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı ve
voleybol eğitiminin ve öğretiminin uygulanması, voleybol tekniklerin bir derse yönelik ve uygulanmasının
öğretilmesi.
Voleybol tarihi ve oyun kuralları; Parmak pas tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar
ve düzeltmeler; Manşet pas tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler,
Servis ve çeşitlerinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Servis ve
çeşitlerinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Smaç tekniğinin öğretilmesi:
geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Blok tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar
sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Top kurtarma ( Plonjon) tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık
karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Servis Karşılama tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan
hatalar ve düzeltmeler; Voleybolda Sistemeler; Müdafaa tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık
karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Öğrenci uygulamalı ders sunumları( Pas, Servis, Manşet, Smaç); Voleybolda
taktik; Voleybolda teknik analizi ve hakemlik ve koçluk; Genel sınava hazırlık.
1701.030117.10 Futbol

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Futbol Tarihi ve gelişimi, Futbol Oyun Teknikleri, Futbol- Futbol Oyun kuralları; Sportif Erdemlilik /Fair play,
futbol temel teknik becerilerin öğretisi ile ilgili alıştırma ve uygulamalar; Futbol hücum-savunma strateji ve taktik
yapılanmaları ile ilgili temel alıştırmalar ve alan uygulamaları.
Futbol da grafik ve çizim objeleri ile anlatım teknikleri; uygulamalar; Futbol da ısınma ve toparlanma yöntemler,
alıştırma ve uygulamalar; Topsuz temel Futbol Teknikleri?(koşma, yön değiştirme, engelleme, atlama, kayma,
vücut teknikleri) temel anlatım, alıştırma ve uygulama; Ayak ile yapılan temel `Vuruş Teknikleri’, anlatım,
alıştırma ve uygulamalar; Pas ve Gol Vuruşları alıştırma ve uygulamaları; Top sürme / Dripling Teknikleri temel
anlatımı; alıştırma ve uygulamalar; Topu kontrol Teknikleri temel anlatımı; alıştırma ve uygulamalar; Top
Saklama ve Çalma Teknikleri Temel anlatımı; alıştırma ve uygulamalar; Çalımlama / Topla Adam geçme
Teknikleri temel anlatımı; alıştırma ve uygulamalar; Kaleci Teknikleri temel anlatımı; alıştırma ve uygulamalar;
Futbol temel teknikleri ile ilgili bileşik kurgulu alıştırma ve uygulamalar; Hücum-Savunma stratejisi ve taktik
yapılanmaya yönelik uygulamalar; Genel sınava hazırlık.
1701.030117.11 Salon Dansları

(Kredi / ECTS

2 / 3)

Çocuklarının motor gelişim özellikleri, Dans araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, Dans alıştırmaları, bireysel ve
eşli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıştırmalar.

Temel Vücut hareketleri; Temel Vücut hareketleri; Vücut dalgaları, kol dalgaları ve salınımlar; Dengeler ve
dönüşler; Dengeler ve dönüşler; Sıçramalar, Atlamalar; Yer hareketler; Klasik dans- bacak ve kol pozisyonları;
Avrupa dansları (Polka adımları, vals adımları, Rus dansları); Latin dansları (Ça-ça adımları); Avrupa dansları ve
Latin dansları; Eşarp, çember, paraşütle çalışmalar; Eşarp, çember, paraşütle çalışmalar; Genel sınava hazırlık.
1701.030117.12 Halk Dansları

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Öğrencilerin estetik yönünü geliştirmek, yaratıcılık ve yeteneklerini dans etme yolu ile geliştirmek, yerel, bölgesel,
ulusal ve uluslararası dans kültürlerini tanımak, kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak.
Dersin Tanıtımı (dersin amacı ve işleyiş planı); Halk oyunları nedir; Halk oyunları türleri; Kostümlerin tanıtımı;
Yöre oyunu belirleme; Yöre oyunlarının adım olarak tanıtımı; İnançsal ve seyirlik oyun türleri; Halk oyunlarının
tanımı ve tarihçesi, örnek dinletiler; Diğer dans türleri; Erkek oyunları, bayan oyunları, toplu oyunlar; Belirlenen
yöre adım tanıtımı.
1701.030117.13 Gitar

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Sol ve Sağ el parmak çalışmaları Arpej çalışmaları Eser çalışması.
Klasik Gitarın tanıtılması- Sağ el parmak çalışmaları; Sağ el parmak çalışmaları; Sol ve Sağ el parmak çalışmaları;
1. 2. 3. tellerdeki nota çalışmaları; 4. 5. 6. tellerdeki nota çalışmaları; 1. pozisyonda 6 telde çalışmalar; Arpej
çalışmaları; 3/4 - 2/4 - 4/4 lük ritim ölçülerinde arpaj çalışmaları; Eser çalışmaları.
1701.030117.14 Bağlama

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Bağlamanın tanıtımı. Bağlamada sağ ve sol el tutuşları ile ilgili basit alıştırmalar, Halk müziğinde çok kullanılan
la kararlı ezgilerden başlamak üzere örnekler, okul müziğinde kullanılan ezgiler çalabilme.
Bağlama çalgısının genel olarak tanıtılması/Bağlamanın okul-müzik eğitimindeki yeri ve önemi; Bağlama çalmada
kullanılan işaretler ve parmak numaralarının öğretilmesi/ Akort Sisteminin öğretilmesi; Bağlama ile doğru oturuş
ve tutuş pozisyonunu kavrayabilme, sağ ve sol el tutuşlarının öğretilmesi; Nota Kalıplarına Göre Tezene vuruşları
(Sağ El Tekniği)/Sol El Parmaklarını Yerleştirilmesi / Sağ ve Sol El Koordinasyonunun sağlanması; Do, Re, Mi.
seslerinin bağlamadaki yerlerinin öğretilmesi/1, 2, 3, 4, 5 nolu kalıpların öğretilmesi; Alıştırmalar ve Etütler/Basit
ezgiler üzerinde çalışmalar; Genel Tarama(Çırpma) Tezenesinin öğretilmesi ve örnek ezgiler üzerinde çalışmalar;
Çalışmalara devam edilmesi (Yeni Kalıplar(6, 7, 8)/ Etüt, Alıştırma çalışmaları/Yeni Ezgiler); İnce Re, Mi, Fa,
Sol seslerinin bağlamadaki yerlerinin öğretilmesi; Karadeniz Tezenesinin öğretilmesi ve örnek ezgiler üzerinde
çalışmalar; 5/8,7/8,9/8 Ezgilerin Karadeniz Tezenesi ile çalışılması; Karadeniz Tezenesine devam edilmesi; Etüt
4 çalışılması/ Süit-1 in çalışılması.
1701.030117.15 Jimnastik

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Jimnastiğin tanımı ve tarihçesi, jimnastiğin, Türkiye ve dünyadaki gelişimi; Beden eğitimi dersine başlarken
sıralanma, tekmil alma ve dersi bitirişin öğretilmesi; Düzen alıştırmalarının önemi ve komutların öğrenimi;
Jimnastikte temel duruşların (rahat, hazır ol ve selamlama) öğretimi; Yerinde dönüşlerin (sağa, sola ve
geriye)öğretilmesi; Sıra oluşturmalar. Tekli sıra oluşturmalar. Çoklu sıra oluşturmalar; Yürüyüş ve çeşitlerinin
öğretilmesi.(adi adım, uygun adım, merasim adımı); Yürüyüş kolunda çarklar ve dönüşler; Genel ısınma
egzersizleri; Koşu formu ile, çevirme, esnetme, germe; Alette jimnastik çalışmaları.(kasa, bank, denge, paralel bar,
asimetrik bar, beygir, kulplu beygir, merdiven, halat); Aletle jimnastik çalışmaları.(ip, top, lobut, kurdela, sağlık
topu, çember, jimnastik sopası); Jimnastikte yer hareketlerinin öğrenimi.(denge duruşları, öne ve geri takla, erişme,
çember, amut, kartvil, kipe, öne elli aşma, bara ve asimetrik bara çıkış, barda ve asimetrik barda karın dönüşü);
Jimnastikte duruş ve oturuşlar ve eşli hareketlerin (gösteri jimnastiği) öğrenimi.

1701.030117.16 Atletizm

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Atletizmle ilgili genel kuramsal bilgiler, temel beceri ve tekniklerin öğrenimi ve öğretimi. Atletizmin Tanımı ve
Sınıflandırılması; Alçak Çıkış tekniği Sprint abc drilleri viraj koşuları ayaktan deparlan seri çıkış Yüksek çıkış
çalışması; Uzun atlama tekniği Uzun atlama sektörünün özellikleri Yaklaşma koşusu Sıçrama Uçuş ve konma;
Uzun atlama tekniklerinin uygulanması Deneme atlayışları ve ölçüm; Gülle atma tekniği Güllenin ve atma
sektörün özellikleri Geriye kayarak gülle atma tekniği Gülle atma denemeleri ve ölçümler; Gülle atma Dönerek
gülle atma tekniği Gülle atma denemeleri ve ölçümler; 4x100 Bayrak koşusu Bayrak alma -verme ve değişim
teknikleri Bayrak değişim alanı Yarışma ve zaman tutma; Cirit Atma tekniği Ciritin, cirit spesiyalinin ve atma
sektörünün özellikleri; Kısa mesafe koşuları derece alma Cirit atma denemeleri ve ölçümler; 100m-110m engelli
koşuları Engel drilleri1.Engele Engele koşu; Engel drilleri Çıkış ve 1 engel geçme 100 ve110 me engel koşma ve
derece alma; Uzun atlama, gülle atma, ve engelli koşularda derece alma; 100 metre ve cirit atma derece alma;
Eksik giderme çalışmaları.
1701.030117.17 Müzik Kültürü ve Uygulamaları

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Öğrenciler, Müziğin kültürel bir konu olduğunu, kendine ait kavramları bulunduğunu, farklı kültürlerin farklı
müziklere sahip olduklarını ve etnosantrizmin müzik kültürü alanında yeri olamayacağını öğrenirler.
Temel kavramlar: müzik, kültür ve müzik kültürü; Müzik ve kökenine ilişkin inanışlar; Müziği öğrenmekaktarmak: kültürel süreçler; Müzik kültürü modeli: etkileme-icra-topluluk bellek/geçmiş; Müzik kültüründe
başlıca bileşenler; Müziğin sosyal organizasyonu: müzisyen, besteci, yorumcu, dinleyici ve diğerleri; Müzik ve
çeşitli konular: müzik tarihi, müziksel tarz, teori, repertuar ve analitik başlıklar; Müziğin maddi kültürü: çalgılar,
elyazmaları ve basılı materyaller; Müzikoloji, etnomüzikoloji, kültürel antropoloji,etnisite, etnosantrizm ve
kültürel kodlar; Halk müziği, sanat müziği, popüler müzik kavramları; Bağlantılar: kimlik, toplumsal cinsiyet,
dilbilim, anlam ve müzik; Müzikte "yapı": ses ve zaman boyutları ve kavramlar; Müziğin evrenselleri: ses ve
zaman olarak müzik.
1701.030117.18 İşaret Dili

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Türkçe İşaret Dili'nin alfabesi, temel kelime ve dilbilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme
engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamak.
Türkçe işaret dili (TİD)in tanımı; El ve parmak şekilleri, Ellerin vücuda göre konumu, Mimiklerin fonksiyonu;
Tek ve çift el kullanım, İşaretlerin Türkçeyle ilişkisi; İşareti anlamlandırma Özgün anlatım biçimi; El-beden
uyumu Yüz ifadesi-mesaj uyumu; İşaret diliyle sözlü dili beraber kullanma Dudak hareketlerini abartmama;
Selamlaşma Hal hatır sorma; TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurma; Duygu ve düşünceleri aktarma;
Karşı tarafı anlama.
1701.030117.19 İlk Yardım

(Kredi / ECTS 2 / 3)

İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk
yardım, medikal acil durumlarda ilk yardım ve uygun hasta taşıma teknikleri ilgili yeterlikleri kazandırmak
amaçlanmıştır.
İlkyardım temel uygulamaları; Birinci ve ikinci değerlendirme; Yetişkin temel yaşam desteği; Çocuk ve
bebeklerde temel yaşam desteği; Solunum yolu tıkanıklığında ilkyardım; Dış ve iç kanamalar; Yara ve yara
çeşitleri; Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilkyardım; Üst ekstremite kırık, çıkık ve
burkulmalarında ilkyardım; Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkı ve burkulmalarında ilkyardım; Medikal acillerde
ilkyardım; Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilkyardım; Hasta ve yaralı taşıma teknikleri . Kısa
mesafede hızlı taşıma teknikleri; Sedye oluşturarak hasta ve yaralı taşıma teknikleri.
1701.030117.20 Finansal Okuryazarlık

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Öncelikle finans ve ekonomiye ilişkin temel kavramlar paylaşılıp finansal bir bakış açısı kazandırılacak öğrenciye,
daha sonra üç perspektif temelinde (birey, aile ve işletme) karşılaşılabilecek finansal konularda doğru tutum ve

davranışı gösterebilmeleri, doğru kararları alabilmeleri için ihtiyaç duyacakları paranın zaman değeri, finans
matematiği, mali tablolar ve analizi, finansal sistem, para ve sermaye piyasaları, fon kaynakları, finansal aracılar,
finansal araçlar, finansal planlama, başabaş analizi, yatırım kararlarında kullanılan yöntemler teorik temelleriyle
ve pratik hayattan örnekler verilerek ele alınacaktır.
Finansal okuryazarlık kavramı, tanımı ve kapsamı; Finans ve Ekonomi ile İlgili Temel Kavramları; İşletme Finansı
ve Finansal Yönetim; Muhasebe Sistemi, Muhasebe Sisteminin Çıktısı Mali Tablolar; Mali Tabloların Okunması
ve Yorumlanması; Paranın Zaman Değeri, Bugünkü ve Gelecekteki Değer Kavramları ve Faiz Hesapları; Finansal
Sistem ve Finansal Aracı Kurumlar; Finansal Piyasalar: Para Piyasası, Sermaye Piyasası ve Türev Piyasalar;
Finansal Araçlar (Menkul Kıymetler); Finansman Kaynakları ve Finansman Kararları; Varlık ve Yatırım
Kavramları, Nakit ve Diğer Varlıkların Yönetimi; Yatırım Kararları ve Yatırım Kararlarında Kullanılan
Yöntemler; Finansal Planlama; Bütçeler ve Başabaş Analizi.
1701.030117.21 Programlama Dilleri

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Programlama dilleri hakkında genel bilgiler, programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe, programlama
paradigmalarına genel bir bakış, programlama dillerinde söz dizim ve anlam tanımlanması, programlama dillerinin
makine diline çevrim süreci, yorumlayıcılar ve derleyiciler, değişkenler ve özellikleri, bağlama kavramı, veri
tipleri ve tip dönüşümleri, altprogramlar, soyut veri tipleri, nesneye yönelik programlama kavramları (soyutlama,
kapsülleme, sınıflar ve nesneler, kalıtım ve çokyapılılık), istisna ve istisnaların ele alınması.
Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri; Programlama paradigmalarına genel bakış –
Programlama dili uygulamaları, programlama dili değerlendirme kriterleri ve programlama dili tasarımına etki
eden faktörler; Programlama paradigmalarına genel bakış – Programlama dillerinin sınıflandırılması, programlama
dillerinin gerçeklenme metotları ve programlama dili ortamları; Programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe –
Fortran, LISP, ALGOL, COBOL, BASIC, SIMULA, PROLOG, ADA, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, Lua,
C#, XSLT, JSP; Programlama dillerinde söz dizimi ve anlam tanımlanması – Söz dizimi tanımlanmasındaki
problemler ve söz dizimi tanımlanmasında kullanılan yöntemler (CFG, BNF ve EBNF); Programlama dillerinde
söz dizimi ve anlam tanımlanması – Programlama dilinin yapısını tanımlamada kullanılan nitelikler ve
programlama dilinin anlamını tanımlama; Programlama dillerinin sözcüksel ve sözdizimsel analizi – Sözcüksel
analize giriş ve sözcüksel analizin yapılması, Programlama dillerinin ayrıştırılması ve ayrıştırma çeşitleri;
Değişkenler, bağlamalar ve kapsamlar - Değişkenler ve özellikleri, dinamik ve durağan bağlama ve kapsamların
incelenmesi; Veri tipleri ve ifadeler – Veri tipi kavramı, basit ve yapısal veri tipleri, tip denetimi, tip dönüşümleri,
tip uyumluluğu, sayısal, ilişkisel ve mantıksal ifadelerin incelenmesi; Komut seviyeli kontrol yapıları – Seçme
koşullarının (if-else ve switch) ve döngü yapılarının (while, do-while ve for) farklı programlama dillerindeki
kullanılışının incelenmesi; Altprogramlar – Prosedür ve fonksiyonlar, yerel değişkenler, iç içe girmiş
altprogramlar, parametre aktarımı, aşırı yüklenmiş altprogramlar ve genel altprogramların incelenmesi; Soyut veri
tipleri ve kapsülleme – Soyut veri kavramı, kapsülleme kavramı ve bu kavramların farklı programlama dillerindeki
kullanılışının incelenmesi; Nesne yönelimli programlama – Nesne yönelik programlama kavramları, metotlar,
diziler, sınıflar, nesneler, kalıtım, çokyapılılık, istisna ve istisnaların ele alınması konularının incelenmesi.
1701.030117.22 Bilgisayar Donanım

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Bilgisayar donanımı ve çevre birimlerinin genel özellikleri ve çalışma prensipleri, donanım maliyet/performans
değerlendirmeleri, bakım onarım, sorun giderme.
Donanım ve PC hakkında genel bilgiler; CPU ve Anakart; Bellekler ve Diskler; Monitörler / Yazıcılar; Klavye,
Fare ve UPS; BİOS ve Açılış ayarları; Ekran Kartı – Diğer Donanım Kartları; Overclock ve benchmark kavramları;
Bir bilgisayar kasası toplama stratejileri; Donanım sorunları ve çözüm yolları; Pc tamir ve bakım teknikleri;
Multimedya sistemi, sistem yazılımı ve terminoloji; Donanımda yeni gelimeler ve teknolojiler; Genel tekrar.

1701.030117.23 Drama

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı,
çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş
gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel
drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici
drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.
Drama teriminin tanımı ve anlamı; Drama teriminin benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, DramaOyun, Drama) farkı; Dramanın tarihi; Dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları; Dramanın yaş gruplarına ve
uygulama alanlarına göre sınıflandırılması; Drama ortamı ve öğretmen nitelikleri; Drama da özel teknikler;
Dramanın değerlendirilmesi; Uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun yaratıcı drama örnekleri; Yeni
örneklerin geliştirilmesi; Geliştirilen drama örneklerinin uygulanması.
1701.030117.24 Satranç

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Satranç Oyununun Tarihçesi, Satrançla ilgili temel bilgiler, alana ait teorik ve pratik bilgilerin aktarılması, Satranç
Oyun Elemanları ve Değerleri, Satranç Oyun Kuralları, Rok, Mat ve Beraberlik(Pat), Piyon Terfisi, Satranç
Taşlarının Hareket Tarzları, Satranç Oyun açılışları.
Satrançla ilgili temel bilgiler; Satranç Oyununun Tarihçesi; Satranç Oyun Elemanları ve Değerleri; Satranç Oyun
Kuralları -1; Satranç Oyun Kuralları -2 (Uygulama); Rok, Mat ve Beraberlik(Pat) -1; Rok, Mat ve Beraberlik(Pat)
-2 (Uygulama; Piyon Terfisi; Satranç Taşlarının Hareket Tarzları-1; Satranç Taşlarının Hareket Tarzları-2; Satranç
Oyun açılışları-1; Satranç Oyun açılışları-2; Satranç Oyun açılışları-3 Uygulama.
1701.030117.25 Bilgisayarlı İstatistik Teknikleri

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Olasılık hesapları, istatistiksel analizler, hipotez testleri.
Verileri toplamak, Verileri serilere dönüştürmek; Bilgisayar’da istatistik yazılım programı ile veri giriş ve temel
analiz; Serilerin değişkenlik ölçülerini hesaplamak, Olasılıkları hesaplamak; Bilgisayar’da istatistik yazılım
programı ile olasılık hesapları; Rastsal değişkenlerle analiz yapmak; Örnekleme yapmak; Hipotez testlerini
öğrenmek; Test türlerini öğrenmek; Değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek; İndeks hesaplamaları yapmak;
Bilgisayar’da istatistik yazılım programı ile İndeks hesaplamaları yapmak.
1701.030117.26 Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

İkinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel
yaklaşım); anadil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek
dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi.
Edinim, öğretim kavramları; Anadil ediniminde temel kavramlar ve teoriler; Davranışçı modeller; Naturalist/
modeller (doğuştancılık); Bilişsel ve bağlantıcı modeller; Anadil ediniminde fonolojik ve morfolojik gelişme;
Anadil ediniminde kelime, anlam ve tümce gelişimi; İkinci dil ediniminde temel kavramlar ve teoriler; Davranışçı
modeller; Naturalist/ modeller (doğuştancılık); Bilişsel ve bağlantıcı modeller; İkinci dil edinimini etkileyen
faktörler; Yabancı dil öğretimi uygulama gözlemleri ve değerlendirmeleri.
2.YARIYIL
9100.010002 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

(Kredi / ECTS 2 / 2)

“Atatürk inkılâpları”, “ Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası” ” Atatürk İlkeleri “ “1938 sonrasında Türkiye ve
dünyadaki siyasal gelişmeler”.
Siyasî alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı ve
Halifeliğin kaldırılması); Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn yasası
ve Atatürk'e suikast teşebbüsü; Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı,
Menemen ve Bursa olayları; 1924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler, Toplumsal hayatın

düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme süreci; Eğitim ve Kültür alanında
gerçekleştirilen inkılâplar (Tevhid-i Tedrisat kanunu, Latin harflerinin kabulü, Millet mektepleri, Türk Tarih ve
Dil kurumlarının kurulması ve faaliyetleri, Türk tarih tezi, güneş-dil teorisi, 1933 Üniversite reformu, Halkevleri),
Sağlık alanındaki gelişmeler; İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası, 1929 Dünya
Ekonomik Buhranı'nın yansıması olarak Türkiye'de devletçi ekonomi politikalarının gündeme gelmesi ve I. Beş
Yıllık Kalkınma Programı; Atatürk döneminde Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, TürkSovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri, Komşularla münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı); Atatürkçü
Düşünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık,
Devletçilik, İnkılâpçılık) ve bu ilkelere yönelik tehditler; Atatürk'ten sonraki Türkiye (İnönü'nün
cumhurbaşkanlığı, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Demokrat Parti'nin kuruluşu ve çok partili hayata geçiş);
Demokrat Parti'nin iktidar yılları, Türkiye'nin Nato'ya girişi ve 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi; 1960’lı ve 70’li
yıllar boyunca Türkiye’deki siyasi gelişmeler (1961 Anayasası, Adalet Partisi İktidarı, 12 Mart 1971 muhtırası,
koalisyon yılları, sağ-sol çatışması); 12 Eylül 1980'den günümüze Türkiye'de iç siyaset gelişmeleri (12 Eylül askeri
müdahalesinden sonra ülkenin durumu, sivil idareye dönüş, Anap iktidarı ve koalisyonlar, siyasi ve ekonomik
krizler, askerin sivil idareye müdahaleleri); 1960'dan günümüze Türkiye'nin dış politikası (Soğuk savaş sürecinde
Türkiye, Avrupa birliği ile gelişmeler, Kıbrıs Barış Harekâtı, komşularla münasebetler); Sözde Ermeni soykırım
iddiaları ve bu iddiaların aslı (Osmanlı yönetiminde Ermeniler, Ermeni isyanları, tehcir uygulaması, Milli
Mücadele ve Cumhuriyet döneminde Ermeniler, Asala ve Ermeni terörü, Ermeni diasporası karşısında Türkiye
Cumhuriyetinin faaliyetleri.
9100.010004 Türk Dili II

(Kredi / ECTS 2 / 2)

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır.
Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri (panel,
sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum
yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.
Cümlenin ögeleri; Cümle türleri; Anlatım bozuklukları; Kompozisyon ile ilgili genel bilgiler; Kompozisyon
yazmada kullanılacak plan; Kompozisyonda anlatım şekilleri; Yazılı Kompozisyon Türleri; Sözlü anlatım türleri;
Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar.
1701.020206 Bilgisayar

(Kredi / ECTS 2 / 2)

Öğrencilere temel bilgisayar okuryazarlık becerileri kazandırmak hedefi doğrultusunda bilgisayar donanımı,
işletim sistemi, kelime işlemci, hesaplama ve sunu programı ve ayrıca internet uygulamalarını etkili şekilde
kullanma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Bilgisayar Kavramı, Bilgisayarın tarihçesi; Donanım Birimlerinin Tanıtılması, Yazılım Kavramı ve Çeşitleri;
İşletim Sistemi ve Tanımı, Windows İşletim Sistemi, Masaüstü, Temel Kullanımı, Denetim Masası; Kelime
İşlemci programına giriş, Ekran Öğeleri ve Menüleri; Kelime İşlemcide Giriş ve Ekle Menüleri; Kelim İşlemcide
Sayfa Düzeni, Görünüm, Başvurular, Postalar ve Gözden Geçir Menüleri; Tablolama programına giriş, Ekran
Öğeleri ve Menüleri; Tablolama Programında Satır, Sütun ve Hücre Kavramları, Veri Tipleri ve Girişi, Hücre
Biçimlendirme; Tablolama Programında Formüller, Formül Yazımı, Uygulanması ve Kullanımı; Tablolama
Programında Grafikler, Oluşturulması, Çeşitleri ve Düzenlenmesi; Sunu Programının Tanıtımı ve İşlevi, Ekran
Öğeleri ve Menüler; Sunu Programında Slayt Tasarımı ve Slayt İşlemleri; Slayt ve Nesnelere Animasyon Eklemek,
Gösteriyi Yönetmek; Internet ve uygulamaları, Bilgisayar Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri.
1701.020208 Temel İngilizce-2

(Kredi / ECTS 4 / 5)

Simple Past; Simple Past of Be and There was / There Were; Time Clausses and the order of Past Events; Past
with Used To and Would; Past Progresssive; Using when and While with Past Progressive; Present Perfect; Present
Perfect or Simple Past; Adverbs with Present Perfect; Present Perfect with For and Since; Present Perfect
Progressive; Present Perfect Progressive or Present Perfect.
1701.020210 İngilizce Konuşma ve Yazma Becerileri-2

(Kredi / ECTS 3 / 4)

“Jobs :” A formal conversation asking for advice; A job interview; “Home and Buildings :” A radio interview; A
discussion: ideas for a new building; “Food and Culture :” A university lecture about food in cities; A survey for
Gastrnomy; “ The Animal Kingdom :” A talk about orangutans; A student talk about an animal from their country;
“Transport :” A discussion about Transport for London; A debate about a transport problem.
1701.020212 Matematik

Kredi / ECTS 2 / 3)

Öğrencileri için gerekli cebir Bilgilerinin Yinelenmesi, Denklemler, Denklerim ve Eşitsizliklerin Uygulanması,
Fonksiyon ve Grafikler, Doğrular ve Denklem Sistemleri, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Limitler ve
Süreklilik, Diferansiyel Hesaplar, Diferansiyel Hesap Uygulamaları (Optimizasyon).
Sayılar; Üslü ve Köklü Çokluklar; Mutlak Değer; Değişken, Sabit, Parametre, Özdeşlikler ve Denklemler;
Eşitsizlikler, Birinci ve ikinci Dereceden Eşitsizlikler; Koordinat Düzlem, Grafikler, Parabol ve Parabol Grafiği;
Doğru, Doğru Denklemi ve İki Doğrunun Birbirine Göre Durumu; Fonksiyon Kavramı, Fonksiyonların
Özellikleri; Fonksiyon Türleri; Limitler ve Süreklilik; Türev kavramı ve tanımı; Karışık soru çözümü.
1701.020214 Uçuş Teorisi ve Temel Uçak Bilgisi

Kredi / ECTS 3 / 5)

Havacılığın tarihçesi, Türkiye’de ve dünyada havacılığın gelişimi; Uçmanın teorisi; Uçabilen cisimlerin tasnifi;
Temel kavramlar: hareket, izafi hareket, standart atmosfer, uçmanın prensipleri (taşıma, sürükleme, moment
veaerostatik yükler); Eski ve yeni uçak tipleri; Temel uçak elemanları: gövde, kanat, kuyruk takımı, ana uçuş
kumanda yüzeyleri ve özellikleri, iniş takımları; Uçak ve helikopterlerde güç sistemleri: Pistonlu motor, pervane,
turboprop, turbo jet, turboshaft, turbo fan motorlar.
Havacılığın tarihçesi, Türkiye’de ve dünyada havacılığın gelişimi; Uçmanın teorisi; Uçabilen cisimlerin tasnifi;
Temel kavramlar, hareket, izafi hareket, standart atmosfer; Uçmanın prensipleri (taşıma, sürükleme, moment ve
aerostatik yükler); Eski ve yeni uçak tipleri; Temel uçak elemanları; Kanat, Ana uçuş kumanda yüzeyleri ve
özellikleri; Uçak ve helikopterlerde güç sistemleri, Pistonlu motor, Pervane; Turbo rop, Turbo jet, Turboshaft,
Turbofan motorlar; Uçak Gövde Sistemleri; Uçak İniş Sistemleri; Uçak Kuyruk Takımı; Model Uçak Yapımı.
1701.020216 Havacılık Kuralları

Kredi ( ECTS 3 / 4 )

2920 Sayılı Türk sivil havacılık kanunu ve ekleri: SHY0-6A (Ticari Havacılık), SHY-6B (Genel Havacılık); Türk
sivil havacılık sistemi; Uluslararası sivil havacılık organizasyonu (ICAO) tanıtımı; Birleşik havacılık otoriteleri
birliği (JAA) tanıtımı; Sivil havacılık genel müdürlüğünün tanıtımı; Birleşik havacılık gereklilikleri (JAR)
tanıtımı; JAR-OPS, JAR-145, JAR-66 ve JAR-147 Gereklilikleri arasındaki ilişki; JAR-66 Onaylayıcı personel
gerekliliğinin anlatımı; JAR-145 Onaylı bakım kuruluşları gerekliliğinin detaylı anlatımı; JAR-OPS Ticari hava
taşımacılığı gerekliliğinin anlatımı; Hava aracı sertifikalandırma; Avrupa havacılık emniyet ajansı (EASA)
tanıtımı ve EASA kuralları; Ulusal ve uluslararası gereksinimler. ICAO ve eklerinin tanıtımı.
Yönetmeliklerin Çerçevesi; JAR–66 – Certifying Staff – Maintenance; JAR–145 Onaylı Bakım Kuruluşları; JAR145 in detaylı olarak anlaşılması; JAR–OPS Ticari Hava Taşımacılığı; Genel, Havayolu İşletme Sertifikaları,
İşleticinin Sorumlulukları, Taşınması gereken evraklar, Hava aracı plakardı (işareti); Hava aracı Bakım Programı,
Hava aracı Teknik ‘Log’ (kayıtları), Bakım Kayıtları ve ‘Log Book’ lar, Kaza/Olay Raporlamaları; Dokümanlar,
Bakım Sorumluluğu, Bakım İdaresi; Dokümanlar, Uçabilirlik (airworthiness) sertifikası, Kayıt (registration)
sertifikası, Gürültü sertifikası, Ağırlık tablosu, Radyo istasyon lisansı ve onayı; Genel Sertifikasyon kuralları: JAR23/25/27/29 gibi, Tip sertifikasyonu, İlave Tip sertifikasyonu, JAR-21 tasarım/imalat kuruluş onayları; ‘JAR–
Maintenance’ (Part M); Bakım Programları, Bakım usulleri ve kontrolleri; ‘Master Minimum Equipment List’,
‘MinimumEquipment List’, ‘Dispatch Deviation List’, ‘Airworthiness Directive’ ler,‘Servis Bulletin’ ler,
imalatçıların servis bilgileri.
1701.030218 Bölüm Seçmeli 2
1701.030218.1 Temel Resim Teknikleri

(Kredi / ECTS 2 / 3)
(Kredi / ECTS 2 / 3)

Sanatın temel kavramlarının araştırılması, sorgulanması ve tartışılması; Sanatsal dilin temel öğelerinin incelenmesi
ve gerekli uygulamaların yapılması.
Dersin tanımı, işleniş yöntemi ve derste gerekli malzemeler hakkında bilgi aktarımı; Karakalem ton skalası; Bir
doğal objeyi, 4 eşit parçaya bölünmüş 35x50cm kâğıda, noktalarla, çizgiyle, lekeyle ve etüt ederek resimleme; 12
tonlu renk skalası; Degrade geçişli renk skalası (Üç ana rengi, siyahtan rengin kendisine- rengin kendisinden
beyaza doğru derecelendirme) (Biri kâğıda dikey olarak, diğeri kâğıda yatay olarak dereceli Bir şekilde
yerleştirilen renklerin kendi aralarındaki karışımları; Degrade geçişli renk skalası (Üç ana rengi,siyahtan rengin
kendisine- rengin kendisinden beyaza doğru derecelendirme) (Biri kâğıda dikey olarak, diğeri kâğıda yatay olarak
dereceli Bir şekilde yerleştirilen renklerin kendi aralarındaki karışımları; Kolaj; (Fotoğraf Çalışması) Kare, daire,
üçgen gibi geometrik şekillerin doğadaki karşılıkları fotoğrafla tespit edilerek, bütün parça ilişkisiyle kompozisyon
denemeleri, ( Siyah karton, 35x50cm resim kâğıdı); Bir doğal ve bir yapay obje ile oluşturulmuş kompozisyondan,
fotoğrafla lekesel değer ve ışık- gölge araştırmaları yapma (Yalın kontrast); Bir doğal ve bir yapay obje ile
oluşturulmuş kompozisyondan, lavi (35x50 cm resim kâğıdı, mürekkep); Bir doğal ve bir yapay obje ile
oluşturulmuş kompozisyondan, renkli etüt (35x50 cm resim kâğıdı, akrilik boya); Bir doğal ve bir yapay obje ile
oluşturulmuş kompozisyondan, etüt edilen kompozisyonun ½oranındaki bir fragmanını Sıcak/soğuk kontrastı
kullanarak renkli çalışma (1. Fragman) (35x50cm resim kâğıdı, akrilik boya); Bir doğal ve bir yapay obje ile
oluşturulmuş kompozisyondan, fragmanın ½ oranındaki yeni fragmanını Tamamlayıcı kontrast kullanarak renkli
çalışma (2. Fragman) (35x50 cm resim kâğıdı, akrilik boya); Bir doğal ve bir yapay obje ile oluşturulmuş
kompozisyondan, fragmanın ½ oranındaki yeni fragmanını Tamamlayıcı kontrast kullanarak renkli çalışma (2.
Fragman). (35x50 cm resim kâğıdı, akrilik boya).
1701.030218.2 Seramik ve Heykel

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Seramik malzeme ve anatomik modellemeye yönelik olarak proje geliştirme, çizim ve taslak çalışmaları,
biçimlendirme için uygun olan malzemenin tespiti ve hazırlanması, anatomi ile ilgili teorik bilgi, şekillendirme
aşaması hakkında uygulamaya yönelik bilgiler verilmesi, kurutma, perdahlama, oksitleme, astarlama, bisküvi
pişirimi ve sır pişirimi aşamaları hakkında bilgilendirme, sonuçların değerlendirilmesi.
Proje ve uygulama yöntemleri belirlenir. Projenin gerçekleştirilmesi aşamalarında ortaya çıkabilecek güçlükler
tartışılır. Malzeme tespiti gerçekleştirilir; Belirlenen projeyi destekler nitelikte varsa öncülleri ve çağdaşları
üzerinde düşünceler, yorumlar; Gerçekleştirilecek seramik heykelin canlı modelinin araştırılması, etüt edilmesi,
etüde uygun hammadde seçimi ve küçük boyutlu maket çalışmalarının gerçekleştirilmesi; Maket çalışmaların
üzerinde yorumlar, değerlendirmeler ve seçimler. Seçilen maketlerin büyütülmesi, bu aşama da kullanılacak
hammadde seçimi; Seramik heykelde kullanılacak malzemenin şekillendirmeye uygun hale getirilmesi, seramik
malzemedeki toplam küçülmeye göre, elde edilmek istenen büyüklüğün hesaplanması; Şekillendirme çalışmaları,
denetleme ve yönlendirme çalışmaları; Şekillendirme çalışmaları, denetleme ve yönlendirme çalışmaları; Detay
çalışmalar, perdahlama veya doku çalışmaları; Deri sertliği kıvamında yapılması gereken renklendirme ve
astarlama çalışmaları; Çalışmaların sağlıklı biçimde kurutulması ve İlk pişirim aşaması; İlk pişirim sonrası
oksitlerle ve pigment boyalarla renklendirme, astarlama ve sırlama çalışmaları; İkinci pişirim aşaması ve
sonrasında çalışmaların değerlendirilmesi.
1701.030218.3 Sanat Tarihi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Tarih Öncesi Sanatları; Paleolitik Dönem, Mezolitik Dönem ve Neolitik Dönem Sanatları, İlkçağ Sanatları;
Mezopotamya (Sümer, Akad, Babil, Asur), Mısır, Ege ( Girit, Miken), Anadolu (Hititler, Frigler Urartular), Yunan,
Etrüsk ve Roma Sanatları.
Ders içeriği, kaynaklar, yöntem ve temel kavramların tanımlanması (sanat ve sanat tarihi); Sanatın başlangıcı ve
İlkel Dönem kültürü açısından işlevi: ilk araçlar, resim, heykel ve süsleme; Mezolitik dönem topluluklarında
(Yakındoğu ve Avrupa) sanat; Neolitik dönem topluluklarında sanat: mimari, resim, heykel, seramik, süsleme;
Mezopotamya Uygarlıkları ve Sanatı: Sümer, Akad, Babil, Asur´da mimari, resim, heykel; Mısır Uygarlığı ve
Sanatı: Mimari, resim, heykel; Eski Anadolu Uygarlıkları: Kalkolitik Çağ, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri
Dönemi; Eski Anadolu Uygarlıkları: Hititler, Frigler ve Urartularda mimari, resim, heykel, seramik; Ege Bölgesi

Uygarlıkları: Girit ve Miken ´de mimari, resim, heykel, seramik; Eski Yunan Uygarlığı ve Sanatı: Kent Devletleri,
mitoloji, felsefe ve sanat; Eski Yunan Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, heykel, seramik; Etrüsk Sanatı: Mimari, Resim,
Heykel; Eski Roma Uygarlığı ve Sanatı: Erken Roma, Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu; Eski Roma
Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, resim, heykel, küçük el sanatları.
1701.030218.4 Arkeoloji ve Müzecilik

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Arkeoloji ile ilgili temel kavramlar, Ön asyada yapılan arkeolojik çalışmaların tarihçesi ve önemli araştırmacılar.
Mezopotamya’nın coğrafi konumu, jeomorfolojik yapısı, iklim koşulları ve ekonomik karakteri, din anlayışı,
hukuk, toplumsal yapı ve dil Genel kronolojik gelişim Paleolitik Çağdan Demir Çağının sonuna kadar Önasyada
yaşamış olan toplumların ve uygarlıkların siyasi ve kültürel yapısı. Müze ve müzecilik ile ilgili temel kavramlar,
Müze ile müzeciliğin araştırma tarihçesi, Müze çeşitleri, Müzelerdeki sergileme tipleri, Müzelerde eğitim, Müze
çalışanlarının sorumlu oldukları görevler, Modern müzecilik, Dünya ve Türkiye müzelerinden örnekler.
Giriş, Müze Kelimesinin Anlamı ve Müzecilik ile İlgili Kavramlar; Dünya Tarihinde Müzeciliğin Gelişimi;
Türkiye de Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi; Müze Çeşitleri; Müzelerin ve Müze Uzmanlarının Görevleri; Müzelerde
Sergileme Tipleri ve Eğitim; Müze Vitrinleri, Aydınlatma ve Koruma Yöntemleri; Dünya Müzelerinden Örnekler;
Arkeoloji Bilimi ve disiplinler (Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi,
Eskiçağ Tarihi, Antropoloji); Ön Asya Arkeolojisinin çekirdek bölgesini oluşturan Fırat ve Dicle nehirlerinin
bulunduğu coğrafya; Bölgelere göre; Anadolu, Mezopotamya ve İran ın kronolojik ve kültürel gelişimi, önemli
merkezlerin modern ve eski(antik) adlar; Jeoloji ve Paleontoloji bilim dallarının gelişim süreçleri; Arkeolojide
yerleşim biçimleri; Höyükler ve düz iskân yerleri; Arkeolojik buluntuların tarihlendirme teknik ve metotları;
Radyo karbon (C 14), PotasyumArgon-40, Termolüminesans ve Dendrokronoloji.
1701.030218.5 Tenis

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Bu ders tenis tarihi, saha özellikleri ve oyun kuralları ile top duygusu, forhend, backhand, servis ve vole teknikleri
ile öğretim metotlarını kapsamaktadır.
Tenis tarihçe, saha ve kullanılan malzemeler; Raket ve topla beceri alıştırmaları; Raket tutuşu. Forhand tekniğine
giriş; Backhand tekniğine giriş; Vole; Servis; Servis karşılama; Smaç; Tekler ve çiftler oyun kuralları; Aşırtma
vuruş; Slace vuruş; Ders içi tekler turnuva; Ders içi çiftler turnuva.
1701.030218.6 Badminton

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Badminton un tarihsel gelişimi. Raket tutuş tekniği. Yüksek servis tekniği; Saha ölçüleri - Raket, file, direk ve tüy
top hakkında bilgi. Clear tekniği; Servis kuralları. Servis bölgeleri. Servis atışındaki fauller hakkında bilgi.
Forehand yanel tekniği; Oyun esnasındaki fauller hakkında bilgi. Backhand yan el tekniği; Kategoriler - set sayıları
hakkında bilgi. Forehand smaç tekniği; Letler - topun oyun dışında kaldığı durumlar hakkında bilgi. Backhand
smaç tekniği; Kural dışı durumlar hakkında bilgi. Baş üstü drop tekniği; Hakemler hakkında bilgi. Forehand el altı
drop tekniği. backhand el altı drop tekniği; Servis çeşitleri ve topun izlediği uçuş yolu hakkında bilgi. Forehand
öldürücü vuruş tekniği; Vuruş çeşitleri ve topun izlediği uçuş yolu hakkında bilgi. Backhand öldürücü vuruş
tekniği; Raket tutuş, yüksek servis ve clear tekniğinin teorik anlatımı. forehand, backhand silme vuruş teknikleri;
Forehand yan el, backhand yan el, forehand smaç tekniklerinin teorik anlatımı. Forehand, backhand kaldırma vuruş
teknikleri; Backhand smaç, baş üstü drop, forehand el altıdrop, backhand el altı drop, forehand öldürücü vuruş
tekniklerinin teorik anlatımı. Drive tekniği; Backhand öldürücü vuruş, forehand backhand silme vuruş, forehand
backhand kaldırma vuruş, drive ve koşu yolu tekniklerinin anlatımı. 1-2-3-4 -5-6-7-8 numaralı koşu yollarının
teknikleri.

1701.030218.7 Doğa Sporları

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Kayak ekipmanları, kıyafet, pist ve temel kayak teknikleri anlatımı; Snowboard ekipmanları, kıyafet, pist ve temel
snowboard temel teknikleri anlatımı; Doğa yürüyüşü ekipmanları kıyafet, parkur, ilerleme teknikleri hakkında

konu anlatımı; Kayak ve snowboard uygulamalı video analizi; Doğa yürüyüşü uygulama parkur eğitimi; Çadır
çeşitleri kurulumu, harita ve pusula ile yön bulma, gece ilerleme teknikleri teorik ve uygulama eğitimi; Çadır
kurulumu, ateş yakma, söndürme, ilerleme teknikleri ile ilgili uygulamalı eğitim; İlerleme teknikleri, harita ve
pusula kullanımı yön bulma teknikleri uygulama eğitimi; Orienteering nedir? Nasıl yapılır? Tarihsel gelişimi,
orienteering kullanılan malzemeler, harita okuma, kategorileri teorik ve anlatımı; Orienteering uygulamalı parkur
eğitimi; Sportif kaya tırmanışı malzemelerinin tanıtılması, parkur çeşitleri, tırmanma teknikleri, teorik anlatımı;
Aletli dalış ekipmanları, tarihsel gelişimi, işaretler, temel teknik beceriler teorik anlatımı.
1701.030218.8 Basketbol

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Basketbolun tarihçesinin, oyun kurallarının, temel tekniklerinin bireysel olarak öğrenilmesi ve uygulaması, bu
tekniklerin oyun kuralları içinde oyun ortamında 2 şerli, 3 erli ve 4 erli takımlar şeklinde uygulanması, oyun
ortamında takım hücum ve savunma sistemlerini kullanarak uygulaması.
Top tutma, üçlü tehdit, top el koordinasyonu geliştirici çalışmalar; Genel bilgiler, basketbolun tarihçesi ve oyun
kuralları; Top sürme çeşitleri; Pas çeşitleri; Ayak hareketleri; stoplar ve pivot hareketleri; Şut ve çeşitleri; Ribaund;
Topsuz hareketler Katlar, yön değiştirme, Toplu aldatmalar; Perde ve devrilme (1X1 oyun); Basketbola hazırlayıcı
oyunlar (2X2, 3X3, 4X4oyun); Takım Savunması; Takım Hücumu; Genel sınava hazırlık.
1701.030218.9 Voleybol

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Voleybol eğitimine yönelik çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı ve
voleybol eğitiminin ve öğretiminin uygulanması, voleybol tekniklerin bir derse yönelik ve uygulanmasının
öğretilmesi.
Voleybol tarihi ve oyun kuralları; Parmak pas tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar
ve düzeltmeler; Manşet pas tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler,
Servis ve çeşitlerinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Servis ve
çeşitlerinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Smaç tekniğinin öğretilmesi:
geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Blok tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar
sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Top kurtarma ( Plonjon) tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık
karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Servis Karşılama tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan
hatalar ve düzeltmeler; Voleybolda Sistemeler; Müdafaa tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık
karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Öğrenci uygulamalı ders sunumları( Pas, Servis, Manşet, Smaç); Voleybolda
taktik; Voleybolda teknik analizi ve hakemlik ve koçluk; Genel sınava hazırlık.
1701.030218.10 Futbol

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Futbol Tarihi ve gelişimi, Futbol Oyun Teknikleri, Futbol- Futbol Oyun kuralları; Sportif Erdemlilik /Fair play,
futbol temel teknik becerilerin öğretisi ile ilgili alıştırma ve uygulamalar; Futbol hücum-savunma strateji ve taktik
yapılanmaları ile ilgili temel alıştırmalar ve alan uygulamaları.
Futbol da grafik ve çizim objeleri ile anlatım teknikleri; uygulamalar; Futbol da ısınma ve toparlanma yöntemler,
alıştırma ve uygulamalar; Topsuz temel Futbol Teknikleri?(koşma, yön değiştirme, engelleme, atlama, kayma,
vücut teknikleri) temel anlatım, alıştırma ve uygulama; Ayak ile yapılan temel `Vuruş Teknikleri’, anlatım,
alıştırma ve uygulamalar; Pas ve Gol Vuruşları alıştırma ve uygulamaları; Top sürme / Dripling Teknikleri temel
anlatımı; alıştırma ve uygulamalar; Topu kontrol Teknikleri temel anlatımı; alıştırma ve uygulamalar; Top
Saklama ve Çalma Teknikleri Temel anlatımı; alıştırma ve uygulamalar; Çalımlama / Topla Adam geçme
Teknikleri temel anlatımı; alıştırma ve uygulamalar; Kaleci Teknikleri temel anlatımı; alıştırma ve uygulamalar;
Futbol temel teknikleri ile ilgili bileşik kurgulu alıştırma ve uygulamalar; Hücum-Savunma stratejisi ve taktik
yapılanmaya yönelik uygulamalar; Genel sınava hazırlık.
1701.030218.11 Salon Dansları

(Kredi / ECTS

2 / 3)

Çocuklarının motor gelişim özellikleri, Dans araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, Dans alıştırmaları, bireysel ve
eşli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıştırmalar.
Temel Vücut hareketleri; Temel Vücut hareketleri; Vücut dalgaları, kol dalgaları ve salınımlar; Dengeler ve
dönüşler; Dengeler ve dönüşler; Sıçramalar, Atlamalar; Yer hareketler; Klasik dans- bacak ve kol pozisyonları;
Avrupa dansları (Polka adımları, vals adımları, Rus dansları); Latin dansları (Ça-ça adımları); Avrupa dansları ve
Latin dansları; Eşarp, çember, paraşütle çalışmalar; Eşarp, çember, paraşütle çalışmalar; Genel sınava hazırlık.
1701.030218.12 Halk Dansları

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Öğrencilerin estetik yönünü geliştirmek, yaratıcılık ve yeteneklerini dans etme yolu ile geliştirmek, yerel, bölgesel,
ulusal ve uluslararası dans kültürlerini tanımak, kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak.
Dersin Tanıtımı (dersin amacı ve işleyiş planı); Halk oyunları nedir; Halk oyunları türleri; Kostümlerin tanıtımı;
Yöre oyunu belirleme; Yöre oyunlarının adım olarak tanıtımı; İnançsal ve seyirlik oyun türleri; Halk oyunlarının
tanımı ve tarihçesi, örnek dinletiler; Diğer dans türleri; Erkek oyunları, bayan oyunları, toplu oyunlar; Belirlenen
yöre adım tanıtımı.
1701.030218.13 Gitar

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Sol ve Sağ el parmak çalışmaları Arpej çalışmaları Eser çalışması.
Klasik Gitarın tanıtılması- Sağ el parmak çalışmaları; Sağ el parmak çalışmaları; Sol ve Sağ el parmak çalışmaları;
1. 2. 3. tellerdeki nota çalışmaları; 4. 5. 6. tellerdeki nota çalışmaları; 1. pozisyonda 6 telde çalışmalar; Arpej
çalışmaları; 3/4 - 2/4 - 4/4 lük ritim ölçülerinde arpaj çalışmaları; Eser çalışmaları.
1701.030218.14 Bağlama

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Bağlamanın tanıtımı. Bağlamada sağ ve sol el tutuşları ile ilgili basit alıştırmalar, Halk müziğinde çok kullanılan
la kararlı ezgilerden başlamak üzere örnekler, okul müziğinde kullanılan ezgiler çalabilme.
Bağlama çalgısının genel olarak tanıtılması/Bağlamanın okul-müzik eğitimindeki yeri ve önemi; Bağlama çalmada
kullanılan işaretler ve parmak numaralarının öğretilmesi/ Akort Sisteminin öğretilmesi; Bağlama ile doğru oturuş
ve tutuş pozisyonunu kavrayabilme, sağ ve sol el tutuşlarının öğretilmesi; Nota Kalıplarına Göre Tezene vuruşları
(Sağ El Tekniği)/Sol El Parmaklarını Yerleştirilmesi / Sağ ve Sol El Koordinasyonunun sağlanması; Do, Re, Mi.
seslerinin bağlamadaki yerlerinin öğretilmesi/1, 2, 3, 4, 5 nolu kalıpların öğretilmesi; Alıştırmalar ve Etütler/Basit
ezgiler üzerinde çalışmalar; Genel Tarama(Çırpma) Tezenesinin öğretilmesi ve örnek ezgiler üzerinde çalışmalar;
Çalışmalara devam edilmesi (Yeni Kalıplar(6, 7, 8)/ Etüt, Alıştırma çalışmaları/Yeni Ezgiler); İnce Re, Mi, Fa,
Sol seslerinin bağlamadaki yerlerinin öğretilmesi; Karadeniz Tezenesinin öğretilmesi ve örnek ezgiler üzerinde
çalışmalar; 5/8,7/8,9/8 Ezgilerin Karadeniz Tezenesi ile çalışılması; Karadeniz Tezenesine devam edilmesi; Etüt
4 çalışılması/ Süit-1 in çalışılması.
1701.030218.15 Jimnastik

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Jimnastiğin tanımı ve tarihçesi, jimnastiğin, Türkiye ve dünyadaki gelişimi; Beden eğitimi dersine başlarken
sıralanma, tekmil alma ve dersi bitirişin öğretilmesi; Düzen alıştırmalarının önemi ve komutların öğrenimi;
Jimnastikte temel duruşların (rahat, hazır ol ve selamlama) öğretimi; Yerinde dönüşlerin (sağa, sola ve
geriye)öğretilmesi; Sıra oluşturmalar. Tekli sıra oluşturmalar. Çoklu sıra oluşturmalar; Yürüyüş ve çeşitlerinin
öğretilmesi.(adi adım, uygun adım, merasim adımı); Yürüyüş kolunda çarklar ve dönüşler; Genel ısınma
egzersizleri; Koşu formu ile, çevirme, esnetme, germe; Alette jimnastik çalışmaları.(kasa, bank, denge, paralel bar,
asimetrik bar, beygir, kulplu beygir, merdiven, halat); Aletle jimnastik çalışmaları.(ip, top, lobut, kurdela, sağlık
topu, çember, jimnastik sopası); Jimnastikte yer hareketlerinin öğrenimi.(denge duruşları, öne ve geri takla, erişme,
çember, amut, kartvil, kipe, öne elli aşma, bara ve asimetrik bara çıkış, barda ve asimetrik barda karın dönüşü);
Jimnastikte duruş ve oturuşlar ve eşli hareketlerin (gösteri jimnastiği) öğrenimi.
1701.030218.16 Atletizm

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Atletizmle ilgili genel kuramsal bilgiler, temel beceri ve tekniklerin öğrenimi ve öğretimi. Atletizmin Tanımı ve
Sınıflandırılması; Alçak Çıkış tekniği Sprint abc drilleri viraj koşuları ayaktan deparlan seri çıkış Yüksek çıkış
çalışması; Uzun atlama tekniği Uzun atlama sektörünün özellikleri Yaklaşma koşusu Sıçrama Uçuş ve konma;
Uzun atlama tekniklerinin uygulanması Deneme atlayışları ve ölçüm; Gülle atma tekniği Güllenin ve atma
sektörün özellikleri Geriye kayarak gülle atma tekniği Gülle atma denemeleri ve ölçümler; Gülle atma Dönerek
gülle atma tekniği Gülle atma denemeleri ve ölçümler; 4x100 Bayrak koşusu Bayrak alma -verme ve değişim
teknikleri Bayrak değişim alanı Yarışma ve zaman tutma; Cirit Atma tekniği Ciritin, cirit spesiyalinin ve atma
sektörünün özellikleri; Kısa mesafe koşuları derece alma Cirit atma denemeleri ve ölçümler; 100m-110m engelli
koşuları Engel drilleri1.Engele Engele koşu; Engel drilleri Çıkış ve 1 engel geçme 100 ve110 me engel koşma ve
derece alma; Uzun atlama, gülle atma, ve engelli koşularda derece alma; 100 metre ve cirit atma derece alma;
Eksik giderme çalışmaları.
1701.030218.17 Müzik Kültürü ve Uygulamaları

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Öğrenciler, Müziğin kültürel bir konu olduğunu, kendine ait kavramları bulunduğunu, farklı kültürlerin farklı
müziklere sahip olduklarını ve etnosantrizmin müzik kültürü alanında yeri olamayacağını öğrenirler.
Temel kavramlar: müzik, kültür ve müzik kültürü; Müzik ve kökenine ilişkin inanışlar; Müziği öğrenmekaktarmak: kültürel süreçler; Müzik kültürü modeli: etkileme-icra-topluluk bellek/geçmiş; Müzik kültüründe
başlıca bileşenler; Müziğin sosyal organizasyonu: müzisyen, besteci, yorumcu, dinleyici ve diğerleri; Müzik ve
çeşitli konular: müzik tarihi, müziksel tarz, teori, repertuar ve analitik başlıklar; Müziğin maddi kültürü: çalgılar,
elyazmaları ve basılı materyaller; Müzikoloji, etnomüzikoloji, kültürel antropoloji,etnisite, etnosantrizm ve
kültürel kodlar; Halk müziği, sanat müziği, popüler müzik kavramları; Bağlantılar: kimlik, toplumsal cinsiyet,
dilbilim, anlam ve müzik; Müzikte "yapı": ses ve zaman boyutları ve kavramlar; Müziğin evrenselleri: ses ve
zaman olarak müzik.
1701.030218.18 İşaret Dili

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Türkçe İşaret Dili'nin alfabesi, temel kelime ve dilbilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme
engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamak.
Türkçe işaret dili (TİD)in tanımı; El ve parmak şekilleri, Ellerin vücuda göre konumu, Mimiklerin fonksiyonu;
Tek ve çift el kullanım, İşaretlerin Türkçeyle ilişkisi; İşareti anlamlandırma Özgün anlatım biçimi; El-beden
uyumu Yüz ifadesi-mesaj uyumu; İşaret diliyle sözlü dili beraber kullanma Dudak hareketlerini abartmama;
Selamlaşma Hal hatır sorma; TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurma; Duygu ve düşünceleri aktarma;
Karşı tarafı anlama.
1701.030218.19 İlk Yardım

(Kredi / ECTS 2 / 3)

İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk
yardım, medikal acil durumlarda ilk yardım ve uygun hasta taşıma teknikleri ilgili yeterlikleri kazandırmak
amaçlanmıştır.
İlkyardım temel uygulamaları; Birinci ve ikinci değerlendirme; Yetişkin temel yaşam desteği; Çocuk ve
bebeklerde temel yaşam desteği; Solunum yolu tıkanıklığında ilkyardım; Dış ve iç kanamalar; Yara ve yara
çeşitleri; Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilkyardım; Üst ekstremite kırık, çıkık ve
burkulmalarında ilkyardım; Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkı ve burkulmalarında ilkyardım; Medikal acillerde
ilkyardım; Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilkyardım; Hasta ve yaralı taşıma teknikleri . Kısa
mesafede hızlı taşıma teknikleri; Sedye oluşturarak hasta ve yaralı taşıma teknikleri.
1701.030218.20 Finansal Okuryazarlık

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Öncelikle finans ve ekonomiye ilişkin temel kavramlar paylaşılıp finansal bir bakış açısı kazandırılacak öğrenciye,
daha sonra üç perspektif temelinde (birey, aile ve işletme) karşılaşılabilecek finansal konularda doğru tutum ve
davranışı gösterebilmeleri, doğru kararları alabilmeleri için ihtiyaç duyacakları paranın zaman değeri, finans

matematiği, mali tablolar ve analizi, finansal sistem, para ve sermaye piyasaları, fon kaynakları, finansal aracılar,
finansal araçlar, finansal planlama, başabaş analizi, yatırım kararlarında kullanılan yöntemler teorik temelleriyle
ve pratik hayattan örnekler verilerek ele alınacaktır.
Finansal okuryazarlık kavramı, tanımı ve kapsamı; Finans ve Ekonomi ile İlgili Temel Kavramları; İşletme Finansı
ve Finansal Yönetim; Muhasebe Sistemi, Muhasebe Sisteminin Çıktısı Mali Tablolar; Mali Tabloların Okunması
ve Yorumlanması; Paranın Zaman Değeri, Bugünkü ve Gelecekteki Değer Kavramları ve Faiz Hesapları; Finansal
Sistem ve Finansal Aracı Kurumlar; Finansal Piyasalar: Para Piyasası, Sermaye Piyasası ve Türev Piyasalar;
Finansal Araçlar (Menkul Kıymetler); Finansman Kaynakları ve Finansman Kararları; Varlık ve Yatırım
Kavramları, Nakit ve Diğer Varlıkların Yönetimi; Yatırım Kararları ve Yatırım Kararlarında Kullanılan
Yöntemler; Finansal Planlama; Bütçeler ve Başabaş Analizi.
1701.030218.21 Programlama Dilleri

(Kredi / ECTS

2 / 3)

Programlama dilleri hakkında genel bilgiler, programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe, programlama
paradigmalarına genel bir bakış, programlama dillerinde söz dizim ve anlam tanımlanması, programlama dillerinin
makine diline çevrim süreci, yorumlayıcılar ve derleyiciler, değişkenler ve özellikleri, bağlama kavramı, veri
tipleri ve tip dönüşümleri, altprogramlar, soyut veri tipleri, nesneye yönelik programlama kavramları (soyutlama,
kapsülleme, sınıflar ve nesneler, kalıtım ve çokyapılılık), istisna ve istisnaların ele alınması.
Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri; Programlama paradigmalarına genel bakış –
Programlama dili uygulamaları, programlama dili değerlendirme kriterleri ve programlama dili tasarımına etki
eden faktörler; Programlama paradigmalarına genel bakış – Programlama dillerinin sınıflandırılması, programlama
dillerinin gerçeklenme metotları ve programlama dili ortamları; Programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe –
Fortran, LISP, ALGOL, COBOL, BASIC, SIMULA, PROLOG, ADA, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, Lua,
C#, XSLT, JSP; Programlama dillerinde söz dizimi ve anlam tanımlanması – Söz dizimi tanımlanmasındaki
problemler ve söz dizimi tanımlanmasında kullanılan yöntemler (CFG, BNF ve EBNF); Programlama dillerinde
söz dizimi ve anlam tanımlanması – Programlama dilinin yapısını tanımlamada kullanılan nitelikler ve
programlama dilinin anlamını tanımlama; Programlama dillerinin sözcüksel ve sözdizimsel analizi – Sözcüksel
analize giriş ve sözcüksel analizin yapılması, Programlama dillerinin ayrıştırılması ve ayrıştırma çeşitleri;
Değişkenler, bağlamalar ve kapsamlar - Değişkenler ve özellikleri, dinamik ve durağan bağlama ve kapsamların
incelenmesi; Veri tipleri ve ifadeler – Veri tipi kavramı, basit ve yapısal veri tipleri, tip denetimi, tip dönüşümleri,
tip uyumluluğu, sayısal, ilişkisel ve mantıksal ifadelerin incelenmesi; Komut seviyeli kontrol yapıları – Seçme
koşullarının (if-else ve switch) ve döngü yapılarının (while, do-while ve for) farklı programlama dillerindeki
kullanılışının incelenmesi; Altprogramlar – Prosedür ve fonksiyonlar, yerel değişkenler, iç içe girmiş
altprogramlar, parametre aktarımı, aşırı yüklenmiş altprogramlar ve genel altprogramların incelenmesi; Soyut veri
tipleri ve kapsülleme – Soyut veri kavramı, kapsülleme kavramı ve bu kavramların farklı programlama dillerindeki
kullanılışının incelenmesi; Nesne yönelimli programlama – Nesne yönelik programlama kavramları, metotlar,
diziler, sınıflar, nesneler, kalıtım, çokyapılılık, istisna ve istisnaların ele alınması konularının incelenmesi.
1701.030218.22 Bilgisayar Donanım

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Bilgisayar donanımı ve çevre birimlerinin genel özellikleri ve çalışma prensipleri, donanım maliyet/performans
değerlendirmeleri, bakım onarım, sorun giderme.
Donanım ve PC hakkında genel bilgiler; CPU ve Anakart; Bellekler ve Diskler; Monitörler / Yazıcılar; Klavye,
Fare ve UPS; BİOS ve Açılış ayarları; Ekran Kartı – Diğer Donanım Kartları; Overclock ve benchmark kavramları;
Bir bilgisayar kasası toplama stratejileri; Donanım sorunları ve çözüm yolları; Pc tamir ve bakım teknikleri;
Multimedya sistemi, sistem yazılımı ve terminoloji; Donanımda yeni gelimeler ve teknolojiler; Genel tekrar.
1701.030218.23 Drama

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı,
çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş
gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel

drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici
drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.
Drama teriminin tanımı ve anlamı; Drama teriminin benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, DramaOyun, Drama) farkı; Dramanın tarihi; Dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları; Dramanın yaş gruplarına ve
uygulama alanlarına göre sınıflandırılması; Drama ortamı ve öğretmen nitelikleri; Drama da özel teknikler;
Dramanın değerlendirilmesi; Uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun yaratıcı drama örnekleri; Yeni
örneklerin geliştirilmesi; Geliştirilen drama örneklerinin uygulanması.
1701.030218.24 Satranç

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Satranç Oyununun Tarihçesi, Satrançla ilgili temel bilgiler, alana ait teorik ve pratik bilgilerin aktarılması, Satranç
Oyun Elemanları ve Değerleri, Satranç Oyun Kuralları, Rok, Mat ve Beraberlik(Pat), Piyon Terfisi, Satranç
Taşlarının Hareket Tarzları, Satranç Oyun açılışları.
Satrançla ilgili temel bilgiler; Satranç Oyununun Tarihçesi; Satranç Oyun Elemanları ve Değerleri; Satranç Oyun
Kuralları -1; Satranç Oyun Kuralları -2 (Uygulama); Rok, Mat ve Beraberlik(Pat) -1; Rok, Mat ve Beraberlik(Pat)
-2 (Uygulama; Piyon Terfisi; Satranç Taşlarının Hareket Tarzları-1; Satranç Taşlarının Hareket Tarzları-2; Satranç
Oyun açılışları-1; Satranç Oyun açılışları-2; Satranç Oyun açılışları-3 Uygulama.
1701.030218.25 Bilgisayarlı İstatistik Teknikleri

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Olasılık hesapları, istatistiksel analizler, hipotez testleri.
Verileri toplamak, Verileri serilere dönüştürmek; Bilgisayar’da istatistik yazılım programı ile veri giriş ve temel
analiz; Serilerin değişkenlik ölçülerini hesaplamak, Olasılıkları hesaplamak; Bilgisayar’da istatistik yazılım
programı ile olasılık hesapları; Rastsal değişkenlerle analiz yapmak; Örnekleme yapmak; Hipotez testlerini
öğrenmek; Test türlerini öğrenmek; Değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek; İndeks hesaplamaları yapmak;
Bilgisayar’da istatistik yazılım programı ile İndeks hesaplamaları yapmak.
1701.030218.26 Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

İkinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel
yaklaşım); anadil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek
dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi.
Edinim, öğretim kavramları; Anadil ediniminde temel kavramlar ve teoriler; Davranışçı modeller; Naturalist/
modeller (doğuştancılık); Bilişsel ve bağlantıcı modeller; Anadil ediniminde fonolojik ve morfolojik gelişme;
Anadil ediniminde kelime, anlam ve tümce gelişimi; İkinci dil ediniminde temel kavramlar ve teoriler; Davranışçı
modeller; Naturalist/ modeller (doğuştancılık); Bilişsel ve bağlantıcı modeller; İkinci dil edinimini etkileyen
faktörler; Yabancı dil öğretimi uygulama gözlemleri ve değerlendirmeleri.

3. YARIYIL
1701.020301 Hukukun Temel Kavramları

Kredi (ECTS 2 / 3)

Hukuk Kavramı ve Hukuki Yaptırım; Hukukun Kaynakları; Hukukun Kolları; Haklar: Tanımı ve Türleri; Hakkın
Kazanılması ve Korunması; Kişi ve Kişi Türleri: Gerçek kişiler, Tüzel kişiler; Gerçek Kişilerin Ehliyetleri: Hak
ehliyeti, Fiil ehliyeti; Hısımlık; İkametgâh; Kişiliğin Korunması; Mülkiyet; Borç İlişkisi ve Sorumluluk; Yargı
Organları.
1701.020303 Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi

Kredi / ECTS 3 / 4)

Pazarlamanın önemi, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama karması ile ilgili temel konuları açıklar.
Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı; Pazarlamanın Gelişimi; Pazarlama Çevresi; Pazarlama Araştırması; Pazarlama
Bilgi Sistemi; Tüketici Pazarları; Pazar Bölümlendirme; Mamul; Fiyat; Tutundurma veya Pazarlama İletişimi;
Kişisel Satış ve Satış Geliştirme; Reklam Ve Halkla İlişkiler; İnternette Pazarlama; Dağıtım.
1701.020305 İşletme İstatistiği

Kredi ( ECTS 3 / 3)

Temel istatistik kavramlarının öğretilmesi, veri gösterimi yöntemlerinin incelenmesi, konum ölçülerinin
incelenmesi, duyarsız ortalamalar: mod, medyan ve kantillerin incelenmesi, değişkenlik ölçülerinin incelenmesi,
normal dağılımın incelenmesi, temel olasılık kavramlarının incelenmesi, binom dağılımının incelenmesi,
örnekleme dağılımlarının incelenmesi, hipotez testlerinin incelenmesi, hipotez testlerinin incelenmesi, regresyon
ve korelasyon kavramlarının incelenmesi.
İstatistik ve İlgili Kavramlar; Tablolar ve Grafikler; Merkezi Eğilim Ölçüleri; Değişkenlik Ölçüleri;
Çarpıklık ve Basıklık Ölçüleri; İhtimaller Teorisi; İhtimal Dağılımları; Normal Dağılım; Örnekleme ve
Yöntemleri; Tahmin Teorisi; Hipotez Testleri; Varyans Analizi Ki-Kare Testi; Korelasyon ve Regresyon Analizi.
1701.020307 Hava Taşımacılığı

Kredi ( ECTS 3 / 4)

Havayolları, havaalanları, hava trafik kontrolörü ve devlet kurumları da dâhil olmak üzere hava taşımacılığı
sisteminin temel unsurlarına vakıf olabilmek.
Ulaştırma modları hakkında genel bilgiler; Havayolu taşımacılığı hakkında genel bilgiler; Havayolu taşımacılığını
ekonomisi; Hava limanları ve kullanılan ekipmanlar; Uluslararası Havayolu taşımacılığının bileşenleri;
Uluslararası Havayolu taşımacılığında arz talep dengesi; Havayolu taşımacılığında Uluslararası mevzuat;
Havayolu taşımacılığında ekonomik göstergeler; Navlunların belirlenmesi ve hesaplama yöntemleri; Havayolu
taşımacılığında operasyonel süreçler; Taşımacılıkta kullanılan belgeler, sözleşmeler; Konşimento; Hava Kargo
Konteyneri; Taşıma Ekipmanları.
1701.020309 Uçuş Performans

Kredi ( ECTS 3 / 4)

Uçak güç sistemlerinin performans karakteristikleri, Genel uçak performansı, kalkış ve tırmanma, seyahat ve iniş,
tek motorlu B sınıfı uçakların performansı, kalkış ve tırmanma, çok motorlu B sınıfı uçakların performansı – kalkış
ve tırmanma, seyahat ve iniş, JAR/FAR 25, A sınıfı uçaklar, genel bilgiler, kalkış performansı, tırmanma
performansı, seyahat performansı, Alçalma ve iniş performansı, manevralar gibi ICAO standartları ve hava aracı
uçuşa uygunluk denetimi.
Aerodinamik Kuvvetler, Standart Atmosfer; Standart atmosfer uygulama; Genel uçak performansı Kalkış ve
tırmanma, Seyahat ve iniş; Çok motorlu B sınıfı uçakların performansı – kalkış ve tırmanma, seyahat ve iniş; Tek
motorlu B sınıfı uçakların performansı, kalkış ve tırmanma; A sınıfı uçaklar, genel bilgiler - kalkış performansı;
BADA Model Uygulama; Yatay Uçuş, Menzil; Tırmanma Hareketi; BADA Model Uygulama; Süzülüş Hareketi;
BADA Model Uygulama; Dönüş Hareketi; BADA Model Uygulama.
1701.020311 Temel İngilizce-3

(Kredi / ECTS 4 / 5)

Adjectives; More About Adjectives; Adverbs of Manner; Adverbs of Degree; Prepositions of Place and Time;
Prepositions of Direction and Manner; Be Going To Present Progressive, and Simple Present For Future Events;
Grammar for Writing: Using Be Going To and Present Progressive Together; Future with Will; Future with Will,
Be going To and Present Progressive; Future Time Clauses; Future Conditionals; Questions with Time Clauses
and Conditional Clauses.
1701.020313 İngilizce Konuşma ve Yazma Becerileri-3

(Kredi / ECTS 3 / 4)

“Places :” A podcast about homes around the World; A lecture about satellite navigation systems; “Festivals and
Celebrations :” Three interviews about festivals in different countries; A talk about celebrations and food; “School

and Education :” A guided tour of a university campus; A discussion about learning with technology; “The Internet
and Technology :” A student radio programme about robots; : A news report about how computers affect our
memory; “Language and Comminication :” Different genres of listening; : Presentation about sign language.
1701.030315 Bölüm Seçmeli 3
1701.030315.1 Temel Resim Teknikleri

(Kredi / ECTS 2 / 3)
(Kredi / ECTS 2 / 3)

Sanatın temel kavramlarının araştırılması, sorgulanması ve tartışılması; Sanatsal dilin temel öğelerinin incelenmesi
ve gerekli uygulamaların yapılması.
Dersin tanımı, işleniş yöntemi ve derste gerekli malzemeler hakkında bilgi aktarımı; Karakalem ton skalası; Bir
doğal objeyi, 4 eşit parçaya bölünmüş 35x50cm kâğıda, noktalarla, çizgiyle, lekeyle ve etüt ederek resimleme; 12
tonlu renk skalası; Degrade geçişli renk skalası (Üç ana rengi, siyahtan rengin kendisine- rengin kendisinden
beyaza doğru derecelendirme) (Biri kâğıda dikey olarak, diğeri kâğıda yatay olarak dereceli Bir şekilde
yerleştirilen renklerin kendi aralarındaki karışımları; Degrade geçişli renk skalası (Üç ana rengi,siyahtan rengin
kendisine- rengin kendisinden beyaza doğru derecelendirme) (Biri kâğıda dikey olarak, diğeri kâğıda yatay olarak
dereceli Bir şekilde yerleştirilen renklerin kendi aralarındaki karışımları; Kolaj; (Fotoğraf Çalışması) Kare, daire,
üçgen gibi geometrik şekillerin doğadaki karşılıkları fotoğrafla tespit edilerek, bütün parça ilişkisiyle kompozisyon
denemeleri, ( Siyah karton, 35x50cm resim kâğıdı); Bir doğal ve bir yapay obje ile oluşturulmuş kompozisyondan,
fotoğrafla lekesel değer ve ışık- gölge araştırmaları yapma (Yalın kontrast); Bir doğal ve bir yapay obje ile
oluşturulmuş kompozisyondan, lavi (35x50 cm resim kâğıdı, mürekkep); Bir doğal ve bir yapay obje ile
oluşturulmuş kompozisyondan, renkli etüt (35x50 cm resim kâğıdı, akrilik boya); Bir doğal ve bir yapay obje ile
oluşturulmuş kompozisyondan, etüt edilen kompozisyonun ½oranındaki bir fragmanını Sıcak/soğuk kontrastı
kullanarak renkli çalışma (1. Fragman) (35x50cm resim kâğıdı, akrilik boya); Bir doğal ve bir yapay obje ile
oluşturulmuş kompozisyondan, fragmanın ½ oranındaki yeni fragmanını Tamamlayıcı kontrast kullanarak renkli
çalışma (2. Fragman) (35x50 cm resim kâğıdı, akrilik boya); Bir doğal ve bir yapay obje ile oluşturulmuş
kompozisyondan, fragmanın ½ oranındaki yeni fragmanını Tamamlayıcı kontrast kullanarak renkli çalışma (2.
Fragman). (35x50 cm resim kâğıdı, akrilik boya).
1701.030315.2 Seramik ve Heykel

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Seramik malzeme ve anatomik modellemeye yönelik olarak proje geliştirme, çizim ve taslak çalışmaları,
biçimlendirme için uygun olan malzemenin tespiti ve hazırlanması, anatomi ile ilgili teorik bilgi, şekillendirme
aşaması hakkında uygulamaya yönelik bilgiler verilmesi, kurutma, perdahlama, oksitleme, astarlama, bisküvi
pişirimi ve sır pişirimi aşamaları hakkında bilgilendirme, sonuçların değerlendirilmesi.
Proje ve uygulama yöntemleri belirlenir. Projenin gerçekleştirilmesi aşamalarında ortaya çıkabilecek güçlükler
tartışılır. Malzeme tespiti gerçekleştirilir; Belirlenen projeyi destekler nitelikte varsa öncülleri ve çağdaşları
üzerinde düşünceler, yorumlar; Gerçekleştirilecek seramik heykelin canlı modelinin araştırılması, etüt edilmesi,
etüde uygun hammadde seçimi ve küçük boyutlu maket çalışmalarının gerçekleştirilmesi; Maket çalışmaların
üzerinde yorumlar, değerlendirmeler ve seçimler. Seçilen maketlerin büyütülmesi, bu aşama da kullanılacak
hammadde seçimi; Seramik heykelde kullanılacak malzemenin şekillendirmeye uygun hale getirilmesi, seramik
malzemedeki toplam küçülmeye göre, elde edilmek istenen büyüklüğün hesaplanması; Şekillendirme çalışmaları,
denetleme ve yönlendirme çalışmaları; Şekillendirme çalışmaları, denetleme ve yönlendirme çalışmaları; Detay
çalışmalar, perdahlama veya doku çalışmaları; Deri sertliği kıvamında yapılması gereken renklendirme ve
astarlama çalışmaları; Çalışmaların sağlıklı biçimde kurutulması ve İlk pişirim aşaması; İlk pişirim sonrası
oksitlerle ve pigment boyalarla renklendirme, astarlama ve sırlama çalışmaları; İkinci pişirim aşaması ve
sonrasında çalışmaların değerlendirilmesi.
1701.030315.3 Sanat Tarihi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Tarih Öncesi Sanatları; Paleolitik Dönem, Mezolitik Dönem ve Neolitik Dönem Sanatları, İlkçağ Sanatları;
Mezopotamya (Sümer, Akad, Babil, Asur), Mısır, Ege ( Girit, Miken), Anadolu (Hititler, Frigler Urartular), Yunan,
Etrüsk ve Roma Sanatları.

Ders içeriği, kaynaklar, yöntem ve temel kavramların tanımlanması (sanat ve sanat tarihi); Sanatın başlangıcı ve
İlkel Dönem kültürü açısından işlevi: ilk araçlar, resim, heykel ve süsleme; Mezolitik dönem topluluklarında
(Yakındoğu ve Avrupa) sanat; Neolitik dönem topluluklarında sanat: mimari, resim, heykel, seramik, süsleme;
Mezopotamya Uygarlıkları ve Sanatı: Sümer, Akad, Babil, Asur´da mimari, resim, heykel; Mısır Uygarlığı ve
Sanatı: Mimari, resim, heykel; Eski Anadolu Uygarlıkları: Kalkolitik Çağ, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri
Dönemi; Eski Anadolu Uygarlıkları: Hititler, Frigler ve Urartularda mimari, resim, heykel, seramik; Ege Bölgesi
Uygarlıkları: Girit ve Miken ´de mimari, resim, heykel, seramik; Eski Yunan Uygarlığı ve Sanatı: Kent Devletleri,
mitoloji, felsefe ve sanat; Eski Yunan Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, heykel, seramik; Etrüsk Sanatı: Mimari, Resim,
Heykel; Eski Roma Uygarlığı ve Sanatı: Erken Roma, Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu; Eski Roma
Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, resim, heykel, küçük el sanatları.
1701.030315.4 Arkeoloji ve Müzecilik

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Arkeoloji ile ilgili temel kavramlar, Ön Asya da yapılan arkeolojik çalışmaların tarihçesi ve önemli araştırmacılar.
Mezopotamya’nın coğrafi konumu, jeomorfolojik yapısı, iklim koşulları ve ekonomik karakteri, din anlayışı,
hukuk, toplumsal yapı ve dil Genel kronolojik gelişim Paleolitik Çağdan Demir Çağının sonuna kadar Önasyada
yaşamış olan toplumların ve uygarlıkların siyasi ve kültürel yapısı. Müze ve müzecilik ile ilgili temel kavramlar,
Müze ile müzeciliğin araştırma tarihçesi, Müze çeşitleri, Müzelerdeki sergileme tipleri, Müzelerde eğitim, Müze
çalışanlarının sorumlu oldukları görevler, Modern müzecilik, Dünya ve Türkiye müzelerinden örnekler.
Giriş, Müze Kelimesinin Anlamı ve Müzecilik ile İlgili Kavramlar; Dünya Tarihinde Müzeciliğin Gelişimi;
Türkiye de Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi; Müze Çeşitleri; Müzelerin ve Müze Uzmanlarının Görevleri; Müzelerde
Sergileme Tipleri ve Eğitim; Müze Vitrinleri, Aydınlatma ve Koruma Yöntemleri; Dünya Müzelerinden Örnekler;
Arkeoloji Bilimi ve disiplinler (Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi,
Eskiçağ Tarihi, Antropoloji); Ön Asya Arkeolojisinin çekirdek bölgesini oluşturan Fırat ve Dicle nehirlerinin
bulunduğu coğrafya; Bölgelere göre; Anadolu, Mezopotamya ve İran ın kronolojik ve kültürel gelişimi, önemli
merkezlerin modern ve eski(antik) adlar; Jeoloji ve Paleontoloji bilim dallarının gelişim süreçleri; Arkeolojide
yerleşim biçimleri; Höyükler ve düz iskân yerleri; Arkeolojik buluntuların tarihlendirme teknik ve metotları;
Radyo karbon (C 14), PotasyumArgon-40, Termolüminesans ve Dendrokronoloji.
1701.030315.5 Tenis

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Bu ders tenis tarihi, saha özellikleri ve oyun kuralları ile top duygusu, forhend, backhand, servis ve vole teknikleri
ile öğretim metotlarını kapsamaktadır.
Tenis tarihçe, saha ve kullanılan malzemeler; Raket ve topla beceri alıştırmaları; Raket tutuşu. Forhand tekniğine
giriş; Backhand tekniğine giriş; Vole; Servis; Servis karşılama; Smaç; Tekler ve çiftler oyun kuralları; Aşırtma
vuruş; Slace vuruş; Ders içi tekler turnuva; Ders içi çiftler turnuva.

1701.030315.6 Badminton

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Badminton un tarihsel gelişimi. Raket tutuş tekniği. Yüksek servis tekniği; Saha ölçüleri - Raket, file, direk ve tüy
top hakkında bilgi. Clear tekniği; Servis kuralları. Servis bölgeleri. Servis atışındaki fauller hakkında bilgi.
Forehand yanel tekniği; Oyun esnasındaki fauller hakkında bilgi. Backhand yan el tekniği; Kategoriler - set sayıları
hakkında bilgi. Forehand smaç tekniği; Letler - topun oyun dışında kaldığı durumlar hakkında bilgi. Backhand
smaç tekniği; Kural dışı durumlar hakkında bilgi. Baş üstü drop tekniği; Hakemler hakkında bilgi. Forehand el altı
drop tekniği. backhand el altı drop tekniği; Servis çeşitleri ve topun izlediği uçuş yolu hakkında bilgi. Forehand
öldürücü vuruş tekniği; Vuruş çeşitleri ve topun izlediği uçuş yolu hakkında bilgi. Backhand öldürücü vuruş
tekniği; Raket tutuş, yüksek servis ve clear tekniğinin teorik anlatımı. forehand, backhand silme vuruş teknikleri;
Forehand yan el, backhand yan el, forehand smaç tekniklerinin teorik anlatımı. Forehand, backhand kaldırma vuruş
teknikleri; Backhand smaç, baş üstü drop, forehand el altıdrop, backhand el altı drop, forehand öldürücü vuruş
tekniklerinin teorik anlatımı. Drive tekniği; Backhand öldürücü vuruş, forehand backhand silme vuruş, forehand

backhand kaldırma vuruş, drive ve koşu yolu tekniklerinin anlatımı. 1-2-3-4 -5-6-7-8 numaralı koşu yollarının
teknikleri.
1701.030315.7 Doğa Sporları

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Kayak ekipmanları, kıyafet, pist ve temel kayak teknikleri anlatımı; Snowboard ekipmanları, kıyafet, pist ve temel
snowboard temel teknikleri anlatımı; Doğa yürüyüşü ekipmanları kıyafet, parkur, ilerleme teknikleri hakkında
konu anlatımı; Kayak ve snowboard uygulamalı video analizi; Doğa yürüyüşü uygulama parkur eğitimi; Çadır
çeşitleri kurulumu, harita ve pusula ile yön bulma, gece ilerleme teknikleri teorik ve uygulama eğitimi; Çadır
kurulumu, ateş yakma, söndürme, ilerleme teknikleri ile ilgili uygulamalı eğitim; İlerleme teknikleri, harita ve
pusula kullanımı yön bulma teknikleri uygulama eğitimi; Orienteering nedir? Nasıl yapılır? Tarihsel gelişimi,
orienteering kullanılan malzemeler, harita okuma, kategorileri teorik ve anlatımı; Orienteering uygulamalı parkur
eğitimi; Sportif kaya tırmanışı malzemelerinin tanıtılması, parkur çeşitleri, tırmanma teknikleri, teorik anlatımı;
Aletli dalış ekipmanları, tarihsel gelişimi, işaretler, temel teknik beceriler teorik anlatımı.
1701.030315.8 Basketbol

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Basketbolun tarihçesinin, oyun kurallarının, temel tekniklerinin bireysel olarak öğrenilmesi ve uygulaması, bu
tekniklerin oyun kuralları içinde oyun ortamında 2 şerli, 3 erli ve 4 erli takımlar şeklinde uygulanması, oyun
ortamında takım hücum ve savunma sistemlerini kullanarak uygulaması.
Top tutma, üçlü tehdit, top el koordinasyonu geliştirici çalışmalar; Genel bilgiler, basketbolun tarihçesi ve oyun
kuralları; Top sürme çeşitleri; Pas çeşitleri; Ayak hareketleri; stoplar ve pivot hareketleri; Şut ve çeşitleri; Ribaund;
Topsuz hareketler Katlar, yön değiştirme, Toplu aldatmalar; Perde ve devrilme (1X1 oyun); Basketbola hazırlayıcı
oyunlar (2X2, 3X3, 4X4oyun); Takım Savunması; Takım Hücumu; Genel sınava hazırlık.
1701.030315.9 Voleybol

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Voleybol eğitimine yönelik çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı ve
voleybol eğitiminin ve öğretiminin uygulanması, voleybol tekniklerin bir derse yönelik ve uygulanmasının
öğretilmesi.
Voleybol tarihi ve oyun kuralları; Parmak pas tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar
ve düzeltmeler; Manşet pas tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler,
Servis ve çeşitlerinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Servis ve
çeşitlerinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Smaç tekniğinin öğretilmesi:
geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Blok tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar
sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Top kurtarma ( Plonjon) tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık
karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Servis Karşılama tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan
hatalar ve düzeltmeler; Voleybolda Sistemeler; Müdafaa tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık
karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Öğrenci uygulamalı ders sunumları( Pas, Servis, Manşet, Smaç); Voleybolda
taktik; Voleybolda teknik analizi ve hakemlik ve koçluk; Genel sınava hazırlık.
1701.030315.10 Futbol

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Futbol Tarihi ve gelişimi, Futbol Oyun Teknikleri, Futbol- Futbol Oyun kuralları; Sportif Erdemlilik /Fair play,
futbol temel teknik becerilerin öğretisi ile ilgili alıştırma ve uygulamalar; Futbol hücum-savunma strateji ve taktik
yapılanmaları ile ilgili temel alıştırmalar ve alan uygulamaları.
Futbol da grafik ve çizim objeleri ile anlatım teknikleri; uygulamalar; Futbol da ısınma ve toparlanma yöntemler,
alıştırma ve uygulamalar; Topsuz temel Futbol Teknikleri?(koşma, yön değiştirme, engelleme, atlama, kayma,
vücut teknikleri) temel anlatım, alıştırma ve uygulama; Ayak ile yapılan temel `Vuruş Teknikleri’, anlatım,
alıştırma ve uygulamalar; Pas ve Gol Vuruşları alıştırma ve uygulamaları; Top sürme / Dripling Teknikleri temel
anlatımı; alıştırma ve uygulamalar; Topu kontrol Teknikleri temel anlatımı; alıştırma ve uygulamalar; Top
Saklama ve Çalma Teknikleri Temel anlatımı; alıştırma ve uygulamalar; Çalımlama / Topla Adam geçme

Teknikleri temel anlatımı; alıştırma ve uygulamalar; Kaleci Teknikleri temel anlatımı; alıştırma ve uygulamalar;
Futbol temel teknikleri ile ilgili bileşik kurgulu alıştırma ve uygulamalar; Hücum-Savunma stratejisi ve taktik
yapılanmaya yönelik uygulamalar; Genel sınava hazırlık.
1701.030315.11 Salon Dansları

(Kredi / ECTS

2 / 3)

Çocuklarının motor gelişim özellikleri, Dans araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, Dans alıştırmaları, bireysel ve
eşli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıştırmalar.
Temel Vücut hareketleri; Temel Vücut hareketleri; Vücut dalgaları, kol dalgaları ve salınımlar; Dengeler ve
dönüşler; Dengeler ve dönüşler; Sıçramalar, Atlamalar; Yer hareketler; Klasik dans- bacak ve kol pozisyonları;
Avrupa dansları (Polka adımları, vals adımları, Rus dansları); Latin dansları (Ça-ça adımları); Avrupa dansları ve
Latin dansları; Eşarp, çember, paraşütle çalışmalar; Eşarp, çember, paraşütle çalışmalar; Genel sınava hazırlık.
1701.030315.12 Halk Dansları

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Öğrencilerin estetik yönünü geliştirmek, yaratıcılık ve yeteneklerini dans etme yolu ile geliştirmek, yerel, bölgesel,
ulusal ve uluslararası dans kültürlerini tanımak, kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak.
Dersin Tanıtımı (dersin amacı ve işleyiş planı); Halk oyunları nedir; Halk oyunları türleri; Kostümlerin tanıtımı;
Yöre oyunu belirleme; Yöre oyunlarının adım olarak tanıtımı; İnançsal ve seyirlik oyun türleri; Halk oyunlarının
tanımı ve tarihçesi, örnek dinletiler; Diğer dans türleri; Erkek oyunları, bayan oyunları, toplu oyunlar; Belirlenen
yöre adım tanıtımı.
1701.030315.13 Gitar

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Sol ve Sağ el parmak çalışmaları Arpej çalışmaları Eser çalışması.
Klasik Gitarın tanıtılması- Sağ el parmak çalışmaları; Sağ el parmak çalışmaları; Sol ve Sağ el parmak çalışmaları;
1. 2. 3. tellerdeki nota çalışmaları; 4. 5. 6. tellerdeki nota çalışmaları; 1. pozisyonda 6 telde çalışmalar; Arpej
çalışmaları; 3/4 - 2/4 - 4/4 lük ritim ölçülerinde arpaj çalışmaları; Eser çalışmaları.
1701.030315.14 Bağlama

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Bağlamanın tanıtımı. Bağlamada sağ ve sol el tutuşları ile ilgili basit alıştırmalar, Halk müziğinde çok kullanılan
la kararlı ezgilerden başlamak üzere örnekler, okul müziğinde kullanılan ezgiler çalabilme.
Bağlama çalgısının genel olarak tanıtılması/Bağlamanın okul-müzik eğitimindeki yeri ve önemi; Bağlama çalmada
kullanılan işaretler ve parmak numaralarının öğretilmesi/ Akort Sisteminin öğretilmesi; Bağlama ile doğru oturuş
ve tutuş pozisyonunu kavrayabilme, sağ ve sol el tutuşlarının öğretilmesi; Nota Kalıplarına Göre Tezene vuruşları
(Sağ El Tekniği)/Sol El Parmaklarını Yerleştirilmesi / Sağ ve Sol El Koordinasyonunun sağlanması; Do, Re, Mi.
seslerinin bağlamadaki yerlerinin öğretilmesi/1, 2, 3, 4, 5 nolu kalıpların öğretilmesi; Alıştırmalar ve Etütler/Basit
ezgiler üzerinde çalışmalar; Genel Tarama(Çırpma) Tezenesinin öğretilmesi ve örnek ezgiler üzerinde çalışmalar;
Çalışmalara devam edilmesi (Yeni Kalıplar(6, 7, 8)/ Etüt, Alıştırma çalışmaları/Yeni Ezgiler); İnce Re, Mi, Fa,
Sol seslerinin bağlamadaki yerlerinin öğretilmesi; Karadeniz Tezenesinin öğretilmesi ve örnek ezgiler üzerinde
çalışmalar; 5/8,7/8,9/8 Ezgilerin Karadeniz Tezenesi ile çalışılması; Karadeniz Tezenesine devam edilmesi; Etüt
4 çalışılması/ Süit-1 in çalışılması.
1701.030315.15 Jimnastik

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Jimnastiğin tanımı ve tarihçesi, jimnastiğin, Türkiye ve dünyadaki gelişimi; Beden eğitimi dersine başlarken
sıralanma, tekmil alma ve dersi bitirişin öğretilmesi; Düzen alıştırmalarının önemi ve komutların öğrenimi;
Jimnastikte temel duruşların (rahat, hazır ol ve selamlama) öğretimi; Yerinde dönüşlerin (sağa, sola ve
geriye)öğretilmesi; Sıra oluşturmalar. Tekli sıra oluşturmalar. Çoklu sıra oluşturmalar; Yürüyüş ve çeşitlerinin
öğretilmesi.(adi adım, uygun adım, merasim adımı); Yürüyüş kolunda çarklar ve dönüşler; Genel ısınma
egzersizleri; Koşu formu ile, çevirme, esnetme, germe; Alette jimnastik çalışmaları.(kasa, bank, denge, paralel bar,

asimetrik bar, beygir, kulplu beygir, merdiven, halat); Aletle jimnastik çalışmaları.(ip, top, lobut, kurdela, sağlık
topu, çember, jimnastik sopası); Jimnastikte yer hareketlerinin öğrenimi.(denge duruşları, öne ve geri takla, erişme,
çember, amut, kartvil, kipe, öne elli aşma, bara ve asimetrik bara çıkış, barda ve asimetrik barda karın dönüşü);
Jimnastikte duruş ve oturuşlar ve eşli hareketlerin (gösteri jimnastiği) öğrenimi.
1701.030315.16 Atletizm

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Atletizmle ilgili genel kuramsal bilgiler, temel beceri ve tekniklerin öğrenimi ve öğretimi. Atletizmin Tanımı ve
Sınıflandırılması; Alçak Çıkış tekniği Sprint abc drilleri viraj koşuları ayaktan deparlan seri çıkış Yüksek çıkış
çalışması; Uzun atlama tekniği Uzun atlama sektörünün özellikleri Yaklaşma koşusu Sıçrama Uçuş ve konma;
Uzun atlama tekniklerinin uygulanması Deneme atlayışları ve ölçüm; Gülle atma tekniği Güllenin ve atma
sektörün özellikleri Geriye kayarak gülle atma tekniği Gülle atma denemeleri ve ölçümler; Gülle atma Dönerek
gülle atma tekniği Gülle atma denemeleri ve ölçümler; 4x100 Bayrak koşusu Bayrak alma -verme ve değişim
teknikleri Bayrak değişim alanı Yarışma ve zaman tutma; Cirit Atma tekniği Ciritin, cirit spesiyalinin ve atma
sektörünün özellikleri; Kısa mesafe koşuları derece alma Cirit atma denemeleri ve ölçümler; 100m-110m engelli
koşuları Engel drilleri1.Engele Engele koşu; Engel drilleri Çıkış ve 1 engel geçme 100 ve110 me engel koşma ve
derece alma; Uzun atlama, gülle atma, ve engelli koşularda derece alma; 100 metre ve cirit atma derece alma;
Eksik giderme çalışmaları.
1701.030315.17 Müzik Kültürü ve Uygulamaları

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Öğrenciler, Müziğin kültürel bir konu olduğunu, kendine ait kavramları bulunduğunu, farklı kültürlerin farklı
müziklere sahip olduklarını ve etnosantrizmin müzik kültürü alanında yeri olamayacağını öğrenirler.
Temel kavramlar: müzik, kültür ve müzik kültürü; Müzik ve kökenine ilişkin inanışlar; Müziği öğrenmekaktarmak: kültürel süreçler; Müzik kültürü modeli: etkileme-icra-topluluk bellek/geçmiş; Müzik kültüründe
başlıca bileşenler; Müziğin sosyal organizasyonu: müzisyen, besteci, yorumcu, dinleyici ve diğerleri; Müzik ve
çeşitli konular: müzik tarihi, müziksel tarz, teori, repertuar ve analitik başlıklar; Müziğin maddi kültürü: çalgılar,
elyazmaları ve basılı materyaller; Müzikoloji, etnomüzikoloji, kültürel antropoloji,etnisite, etnosantrizm ve
kültürel kodlar; Halk müziği, sanat müziği, popüler müzik kavramları; Bağlantılar: kimlik, toplumsal cinsiyet,
dilbilim, anlam ve müzik; Müzikte "yapı": ses ve zaman boyutları ve kavramlar; Müziğin evrenselleri: ses ve
zaman olarak müzik.
1701.030315.18 İşaret Dili

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Türkçe İşaret Dili'nin alfabesi, temel kelime ve dilbilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme
engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamak.
Türkçe işaret dili (TİD)in tanımı; El ve parmak şekilleri, Ellerin vücuda göre konumu, Mimiklerin fonksiyonu;
Tek ve çift el kullanım, İşaretlerin Türkçeyle ilişkisi; İşareti anlamlandırma Özgün anlatım biçimi; El-beden
uyumu Yüz ifadesi-mesaj uyumu; İşaret diliyle sözlü dili beraber kullanma Dudak hareketlerini abartmama;
Selamlaşma Hal hatır sorma; TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurma; Duygu ve düşünceleri aktarma;
Karşı tarafı anlama.
1701.030315.19 İlk Yardım

(Kredi / ECTS 2 / 3)

İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk
yardım, medikal acil durumlarda ilk yardım ve uygun hasta taşıma teknikleri ilgili yeterlikleri kazandırmak
amaçlanmıştır.
İlkyardım temel uygulamaları; Birinci ve ikinci değerlendirme; Yetişkin temel yaşam desteği; Çocuk ve
bebeklerde temel yaşam desteği; Solunum yolu tıkanıklığında ilkyardım; Dış ve iç kanamalar; Yara ve yara
çeşitleri; Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilkyardım; Üst ekstremite kırık, çıkık ve
burkulmalarında ilkyardım; Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkı ve burkulmalarında ilkyardım; Medikal acillerde

ilkyardım; Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilkyardım; Hasta ve yaralı taşıma teknikleri . Kısa
mesafede hızlı taşıma teknikleri; Sedye oluşturarak hasta ve yaralı taşıma teknikleri.
1701.030315.20 Finansal Okuryazarlık

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Öncelikle finans ve ekonomiye ilişkin temel kavramlar paylaşılıp finansal bir bakış açısı kazandırılacak öğrenciye,
daha sonra üç perspektif temelinde (birey, aile ve işletme) karşılaşılabilecek finansal konularda doğru tutum ve
davranışı gösterebilmeleri, doğru kararları alabilmeleri için ihtiyaç duyacakları paranın zaman değeri, finans
matematiği, mali tablolar ve analizi, finansal sistem, para ve sermaye piyasaları, fon kaynakları, finansal aracılar,
finansal araçlar, finansal planlama, başabaş analizi, yatırım kararlarında kullanılan yöntemler teorik temelleriyle
ve pratik hayattan örnekler verilerek ele alınacaktır.
Finansal okuryazarlık kavramı, tanımı ve kapsamı; Finans ve Ekonomi ile İlgili Temel Kavramları; İşletme Finansı
ve Finansal Yönetim; Muhasebe Sistemi, Muhasebe Sisteminin Çıktısı Mali Tablolar; Mali Tabloların Okunması
ve Yorumlanması; Paranın Zaman Değeri, Bugünkü ve Gelecekteki Değer Kavramları ve Faiz Hesapları; Finansal
Sistem ve Finansal Aracı Kurumlar; Finansal Piyasalar: Para Piyasası, Sermaye Piyasası ve Türev Piyasalar;
Finansal Araçlar (Menkul Kıymetler); Finansman Kaynakları ve Finansman Kararları; Varlık ve Yatırım
Kavramları, Nakit ve Diğer Varlıkların Yönetimi; Yatırım Kararları ve Yatırım Kararlarında Kullanılan
Yöntemler; Finansal Planlama; Bütçeler ve Başabaş Analizi.
1701.030315.21 Programlama Dilleri

(Kredi / ECTS

2 / 3)

Programlama dilleri hakkında genel bilgiler, programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe, programlama
paradigmalarına genel bir bakış, programlama dillerinde söz dizim ve anlam tanımlanması, programlama dillerinin
makine diline çevrim süreci, yorumlayıcılar ve derleyiciler, değişkenler ve özellikleri, bağlama kavramı, veri
tipleri ve tip dönüşümleri, altprogramlar, soyut veri tipleri, nesneye yönelik programlama kavramları (soyutlama,
kapsülleme, sınıflar ve nesneler, kalıtım ve çokyapılılık), istisna ve istisnaların ele alınması.
Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri; Programlama paradigmalarına genel bakış –
Programlama dili uygulamaları, programlama dili değerlendirme kriterleri ve programlama dili tasarımına etki
eden faktörler; Programlama paradigmalarına genel bakış – Programlama dillerinin sınıflandırılması, programlama
dillerinin gerçeklenme metotları ve programlama dili ortamları; Programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe –
Fortran, LISP, ALGOL, COBOL, BASIC, SIMULA, PROLOG, ADA, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, Lua,
C#, XSLT, JSP; Programlama dillerinde söz dizimi ve anlam tanımlanması – Söz dizimi tanımlanmasındaki
problemler ve söz dizimi tanımlanmasında kullanılan yöntemler (CFG, BNF ve EBNF); Programlama dillerinde
söz dizimi ve anlam tanımlanması – Programlama dilinin yapısını tanımlamada kullanılan nitelikler ve
programlama dilinin anlamını tanımlama; Programlama dillerinin sözcüksel ve sözdizimsel analizi – Sözcüksel
analize giriş ve sözcüksel analizin yapılması, Programlama dillerinin ayrıştırılması ve ayrıştırma çeşitleri;
Değişkenler, bağlamalar ve kapsamlar - Değişkenler ve özellikleri, dinamik ve durağan bağlama ve kapsamların
incelenmesi; Veri tipleri ve ifadeler – Veri tipi kavramı, basit ve yapısal veri tipleri, tip denetimi, tip dönüşümleri,
tip uyumluluğu, sayısal, ilişkisel ve mantıksal ifadelerin incelenmesi; Komut seviyeli kontrol yapıları – Seçme
koşullarının (if-else ve switch) ve döngü yapılarının (while, do-while ve for) farklı programlama dillerindeki
kullanılışının incelenmesi; Altprogramlar – Prosedür ve fonksiyonlar, yerel değişkenler, iç içe girmiş
altprogramlar, parametre aktarımı, aşırı yüklenmiş altprogramlar ve genel altprogramların incelenmesi; Soyut veri
tipleri ve kapsülleme – Soyut veri kavramı, kapsülleme kavramı ve bu kavramların farklı programlama dillerindeki
kullanılışının incelenmesi; Nesne yönelimli programlama – Nesne yönelik programlama kavramları, metotlar,
diziler, sınıflar, nesneler, kalıtım, çokyapılılık, istisna ve istisnaların ele alınması konularının incelenmesi.
1701.030315.22 Bilgisayar Donanım

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Bilgisayar donanımı ve çevre birimlerinin genel özellikleri ve çalışma prensipleri, donanım maliyet/performans
değerlendirmeleri, bakım onarım, sorun giderme.
Donanım ve PC hakkında genel bilgiler; CPU ve Anakart; Bellekler ve Diskler; Monitörler / Yazıcılar; Klavye,
Fare ve UPS; BİOS ve Açılış ayarları; Ekran Kartı – Diğer Donanım Kartları; Overclock ve benchmark kavramları;

Bir bilgisayar kasası toplama stratejileri; Donanım sorunları ve çözüm yolları; Pc tamir ve bakım teknikleri;
Multimedya sistemi, sistem yazılımı ve terminoloji; Donanımda yeni gelimeler ve teknolojiler; Genel tekrar.
1701.030315.23 Drama

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı,
çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş
gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel
drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici
drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.
Drama teriminin tanımı ve anlamı; Drama teriminin benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, DramaOyun, Drama) farkı; Dramanın tarihi; Dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları; Dramanın yaş gruplarına ve
uygulama alanlarına göre sınıflandırılması; Drama ortamı ve öğretmen nitelikleri; Drama da özel teknikler;
Dramanın değerlendirilmesi; Uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun yaratıcı drama örnekleri; Yeni
örneklerin geliştirilmesi; Geliştirilen drama örneklerinin uygulanması.
1701.030315.24 Satranç

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Satranç Oyununun Tarihçesi, Satrançla ilgili temel bilgiler, alana ait teorik ve pratik bilgilerin aktarılması, Satranç
Oyun Elemanları ve Değerleri, Satranç Oyun Kuralları, Rok, Mat ve Beraberlik(Pat), Piyon Terfisi, Satranç
Taşlarının Hareket Tarzları, Satranç Oyun açılışları.
Satrançla ilgili temel bilgiler; Satranç Oyununun Tarihçesi; Satranç Oyun Elemanları ve Değerleri; Satranç Oyun
Kuralları -1; Satranç Oyun Kuralları -2 (Uygulama); Rok, Mat ve Beraberlik(Pat) -1; Rok, Mat ve Beraberlik(Pat)
-2 (Uygulama; Piyon Terfisi; Satranç Taşlarının Hareket Tarzları-1; Satranç Taşlarının Hareket Tarzları-2; Satranç
Oyun açılışları-1; Satranç Oyun açılışları-2; Satranç Oyun açılışları-3 Uygulama.
1701.030315.25 Bilgisayarlı İstatistik Teknikleri

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Olasılık hesapları, istatistiksel analizler, hipotez testleri.
Verileri toplamak, Verileri serilere dönüştürmek; Bilgisayar’da istatistik yazılım programı ile veri giriş ve temel
analiz; Serilerin değişkenlik ölçülerini hesaplamak, Olasılıkları hesaplamak; Bilgisayar’da istatistik yazılım
programı ile olasılık hesapları; Rastsal değişkenlerle analiz yapmak; Örnekleme yapmak; Hipotez testlerini
öğrenmek; Test türlerini öğrenmek; Değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek; İndeks hesaplamaları yapmak;
Bilgisayar’da istatistik yazılım programı ile İndeks hesaplamaları yapmak.
1701.030315.26 Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi

(Kredi / ECTS

2 / 3)

İkinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel
yaklaşım); anadil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek
dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi.
Edinim, öğretim kavramları; Anadil ediniminde temel kavramlar ve teoriler; Davranışçı modeller; Naturalist/
modeller (doğuştancılık); Bilişsel ve bağlantıcı modeller; Anadil ediniminde fonolojik ve morfolojik gelişme;
Anadil ediniminde kelime, anlam ve tümce gelişimi; İkinci dil ediniminde temel kavramlar ve teoriler; Davranışçı
modeller; Naturalist/ modeller (doğuştancılık); Bilişsel ve bağlantıcı modeller; İkinci dil edinimini etkileyen
faktörler; Yabancı dil öğretimi uygulama gözlemleri ve değerlendirmeleri.
4.YARIYIL
1701.020402 Yönetim ve Organizasyon

(Kredi / ECTS 3 / 4)

Yönetim faaliyetinin tanımı Yöneticilik Klasik yönetim Neoklasik yönetim Sistem yaklaşımı Durumsallık
yaklaşımı Planlama-organizasyon-yöneltme.

Yönetim faaliyetinin tanımı; Yöneticilik; Klasik yönetim; Neoklasik yönetim; Sistem yaklaşımı; Durumsallık
yaklaşımı; Planlama-organizasyon-yöneltme; Koordinasyon; Denetim; Örnek Edinme; Yeniden Yapılanma.
1701.020404 Yolcu Hizmetleri

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Yolcunun tanımı; Kıymetli dokümanların taşınması; Bagajların taşınması; Yolculuk üzerindeki ara noktalar:
Stopover (duraklama), Transfer (uçak değiştirme amacıyla yapılan duraklama), Transit (aktarma); Yolcu biletinde
dikkat edilmesi gereken özel hususlar; Özel ücrete tabi biletler; Özel ücrete tabi bagajlar; Parça sistemi ile
taşımacılık; Excess (Fazla) bagaj taşıma usulleri; Evcil hayvanların taşınma usulleri; Kabin bagajı ile ilgili kurallar;
Endorsment (Biletin Onaylanması); Reissue.
IATA-ICAO; Yolculuk üzerindeki noktalar ve yolculuk çeşitleri; Trafik hakları Uçuş sürelerinin hesaplanması
Kıymetli doküman tanıtımı; Bilet okuma MCO Manuel check in uygulamaları Boarding; Özel hizmet gerektiren
yolcular; Anlaşmalar; Endorsment Uçuş aksaklıkları; FIM Denied Boarding; Yolcu bagajı tanıtımı ve kabulü;
Interline bagaj etiketi; Ağırlık ve parça sistemi Fazla bagaj kural ve uygulamaları; Özel bagajlar ve taşımacılık
kuralları; Evcil hayvan kabulü EXST CBBG.
1701.020406 Uçuş Operasyon

(Kredi / ECTS 3 / 4)

Uçuş işletme ve genel hizmet ilkelerini tanımlayabilme, uçuş emniyetini, yolcu konforunu, tarifede etkinliği,
ekonomiklik ilkesini, uluslararası hava seyrüseferi için meteoroloji bilgilerini, WAFC, RAFC, AMO, METAR,
TAF-TAFOR ve SIGMET kavramlarını, meydan işletme minimalarını, uçak kategorileri, aletli yaklaşma
prosedürleri, kalkış ve iniş performanslarını, dispeçer, dispeç release ve dispeçer sorumluluklarını, yakıt planlama
ilkelerini gibi uçuş harekât uzmanı olabilmek için gerekli konuları içermektedir.
Uçuş Operasyon Hizmetlerinin Kapsamı; Dispeç ve Dispeçerin Sorumlulukları İşleticilere ve Uçuş Ekiplerine
Sağlanan Bilgi ve Hizmetler; ATC Slot Mesajları; Uçuş Planı, ATC Slotu, Meydan Slotu, Permi; Meydan Slotu,
Permi; Eurocontrol; Permi; Uçuşun Dispeç Edilmesi ve Dispeç ReleaseNotam-Snowtam.
1701.020408 Havacılık Emniyeti ve Güvenliği

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Havacılık güvenliğinde organizasyonel ve operasyonel hata çeşitleri, insan hataları, operasyonel konular, uçuşa
elverişlilik, risk, güvenlik kavramları, güvenlik kültürünün özellikleri, insan faktörü modelleri, shell, pear, peep
modelleri, havacılık güvenliğine ilişkin olası tehditler.
Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramların açıklanması; İnsan Faktörleri Ve SHEL Modeli ilişkisinin
incelenmesi; İnsan performansını etkileyen faktörlerin incelenmesi: Bilgi işlem modeli, Çevresel faktörler
(Gürültü, iklim, ısı, aydınlatma, çalışma çevresi), Genel sağlık durumu, Duyularla ilgili faktörler, Uyku,
Sirkadiyen ritm ve vücut sıcaklığı, Yorgunluk; İnsan performansını etkileyen faktörlerin incelenmesi: Vardiyalı
çalışma düzeni, Alkol ve uyuşturucu kullanımı, İlaç kullanımı, Dikkat, Algı, Hafıza, Duygu ve Heyecan, Bilişsel
yorgunluk, Motivasyon, Stres, İş yükü, Zaman baskısı, Tutum ve kültür; Havacılık emniyeti ve kültür ilişkisinin
incelenmesi, insan hatalarına ilişkin temel kavramların ve hata yönetim modellerinin incelenmesi; Dispeçer
Kaynak Yönetimi: DKY’ye İlişkin Temel Kavramlar ve iletişim bileşeninin incelemesi; Dispeçer Kaynak
Yönetimi: Takım Çalışması ve Liderlik bileşenlerinin incelemesi; Dispeçer Kaynak Yönetimi: Durumsal
Farkındalık, İş yükü Yönetimi ve Karar Verme bileşenlerinin incelenmesi; Emniyet Yönetim Sistemi: EYS’ye
İlişkin Temel Kavramlar, Emniyet Yönetim Sisteminde üst yönetim desteği, Emniyet Yönetim Sisteminde
Planlama Ve Örgütleme, Verilerin Toplanması; Emniyet Yönetim Sistemi: Risk Yönetimi; Emniyet Yönetim
Sistemi: Düzeltici İşlemlerin Onaylanması Ve Uygulanması, Emniyetin Güvence Altına Alınması, Emniyetin
Teşvik (Promote) Edilmesi, Kriz Yönetimi, Örnek olay incelemesi.
1701.020410 Temel Harekât Hizmetleri ve Ramp

(Kredi / ECTS 3 / 4)

Yük ve denge ile ilgili uçak ağırlıklarının tanımları; Aşırı yüklemenin uçak performansına etkileri: Ağırlık merkezi
ve denge, Ağırlık merkezi ve MAC; Yük ve denge hesaplama yöntemleri; Hava taşımacılığında yük ve yükleme:

Yükleme ile ilgili sınırlamalar, Uçakla ilgili sınırlamalar; Yolcu ve yük taşıma mevzuatı; Tehlikeli maddeler ve
mevzuatı; Loadsheet ve Load Message'ın doldurulması; Loading Instruction'ın doldurulması; Uygulama örnekleri.
Yük ve Denge ile İlgili Uçak Ağırlıkları; Dengenin Önemi: Ağırlık merkezi ve denge, moment, hayali başlangıç
hattı, gövde yer numarası, ağırlık merkezi, boş uçağın ağırlık merkezi; Ana Aerodinamik Kanat Kesiti: kanat kesiti,
kanat kesitinin ön ucunun başlangıç hattına uzaklığı, kanat kesitinin arka ucunun başlangıç hattına uzaklığı, ana
kanat kesiti hesaplamaları, stabilizer trim grafiği, ağırlık merkezinin limitleri; Yük ve Denge Hesaplama
Yöntemleri: Hesaplama yöntemi, grafik yöntemi, tablo yöntemi; Aşırı Yüklemenin Uçak Performansına Etkileri:
Kalkış, tırmanış, düz uçuş, iniş, havada tutunamama; Ağırlık Merkezinin Arka ve Ön Limitinde Yüklemenin Uçak
Performansına Etkileri: Kalkış, düz uçuş, iniş; Havayolu Taşımacılığında Yolcu ve Yük Taşımaları: Posta, yolcu,
bagaj, kargo yönetmelikleri ve sınırlamaları; Yükleme Sınırlamaları: Yük sınırlamaları, yükleme sınırlamaları,
uçak sınırlamaları; Yük ve Denge Formunun Hazırlanma Şekli; Boeing 727-2F2 ve DC-9-32 uçaklarının yük ve
denge formunun hazırlanması; Boeing 737-400 ve Airbus A-310 uçaklarının yük ve denge formunun hazırlanması;
Boeing 757 ve MD-80 serisi uçakların yük ve denge formunun hazırlanması; Boeing 767, MD-90 ve Airbus 300600 uçaklarının yük ve denge formunun hazırlanması.
1701.020412 Temel İngilizce-4

(Kredi / ECTS 4 / 5)

Ability with Can and Could; Be Able To; Permission; Requasts and Offers; Advice; Suggestions; Necessity and
Prohibition; Preference;Precent Probability; Modals of Future Probability; Transitive and Intransitive Verbs;
Verb+Object+Prepositions Combinations; Verb+ Preposition Combinations.
1701.020414 İngilizce Konuşma ve Yazma Becerileri-4

(Kredi / ECTS 3 / 4)

“Weather and Climate :” : A news report on the climate of the Western Ghats tropical rainforest; A discussion
between two students who are preparing a survey about the weather and people’s moods; “Sports and Competitions
:” A panel discussion about the scoring system in Taekwondo; A presentation about unusual sports; “Business :”
: A conversation about wasting time at work; : A discussion between a mentor and a student about interview
techniques; “People :” : A conversation between two students about two remarkable people; A seminar discussion
about inventions with unusual designs; “Space and Universe :” A radio programme about space travel; : A
discussion about the International Space Station.

1701.030416 Bölüm Seçmeli 4

(Kredi / ECTS 2 / 3)

1701.030416.1 Temel Resim Teknikleri

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Sanatın temel kavramlarının araştırılması, sorgulanması ve tartışılması; Sanatsal dilin temel öğelerinin incelenmesi
ve gerekli uygulamaların yapılması.
Dersin tanımı, işleniş yöntemi ve derste gerekli malzemeler hakkında bilgi aktarımı; Karakalem ton skalası; Bir
doğal objeyi, 4 eşit parçaya bölünmüş 35x50cm kâğıda, noktalarla, çizgiyle, lekeyle ve etüt ederek resimleme; 12
tonlu renk skalası; Degrade geçişli renk skalası (Üç ana rengi, siyahtan rengin kendisine- rengin kendisinden
beyaza doğru derecelendirme) (Biri kâğıda dikey olarak, diğeri kâğıda yatay olarak dereceli Bir şekilde
yerleştirilen renklerin kendi aralarındaki karışımları; Degrade geçişli renk skalası (Üç ana rengi,siyahtan rengin
kendisine- rengin kendisinden beyaza doğru derecelendirme) (Biri kâğıda dikey olarak, diğeri kâğıda yatay olarak
dereceli Bir şekilde yerleştirilen renklerin kendi aralarındaki karışımları; Kolaj; (Fotoğraf Çalışması) Kare, daire,
üçgen gibi geometrik şekillerin doğadaki karşılıkları fotoğrafla tespit edilerek, bütün parça ilişkisiyle kompozisyon
denemeleri, ( Siyah karton, 35x50cm resim kâğıdı); Bir doğal ve bir yapay obje ile oluşturulmuş kompozisyondan,
fotoğrafla lekesel değer ve ışık- gölge araştırmaları yapma (Yalın kontrast); Bir doğal ve bir yapay obje ile
oluşturulmuş kompozisyondan, lavi (35x50 cm resim kâğıdı, mürekkep); Bir doğal ve bir yapay obje ile

oluşturulmuş kompozisyondan, renkli etüt (35x50 cm resim kâğıdı, akrilik boya); Bir doğal ve bir yapay obje ile
oluşturulmuş kompozisyondan, etüt edilen kompozisyonun ½oranındaki bir fragmanını Sıcak/soğuk kontrastı
kullanarak renkli çalışma (1. Fragman) (35x50cm resim kâğıdı, akrilik boya); Bir doğal ve bir yapay obje ile
oluşturulmuş kompozisyondan, fragmanın ½ oranındaki yeni fragmanını Tamamlayıcı kontrast kullanarak renkli
çalışma (2. Fragman) (35x50 cm resim kâğıdı, akrilik boya); Bir doğal ve bir yapay obje ile oluşturulmuş
kompozisyondan, fragmanın ½ oranındaki yeni fragmanını Tamamlayıcı kontrast kullanarak renkli çalışma (2.
Fragman). (35x50 cm resim kâğıdı, akrilik boya).
1701.030416.2 Seramik ve Heykel

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Seramik malzeme ve anatomik modellemeye yönelik olarak proje geliştirme, çizim ve taslak çalışmaları,
biçimlendirme için uygun olan malzemenin tespiti ve hazırlanması, anatomi ile ilgili teorik bilgi, şekillendirme
aşaması hakkında uygulamaya yönelik bilgiler verilmesi, kurutma, perdahlama, oksitleme, astarlama, bisküvi
pişirimi ve sır pişirimi aşamaları hakkında bilgilendirme, sonuçların değerlendirilmesi.
Proje ve uygulama yöntemleri belirlenir. Projenin gerçekleştirilmesi aşamalarında ortaya çıkabilecek güçlükler
tartışılır. Malzeme tespiti gerçekleştirilir; Belirlenen projeyi destekler nitelikte varsa öncülleri ve çağdaşları
üzerinde düşünceler, yorumlar; Gerçekleştirilecek seramik heykelin canlı modelinin araştırılması, etüt edilmesi,
etüde uygun hammadde seçimi ve küçük boyutlu maket çalışmalarının gerçekleştirilmesi; Maket çalışmaların
üzerinde yorumlar, değerlendirmeler ve seçimler. Seçilen maketlerin büyütülmesi, bu aşama da kullanılacak
hammadde seçimi; Seramik heykelde kullanılacak malzemenin şekillendirmeye uygun hale getirilmesi, seramik
malzemedeki toplam küçülmeye göre, elde edilmek istenen büyüklüğün hesaplanması; Şekillendirme çalışmaları,
denetleme ve yönlendirme çalışmaları; Şekillendirme çalışmaları, denetleme ve yönlendirme çalışmaları; Detay
çalışmalar, perdahlama veya doku çalışmaları; Deri sertliği kıvamında yapılması gereken renklendirme ve
astarlama çalışmaları; Çalışmaların sağlıklı biçimde kurutulması ve İlk pişirim aşaması; İlk pişirim sonrası
oksitlerle ve pigment boyalarla renklendirme, astarlama ve sırlama çalışmaları; İkinci pişirim aşaması ve
sonrasında çalışmaların değerlendirilmesi.
1701.030416.3 Sanat Tarihi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Tarih Öncesi Sanatları; Paleolitik Dönem, Mezolitik Dönem ve Neolitik Dönem Sanatları, İlkçağ Sanatları;
Mezopotamya (Sümer, Akad, Babil, Asur), Mısır, Ege ( Girit, Miken), Anadolu (Hititler, Frigler Urartular), Yunan,
Etrüsk ve Roma Sanatları.
Ders içeriği, kaynaklar, yöntem ve temel kavramların tanımlanması (sanat ve sanat tarihi); Sanatın başlangıcı ve
İlkel Dönem kültürü açısından işlevi: ilk araçlar, resim, heykel ve süsleme; Mezolitik dönem topluluklarında
(Yakındoğu ve Avrupa) sanat; Neolitik dönem topluluklarında sanat: mimari, resim, heykel, seramik, süsleme;
Mezopotamya Uygarlıkları ve Sanatı: Sümer, Akad, Babil, Asur´da mimari, resim, heykel; Mısır Uygarlığı ve
Sanatı: Mimari, resim, heykel; Eski Anadolu Uygarlıkları: Kalkolitik Çağ, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri
Dönemi; Eski Anadolu Uygarlıkları: Hititler, Frigler ve Urartularda mimari, resim, heykel, seramik; Ege Bölgesi
Uygarlıkları: Girit ve Miken ´de mimari, resim, heykel, seramik; Eski Yunan Uygarlığı ve Sanatı: Kent Devletleri,
mitoloji, felsefe ve sanat; Eski Yunan Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, heykel, seramik; Etrüsk Sanatı: Mimari, Resim,
Heykel; Eski Roma Uygarlığı ve Sanatı: Erken Roma, Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu; Eski Roma
Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, resim, heykel, küçük el sanatları.
1701.030416.4 Arkeoloji ve Müzecilik

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Arkeoloji ile ilgili temel kavramlar, Ön asyada yapılan arkeolojik çalışmaların tarihçesi ve önemli araştırmacılar.
Mezopotamya’nın coğrafi konumu, jeomorfolojik yapısı, iklim koşulları ve ekonomik karakteri, din anlayışı,
hukuk, toplumsal yapı ve dil Genel kronolojik gelişim Paleolitik Çağdan Demir Çağının sonuna kadar Önasyada
yaşamış olan toplumların ve uygarlıkların siyasi ve kültürel yapısı. Müze ve müzecilik ile ilgili temel kavramlar,
Müze ile müzeciliğin araştırma tarihçesi, Müze çeşitleri, Müzelerdeki sergileme tipleri, Müzelerde eğitim, Müze
çalışanlarının sorumlu oldukları görevler, Modern müzecilik, Dünya ve Türkiye müzelerinden örnekler.

Giriş, Müze Kelimesinin Anlamı ve Müzecilik ile İlgili Kavramlar; Dünya Tarihinde Müzeciliğin Gelişimi;
Türkiye de Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi; Müze Çeşitleri; Müzelerin ve Müze Uzmanlarının Görevleri; Müzelerde
Sergileme Tipleri ve Eğitim; Müze Vitrinleri, Aydınlatma ve Koruma Yöntemleri; Dünya Müzelerinden Örnekler;
Arkeoloji Bilimi ve disiplinler (Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi,
Eskiçağ Tarihi, Antropoloji); Ön Asya Arkeolojisinin çekirdek bölgesini oluşturan Fırat ve Dicle nehirlerinin
bulunduğu coğrafya; Bölgelere göre; Anadolu, Mezopotamya ve İran ın kronolojik ve kültürel gelişimi, önemli
merkezlerin modern ve eski(antik) adlar; Jeoloji ve Paleontoloji bilim dallarının gelişim süreçleri; Arkeolojide
yerleşim biçimleri; Höyükler ve düz iskân yerleri; Arkeolojik buluntuların tarihlendirme teknik ve metotları;
Radyo karbon (C 14), PotasyumArgon-40, Termolüminesans ve Dendrokronoloji.
1701.030416.5 Tenis

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Bu ders tenis tarihi, saha özellikleri ve oyun kuralları ile top duygusu, forhend, backhand, servis ve vole teknikleri
ile öğretim metotlarını kapsamaktadır.
Tenis tarihçe, saha ve kullanılan malzemeler; Raket ve topla beceri alıştırmaları; Raket tutuşu. Forhand tekniğine
giriş; Backhand tekniğine giriş; Vole; Servis; Servis karşılama; Smaç; Tekler ve çiftler oyun kuralları; Aşırtma
vuruş; Slace vuruş; Ders içi tekler turnuva; Ders içi çiftler turnuva.
1701.030416.6 Badminton

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Badminton un tarihsel gelişimi. Raket tutuş tekniği. Yüksek servis tekniği; Saha ölçüleri - Raket, file, direk ve tüy
top hakkında bilgi. Clear tekniği; Servis kuralları. Servis bölgeleri. Servis atışındaki fauller hakkında bilgi.
Forehand yanel tekniği; Oyun esnasındaki fauller hakkında bilgi. Backhand yan el tekniği; Kategoriler - set sayıları
hakkında bilgi. Forehand smaç tekniği; Letler - topun oyun dışında kaldığı durumlar hakkında bilgi. Backhand
smaç tekniği; Kural dışı durumlar hakkında bilgi. Baş üstü drop tekniği; Hakemler hakkında bilgi. Forehand el altı
drop tekniği. backhand el altı drop tekniği; Servis çeşitleri ve topun izlediği uçuş yolu hakkında bilgi. Forehand
öldürücü vuruş tekniği; Vuruş çeşitleri ve topun izlediği uçuş yolu hakkında bilgi. Backhand öldürücü vuruş
tekniği; Raket tutuş, yüksek servis ve clear tekniğinin teorik anlatımı. forehand, backhand silme vuruş teknikleri;
Forehand yan el, backhand yan el, forehand smaç tekniklerinin teorik anlatımı. Forehand, backhand kaldırma vuruş
teknikleri; Backhand smaç, baş üstü drop, forehand el altıdrop, backhand el altı drop, forehand öldürücü vuruş
tekniklerinin teorik anlatımı. Drive tekniği; Backhand öldürücü vuruş, forehand backhand silme vuruş, forehand
backhand kaldırma vuruş, drive ve koşu yolu tekniklerinin anlatımı. 1-2-3-4 -5-6-7-8 numaralı koşu yollarının
teknikleri.

1701.030416.7 Doğa Sporları

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Kayak ekipmanları, kıyafet, pist ve temel kayak teknikleri anlatımı; Snowboard ekipmanları, kıyafet, pist ve temel
snowboard temel teknikleri anlatımı; Doğa yürüyüşü ekipmanları kıyafet, parkur, ilerleme teknikleri hakkında
konu anlatımı; Kayak ve snowboard uygulamalı video analizi; Doğa yürüyüşü uygulama parkur eğitimi; Çadır
çeşitleri kurulumu, harita ve pusula ile yön bulma, gece ilerleme teknikleri teorik ve uygulama eğitimi; Çadır
kurulumu, ateş yakma, söndürme, ilerleme teknikleri ile ilgili uygulamalı eğitim; İlerleme teknikleri, harita ve
pusula kullanımı yön bulma teknikleri uygulama eğitimi; Orienteering nedir? Nasıl yapılır? Tarihsel gelişimi,
orienteering kullanılan malzemeler, harita okuma, kategorileri teorik ve anlatımı; Orienteering uygulamalı parkur
eğitimi; Sportif kaya tırmanışı malzemelerinin tanıtılması, parkur çeşitleri, tırmanma teknikleri, teorik anlatımı;
Aletli dalış ekipmanları, tarihsel gelişimi, işaretler, temel teknik beceriler teorik anlatımı.
1701.030416.8 Basketbol

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Basketbolun tarihçesinin, oyun kurallarının, temel tekniklerinin bireysel olarak öğrenilmesi ve uygulaması, bu
tekniklerin oyun kuralları içinde oyun ortamında 2 şerli, 3 erli ve 4 erli takımlar şeklinde uygulanması, oyun
ortamında takım hücum ve savunma sistemlerini kullanarak uygulaması.

Top tutma, üçlü tehdit, top el koordinasyonu geliştirici çalışmalar; Genel bilgiler, basketbolun tarihçesi ve oyun
kuralları; Top sürme çeşitleri; Pas çeşitleri; Ayak hareketleri; stoplar ve pivot hareketleri; Şut ve çeşitleri; Ribaund;
Topsuz hareketler Katlar, yön değiştirme, Toplu aldatmalar; Perde ve devrilme (1X1 oyun); Basketbola hazırlayıcı
oyunlar (2X2, 3X3, 4X4oyun); Takım Savunması; Takım Hücumu; Genel sınava hazırlık.
1701.030416.9 Voleybol

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Voleybol eğitimine yönelik çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı ve
voleybol eğitiminin ve öğretiminin uygulanması, voleybol tekniklerin bir derse yönelik ve uygulanmasının
öğretilmesi.
Voleybol tarihi ve oyun kuralları; Parmak pas tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar
ve düzeltmeler; Manşet pas tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler,
Servis ve çeşitlerinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Servis ve
çeşitlerinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Smaç tekniğinin öğretilmesi:
geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Blok tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar
sık karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Top kurtarma ( Plonjon) tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık
karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Servis Karşılama tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık karşılaşılan
hatalar ve düzeltmeler; Voleybolda Sistemeler; Müdafaa tekniğinin öğretilmesi: geliştirici alıştırmalar sık
karşılaşılan hatalar ve düzeltmeler; Öğrenci uygulamalı ders sunumları( Pas, Servis, Manşet, Smaç); Voleybolda
taktik; Voleybolda teknik analizi ve hakemlik ve koçluk; Genel sınava hazırlık.
1701.030416.10 Futbol

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Futbol Tarihi ve gelişimi, Futbol Oyun Teknikleri, Futbol- Futbol Oyun kuralları; Sportif Erdemlilik /Fair play,
futbol temel teknik becerilerin öğretisi ile ilgili alıştırma ve uygulamalar; Futbol hücum-savunma strateji ve taktik
yapılanmaları ile ilgili temel alıştırmalar ve alan uygulamaları.
Futbol da grafik ve çizim objeleri ile anlatım teknikleri; uygulamalar; Futbol da ısınma ve toparlanma yöntemler,
alıştırma ve uygulamalar; Topsuz temel Futbol Teknikleri?(koşma, yön değiştirme, engelleme, atlama, kayma,
vücut teknikleri) temel anlatım, alıştırma ve uygulama; Ayak ile yapılan temel `Vuruş Teknikleri’, anlatım,
alıştırma ve uygulamalar; Pas ve Gol Vuruşları alıştırma ve uygulamaları; Top sürme / Dripling Teknikleri temel
anlatımı; alıştırma ve uygulamalar; Topu kontrol Teknikleri temel anlatımı; alıştırma ve uygulamalar; Top
Saklama ve Çalma Teknikleri Temel anlatımı; alıştırma ve uygulamalar; Çalımlama / Topla Adam geçme
Teknikleri temel anlatımı; alıştırma ve uygulamalar; Kaleci Teknikleri temel anlatımı; alıştırma ve uygulamalar;
Futbol temel teknikleri ile ilgili bileşik kurgulu alıştırma ve uygulamalar; Hücum-Savunma stratejisi ve taktik
yapılanmaya yönelik uygulamalar; Genel sınava hazırlık.
1701.030416.11 Salon Dansları

(Kredi / ECTS

2 / 3)

Çocuklarının motor gelişim özellikleri, Dans araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri, Dans alıştırmaları, bireysel ve
eşli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıştırmalar.
Temel Vücut hareketleri; Temel Vücut hareketleri; Vücut dalgaları, kol dalgaları ve salınımlar; Dengeler ve
dönüşler; Dengeler ve dönüşler; Sıçramalar, Atlamalar; Yer hareketler; Klasik dans- bacak ve kol pozisyonları;
Avrupa dansları (Polka adımları, vals adımları, Rus dansları); Latin dansları (Ça-ça adımları); Avrupa dansları ve
Latin dansları; Eşarp, çember, paraşütle çalışmalar; Eşarp, çember, paraşütle çalışmalar; Genel sınava hazırlık.
1701.030416.12 Halk Dansları

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Öğrencilerin estetik yönünü geliştirmek, yaratıcılık ve yeteneklerini dans etme yolu ile geliştirmek, yerel, bölgesel,
ulusal ve uluslararası dans kültürlerini tanımak, kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak.
Dersin Tanıtımı (dersin amacı ve işleyiş planı); Halk oyunları nedir; Halk oyunları türleri; Kostümlerin tanıtımı;
Yöre oyunu belirleme; Yöre oyunlarının adım olarak tanıtımı; İnançsal ve seyirlik oyun türleri; Halk oyunlarının

tanımı ve tarihçesi, örnek dinletiler; Diğer dans türleri; Erkek oyunları, bayan oyunları, toplu oyunlar; Belirlenen
yöre adım tanıtımı.
1701.030416.13 Gitar

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Sol ve Sağ el parmak çalışmaları Arpej çalışmaları Eser çalışması.
Klasik Gitarın tanıtılması- Sağ el parmak çalışmaları; Sağ el parmak çalışmaları; Sol ve Sağ el parmak çalışmaları;
1. 2. 3. tellerdeki nota çalışmaları; 4. 5. 6. tellerdeki nota çalışmaları; 1. pozisyonda 6 telde çalışmalar; Arpej
çalışmaları; 3/4 - 2/4 - 4/4 lük ritim ölçülerinde arpaj çalışmaları; Eser çalışmaları.
1701.030416.14 Bağlama

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Bağlamanın tanıtımı. Bağlamada sağ ve sol el tutuşları ile ilgili basit alıştırmalar, Halk müziğinde çok kullanılan
la kararlı ezgilerden başlamak üzere örnekler, okul müziğinde kullanılan ezgiler çalabilme.
Bağlama çalgısının genel olarak tanıtılması/Bağlamanın okul-müzik eğitimindeki yeri ve önemi; Bağlama çalmada
kullanılan işaretler ve parmak numaralarının öğretilmesi/ Akort Sisteminin öğretilmesi; Bağlama ile doğru oturuş
ve tutuş pozisyonunu kavrayabilme, sağ ve sol el tutuşlarının öğretilmesi; Nota Kalıplarına Göre Tezene vuruşları
(Sağ El Tekniği)/Sol El Parmaklarını Yerleştirilmesi / Sağ ve Sol El Koordinasyonunun sağlanması; Do, Re, Mi.
seslerinin bağlamadaki yerlerinin öğretilmesi/1, 2, 3, 4, 5 nolu kalıpların öğretilmesi; Alıştırmalar ve Etütler/Basit
ezgiler üzerinde çalışmalar; Genel Tarama(Çırpma) Tezenesinin öğretilmesi ve örnek ezgiler üzerinde çalışmalar;
Çalışmalara devam edilmesi (Yeni Kalıplar(6, 7, 8)/ Etüt, Alıştırma çalışmaları/Yeni Ezgiler); İnce Re, Mi, Fa,
Sol seslerinin bağlamadaki yerlerinin öğretilmesi; Karadeniz Tezenesinin öğretilmesi ve örnek ezgiler üzerinde
çalışmalar; 5/8,7/8,9/8 Ezgilerin Karadeniz Tezenesi ile çalışılması; Karadeniz Tezenesine devam edilmesi; Etüt
4 çalışılması/ Süit-1 in çalışılması.
1701.030416.15 Jimnastik

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Jimnastiğin tanımı ve tarihçesi, jimnastiğin, Türkiye ve dünyadaki gelişimi; Beden eğitimi dersine başlarken
sıralanma, tekmil alma ve dersi bitirişin öğretilmesi; Düzen alıştırmalarının önemi ve komutların öğrenimi;
Jimnastikte temel duruşların (rahat, hazır ol ve selamlama) öğretimi; Yerinde dönüşlerin (sağa, sola ve
geriye)öğretilmesi; Sıra oluşturmalar. Tekli sıra oluşturmalar. Çoklu sıra oluşturmalar; Yürüyüş ve çeşitlerinin
öğretilmesi.(adi adım, uygun adım, merasim adımı); Yürüyüş kolunda çarklar ve dönüşler; Genel ısınma
egzersizleri; Koşu formu ile, çevirme, esnetme, germe; Alette jimnastik çalışmaları.(kasa, bank, denge, paralel bar,
asimetrik bar, beygir, kulplu beygir, merdiven, halat); Aletle jimnastik çalışmaları.(ip, top, lobut, kurdela, sağlık
topu, çember, jimnastik sopası); Jimnastikte yer hareketlerinin öğrenimi.(denge duruşları, öne ve geri takla, erişme,
çember, amut, kartvil, kipe, öne elli aşma, bara ve asimetrik bara çıkış, barda ve asimetrik barda karın dönüşü);
Jimnastikte duruş ve oturuşlar ve eşli hareketlerin (gösteri jimnastiği) öğrenimi.
1701.030416.16 Atletizm

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Atletizmle ilgili genel kuramsal bilgiler, temel beceri ve tekniklerin öğrenimi ve öğretimi. Atletizmin Tanımı ve
Sınıflandırılması; Alçak Çıkış tekniği Sprint abc drilleri viraj koşuları ayaktan deparlan seri çıkış Yüksek çıkış
çalışması; Uzun atlama tekniği Uzun atlama sektörünün özellikleri Yaklaşma koşusu Sıçrama Uçuş ve konma;
Uzun atlama tekniklerinin uygulanması Deneme atlayışları ve ölçüm; Gülle atma tekniği Güllenin ve atma
sektörün özellikleri Geriye kayarak gülle atma tekniği Gülle atma denemeleri ve ölçümler; Gülle atma Dönerek
gülle atma tekniği Gülle atma denemeleri ve ölçümler; 4x100 Bayrak koşusu Bayrak alma -verme ve değişim
teknikleri Bayrak değişim alanı Yarışma ve zaman tutma; Cirit Atma tekniği Ciritin, cirit spesiyalinin ve atma
sektörünün özellikleri; Kısa mesafe koşuları derece alma Cirit atma denemeleri ve ölçümler; 100m-110m engelli
koşuları Engel drilleri1.Engele Engele koşu; Engel drilleri Çıkış ve 1 engel geçme 100 ve110 me engel koşma ve
derece alma; Uzun atlama, gülle atma, ve engelli koşularda derece alma; 100 metre ve cirit atma derece alma;
Eksik giderme çalışmaları.
1701.030416.17 Müzik Kültürü ve Uygulamaları

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Öğrenciler, Müziğin kültürel bir konu olduğunu, kendine ait kavramları bulunduğunu, farklı kültürlerin farklı
müziklere sahip olduklarını ve etnosantrizmin müzik kültürü alanında yeri olamayacağını öğrenirler.
Temel kavramlar: müzik, kültür ve müzik kültürü; Müzik ve kökenine ilişkin inanışlar; Müziği öğrenmekaktarmak: kültürel süreçler; Müzik kültürü modeli: etkileme-icra-topluluk bellek/geçmiş; Müzik kültüründe
başlıca bileşenler; Müziğin sosyal organizasyonu: müzisyen, besteci, yorumcu, dinleyici ve diğerleri; Müzik ve
çeşitli konular: müzik tarihi, müziksel tarz, teori, repertuar ve analitik başlıklar; Müziğin maddi kültürü: çalgılar,
elyazmaları ve basılı materyaller; Müzikoloji, etnomüzikoloji, kültürel antropoloji,etnisite, etnosantrizm ve
kültürel kodlar; Halk müziği, sanat müziği, popüler müzik kavramları; Bağlantılar: kimlik, toplumsal cinsiyet,
dilbilim, anlam ve müzik; Müzikte "yapı": ses ve zaman boyutları ve kavramlar; Müziğin evrenselleri: ses ve
zaman olarak müzik.
1701.030416.18 İşaret Dili

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Türkçe İşaret Dili'nin alfabesi, temel kelime ve dilbilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme
engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamak.
Türkçe işaret dili (TİD)in tanımı; El ve parmak şekilleri, Ellerin vücuda göre konumu, Mimiklerin fonksiyonu;
Tek ve çift el kullanım, İşaretlerin Türkçeyle ilişkisi; İşareti anlamlandırma Özgün anlatım biçimi; El-beden
uyumu Yüz ifadesi-mesaj uyumu; İşaret diliyle sözlü dili beraber kullanma Dudak hareketlerini abartmama;
Selamlaşma Hal hatır sorma; TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurma; Duygu ve düşünceleri aktarma;
Karşı tarafı anlama.
1701.030416.19 İlk Yardım

(Kredi / ECTS 2 / 3)

İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk
yardım, medikal acil durumlarda ilk yardım ve uygun hasta taşıma teknikleri ilgili yeterlikleri kazandırmak
amaçlanmıştır.
İlkyardım temel uygulamaları; Birinci ve ikinci değerlendirme; Yetişkin temel yaşam desteği; Çocuk ve
bebeklerde temel yaşam desteği; Solunum yolu tıkanıklığında ilkyardım; Dış ve iç kanamalar; Yara ve yara
çeşitleri; Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilkyardım; Üst ekstremite kırık, çıkık ve
burkulmalarında ilkyardım; Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkı ve burkulmalarında ilkyardım; Medikal acillerde
ilkyardım; Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilkyardım; Hasta ve yaralı taşıma teknikleri . Kısa
mesafede hızlı taşıma teknikleri; Sedye oluşturarak hasta ve yaralı taşıma teknikleri.
1701.030416.20 Finansal Okuryazarlık

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Öncelikle finans ve ekonomiye ilişkin temel kavramlar paylaşılıp finansal bir bakış açısı kazandırılacak öğrenciye,
daha sonra üç perspektif temelinde (birey, aile ve işletme) karşılaşılabilecek finansal konularda doğru tutum ve
davranışı gösterebilmeleri, doğru kararları alabilmeleri için ihtiyaç duyacakları paranın zaman değeri, finans
matematiği, mali tablolar ve analizi, finansal sistem, para ve sermaye piyasaları, fon kaynakları, finansal aracılar,
finansal araçlar, finansal planlama, başabaş analizi, yatırım kararlarında kullanılan yöntemler teorik temelleriyle
ve pratik hayattan örnekler verilerek ele alınacaktır.
Finansal okuryazarlık kavramı, tanımı ve kapsamı; Finans ve Ekonomi ile İlgili Temel Kavramları; İşletme Finansı
ve Finansal Yönetim; Muhasebe Sistemi, Muhasebe Sisteminin Çıktısı Mali Tablolar; Mali Tabloların Okunması
ve Yorumlanması; Paranın Zaman Değeri, Bugünkü ve Gelecekteki Değer Kavramları ve Faiz Hesapları; Finansal
Sistem ve Finansal Aracı Kurumlar; Finansal Piyasalar: Para Piyasası, Sermaye Piyasası ve Türev Piyasalar;
Finansal Araçlar (Menkul Kıymetler); Finansman Kaynakları ve Finansman Kararları; Varlık ve Yatırım
Kavramları, Nakit ve Diğer Varlıkların Yönetimi; Yatırım Kararları ve Yatırım Kararlarında Kullanılan
Yöntemler; Finansal Planlama; Bütçeler ve Başabaş Analizi.
1701.030416.21 Programlama Dilleri

(Kredi / ECTS

2 / 3)

Programlama dilleri hakkında genel bilgiler, programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe, programlama
paradigmalarına genel bir bakış, programlama dillerinde söz dizim ve anlam tanımlanması, programlama dillerinin
makine diline çevrim süreci, yorumlayıcılar ve derleyiciler, değişkenler ve özellikleri, bağlama kavramı, veri
tipleri ve tip dönüşümleri, altprogramlar, soyut veri tipleri, nesneye yönelik programlama kavramları (soyutlama,
kapsülleme, sınıflar ve nesneler, kalıtım ve çokyapılılık), istisna ve istisnaların ele alınması.
Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri; Programlama paradigmalarına genel bakış –
Programlama dili uygulamaları, programlama dili değerlendirme kriterleri ve programlama dili tasarımına etki
eden faktörler; Programlama paradigmalarına genel bakış – Programlama dillerinin sınıflandırılması, programlama
dillerinin gerçeklenme metotları ve programlama dili ortamları; Programlama dillerinin gelişimiyle ilgili tarihçe –
Fortran, LISP, ALGOL, COBOL, BASIC, SIMULA, PROLOG, ADA, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, Lua,
C#, XSLT, JSP; Programlama dillerinde söz dizimi ve anlam tanımlanması – Söz dizimi tanımlanmasındaki
problemler ve söz dizimi tanımlanmasında kullanılan yöntemler (CFG, BNF ve EBNF); Programlama dillerinde
söz dizimi ve anlam tanımlanması – Programlama dilinin yapısını tanımlamada kullanılan nitelikler ve
programlama dilinin anlamını tanımlama; Programlama dillerinin sözcüksel ve sözdizimsel analizi – Sözcüksel
analize giriş ve sözcüksel analizin yapılması, Programlama dillerinin ayrıştırılması ve ayrıştırma çeşitleri;
Değişkenler, bağlamalar ve kapsamlar - Değişkenler ve özellikleri, dinamik ve durağan bağlama ve kapsamların
incelenmesi; Veri tipleri ve ifadeler – Veri tipi kavramı, basit ve yapısal veri tipleri, tip denetimi, tip dönüşümleri,
tip uyumluluğu, sayısal, ilişkisel ve mantıksal ifadelerin incelenmesi; Komut seviyeli kontrol yapıları – Seçme
koşullarının (if-else ve switch) ve döngü yapılarının (while, do-while ve for) farklı programlama dillerindeki
kullanılışının incelenmesi; Altprogramlar – Prosedür ve fonksiyonlar, yerel değişkenler, iç içe girmiş
altprogramlar, parametre aktarımı, aşırı yüklenmiş altprogramlar ve genel altprogramların incelenmesi; Soyut veri
tipleri ve kapsülleme – Soyut veri kavramı, kapsülleme kavramı ve bu kavramların farklı programlama dillerindeki
kullanılışının incelenmesi; Nesne yönelimli programlama – Nesne yönelik programlama kavramları, metotlar,
diziler, sınıflar, nesneler, kalıtım, çokyapılılık, istisna ve istisnaların ele alınması konularının incelenmesi.
1701.030416.22 Bilgisayar Donanım

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Bilgisayar donanımı ve çevre birimlerinin genel özellikleri ve çalışma prensipleri, donanım maliyet/performans
değerlendirmeleri, bakım onarım, sorun giderme.
Donanım ve PC hakkında genel bilgiler; CPU ve Anakart; Bellekler ve Diskler; Monitörler / Yazıcılar; Klavye,
Fare ve UPS; BİOS ve Açılış ayarları; Ekran Kartı – Diğer Donanım Kartları; Overclock ve benchmark kavramları;
Bir bilgisayar kasası toplama stratejileri; Donanım sorunları ve çözüm yolları; Pc tamir ve bakım teknikleri;
Multimedya sistemi, sistem yazılımı ve terminoloji; Donanımda yeni gelimeler ve teknolojiler; Genel tekrar.
1701.030416.23 Drama

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı,
çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş
gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel
drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici
drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.
Drama teriminin tanımı ve anlamı; Drama teriminin benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, DramaOyun, Drama) farkı; Dramanın tarihi; Dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları; Dramanın yaş gruplarına ve
uygulama alanlarına göre sınıflandırılması; Drama ortamı ve öğretmen nitelikleri; Drama da özel teknikler;
Dramanın değerlendirilmesi; Uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun yaratıcı drama örnekleri; Yeni
örneklerin geliştirilmesi; Geliştirilen drama örneklerinin uygulanması.
1701.030416.24 Satranç

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Satranç Oyununun Tarihçesi, Satrançla ilgili temel bilgiler, alana ait teorik ve pratik bilgilerin aktarılması, Satranç
Oyun Elemanları ve Değerleri, Satranç Oyun Kuralları, Rok, Mat ve Beraberlik(Pat), Piyon Terfisi, Satranç
Taşlarının Hareket Tarzları, Satranç Oyun açılışları.

Satrançla ilgili temel bilgiler; Satranç Oyununun Tarihçesi; Satranç Oyun Elemanları ve Değerleri; Satranç Oyun
Kuralları -1; Satranç Oyun Kuralları -2 (Uygulama); Rok, Mat ve Beraberlik(Pat) -1; Rok, Mat ve Beraberlik(Pat)
-2 (Uygulama; Piyon Terfisi; Satranç Taşlarının Hareket Tarzları-1; Satranç Taşlarının Hareket Tarzları-2; Satranç
Oyun açılışları-1; Satranç Oyun açılışları-2; Satranç Oyun açılışları-3 Uygulama.
1701.030416.25 Bilgisayarlı İstatistik Teknikleri

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Olasılık hesapları, istatistiksel analizler, hipotez testleri.
Verileri toplamak, Verileri serilere dönüştürmek; Bilgisayar’da istatistik yazılım programı ile veri giriş ve temel
analiz; Serilerin değişkenlik ölçülerini hesaplamak, Olasılıkları hesaplamak; Bilgisayar’da istatistik yazılım
programı ile olasılık hesapları; Rastsal değişkenlerle analiz yapmak; Örnekleme yapmak; Hipotez testlerini
öğrenmek; Test türlerini öğrenmek; Değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek; İndeks hesaplamaları yapmak;
Bilgisayar’da istatistik yazılım programı ile İndeks hesaplamaları yapmak.
1701.030416.26 Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi

(Kredi / ECTS

2 / 3)

İkinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel
yaklaşım); anadil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek
dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi.
Edinim, öğretim kavramları; Anadil ediniminde temel kavramlar ve teoriler; Davranışçı modeller; Naturalist/
modeller (doğuştancılık); Bilişsel ve bağlantıcı modeller; Anadil ediniminde fonolojik ve morfolojik gelişme;
Anadil ediniminde kelime, anlam ve tümce gelişimi; İkinci dil ediniminde temel kavramlar ve teoriler; Davranışçı
modeller; Naturalist/ modeller (doğuştancılık); Bilişsel ve bağlantıcı modeller; İkinci dil edinimini etkileyen
faktörler; Yabancı dil öğretimi uygulama gözlemleri ve değerlendirmeleri.

5.YARIYIL
1701.020501 Hizmet Pazarlaması

(Kredi / ECTS 3 / 3)

Hizmet kavramı, Hizmet sektörünün yapısı, gelişimi ve önemi, Hizmetlerin özellikleri, Hizmetlerin
sınıflandırılması, Hizmet pazarlaması kavramı, Hizmet ve mal pazarlaması arasındaki farklılıklar, Hizmet
pazarlamasında pazarlama karması elemanları, Hizmet işletmelerinin pazarlama çevresi, hizmet işletmeleri
stratejileri, Hizmet yönetim süreci, hizmet pazarlamasında hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti, Hizmet
iletişimi.
Hizmet kavramı; Hizmet sektörünün yapısı, gelişimi ve önemi; Hizmetlerin özellikleri; Hizmetlerin
sınıflandırılması; Hizmet ve mal pazarlaması arasındaki farklılıklar; Hizmet pazarlaması kavramı; Hizmet
pazarlamasında pazarlama karması elemanları :Ürün, Fiyat, Dağıtım; Hizmet pazarlamasında pazarlama karması
elemanları: Tutundurma, Fiziksel Çevre, İnsan, Süreç; Hizmet işletmelerinin pazarlama çevresi; Hizmet
işletmeleri stratejileri; Hizmet yönetim süreci; Hizmet pazarlamasında hizmet kalitesi; Hizmet pazarlamasında
müşteri memnuniyeti; Hizmet iletişimi.
1701.020503 Finansal Yönetim

(Kredi / ECTS 3 / 3)

İşletmelerde kaynak temini, kaynakların verimli ve etkin bir şekilde varlıklara dağıtılması, paranın zaman değeri,
optimal sermaye yapısı kararları, hisse senedi değerleme, tahvil değerleme, finanslama politikaları konularını
içerir.
İşletmelerde Finans Fonksiyonu Kavramı ve Önemi; İşletmelerde Finans Organizasyonu, Finans Yöneticisinin
Görevleri; Paranın Bugünkü ve Gelecek Değeri; Yatırım Kararları (Yatırım Kavramı, Yatırım Projeleri Değerleme

Yöntemleri); Yatırım Kararları (Yatırım Projeleri Değerleme Yöntemleri); Finansman Kararları (Finansman
Kaynakları- Farksızlık Noktası Analizi); Finansman Kararları (Sermaye Maliyeti); Kar Dağıtım Kararları;
Finansal Analiz (Finansal Analizin Önemi ve Kapsamı, Finansal Analiz Türleri); Finansal Analiz Yöntemleri
(Rasyo Analizi); Rasyo Analizi Örnek Uygulama; Genel Değerlendirme ve Örnek Çözümler.
1701.020505 Meteoroloji

(Kredi / ECTS 3 / 4)

Genel meteoroloji; Atmosferin Yapısı ve Tabakaları Havacılık Meteorolojisi; Metar Speci Taf Tren Sigmet
Mesajları Uçuş Dokümanları Havacılığı Etkileyen Meteorolojik olaylar.
Güneş Ve Dünya; Atmosfer ve Tabakaları; Atmosferin Isı Enerjisi; Meteorolojik Parametre ve Olaylar İle Bunların
Uçuş Faaliyetlerine Etkisi; Havacılık Amaçlı Rutin Hava Raporu -METAR-1; Havacılık Amaçlı Rutin Hava
Raporu -METAR-2; Havacılık Amaçlı Seçilmiş Hava Raporu –SPECİ; Meydan Tahmini –TAF; Düzeltilmiş
Meydan Tahmini - TAF AMD; Trend Tipi Pist İniş Tahmini; TAF – TREND; Sigmet Mesajları; Havacılığı
Etkileyen Meteorolojik Olaylar Sis, Buzlanma, Türbülans; Havacılığı Etkileyen Meteorolojik Olaylar Downburst,
Squall Hatları, Yıldırım, Şimşek.
1701.020507 Havaalanı Donanım ve Faaliyetleri

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Tanımlar; Meydan bilgileri: Havaalanları hakkında yayınlanması gereken bilgiler; Havaalanı fiziki özellikleri:
Pistler, Taksi yolları, Apronlar; Havaalanlarında ışıklandırma, Çizgiler ve yönlendirmeler; Kullanılması; Yasak
sahaların belirlenmesi için görsel yardımcılar; Araçlar ve tesisler; Havaalanı faaliyet yapısı; Yer hizmetleri: Bagaj
hizmetleri; Yolcu terminal hizmetleri; Kargo(yük) hizmetleri; Havaalanı teknik hizmetleri: Hava trafik kontrol,
haberleşme, meteoroloji; Acil durum ve diğer hizmetler: Karla mücadele, Kuşlarla mücadele, Hava aracı kurtarma
ve yangınla mücadele, Güvenlik.
Tanımlar; PAT sahaları; Çizgiler ve Işıklar; Havaalanı kapasitesi ve terminal binaları tasarımı; Acil durum planları;
Yönlendirme levhaları; seyrüsefer yardımcıları; havalanı etrafındaki engeller; zemin dayanıklılığı; ACN-PCN
hesaplama.

1701.020509 Havacılık İngilizcesi-1

(Kredi / ECTS 3 / 4)

Havacılık terminolojisi, İngilizce iletişim kalıpları.
Avoiding miscommunication; Airport layout; Wildlife on the ground, Animals on the loose; Ground Operations;
Across the Pasific; Finding flight N45AC; Lost, Flight control systems; Datalink, Instrument blackout; Bird strike,
Ultralight; Air Race; Hydorlic loss; Is there a doctor on board; Stressed? ; Medical emergency.
1701.030511 Bölüm Seçmeli 5

(Kredi / ECTS 2 / 3)

1701.030511.1 Halkla İlişkiler

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Halkla ilişkiler kavramı, Halkla ilişkilerin önemi, Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, Halkla ilişkilerde amaç,
Halkla ilişkilerin ilişkili olduğu alanlar, Genel halkla İlişkiler modelleri ve yaklaşımları, halkla ilişkilerde hedef
kitle, Kurum içi halkla ilişkiler, Sorun yönetimi, Kriz yönetimi.
1701.030511.2 Hava Hukuku

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Hava hukukuna giriş; Uluslararası anlaşmalar ve organizasyonlar: Chicago sözleşmesi, Uluslararası sivil havacılık
örgütü, Varşova konvansiyonu ve taşıyıcının sorumluluğu, La Hey konvansiyonu, Hava trafik hakları sözleşmesi,
Tokyo Konvansiyonu, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı, Eurocontrol, Avrupa Sivil Havacılık Otoriteleri Birliği,
Avrupa Birliği havacılık düzenlemeleri; Türk sivil havacılık mevzuatı; Hava aracı: kavram ve çeşitleri, Hava
aracının hukuki mahiyeti, Hüviyeti, Tabiiyeti, Sicili, Mülkiyeti; Hava aracı İşleticisi: İşletenin Sorumluluğu,
İşletenin Sigorta Yükümlülüğü; Hava Taşıma sözleşmesi; Havayolu taşımacılığında rekabet ve işbirliği

düzenlemeleri. Havacılıkta kullanılan belgeler, Gümrük mevzuatı, Havacılıkla ilgili uluslararası ticaret kuralları,
Havacılık sektöründe sigorta, Hava personelinin uluslar arası dolaşım mevzuatı, Pasaport rejimi, Yabancılar ve
mülteciler
Hava Hukukuna Giriş: tanım, sınıflandırılması, tarihçesi, hava hukukunun kaynakları; Uluslararası Anlaşmalar:
Paris Konvansiyonu, Madrid, Havana Sözleşmeleri, Chicago Sözleşmesi; Varşova Konvansiyonu ve Lahey
Protokolü, Montreal Konvansiyonu; Uluslararası ve bölgesel organizasyonlar: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
(ICAO),Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC), Eurocontrol, Avrupa Sivil Havacılık Otoriteleri Birliği
(JAA); Türk Sivil Havacılık Mevzuatı; Hava Aracı: Kavram ve Çeşitleri, Hava Aracının Hukuki Mahiyeti; Hava
Aracının Hüviyeti, Tabiiyeti, Sicili; Hava Aracının Mülkiyeti; Hava Aracının Hüviyeti, Tabiiyeti, Sicili; Hava
Aracı İşleticisi, İşletenin Sorumluluğu; Hava Taşıma Sözleşmesi; Hava Taşıyıcısının Sorumluluğu, Avrupa Birliği
ve Türkiye'de yolcu hakları; Havayolu Taşımacılığında Rekabet ve İşbirliği Düzenlemeleri.
1701.030511.3 Model Uçak Yapımı-I

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Uçak yapıları ve aerodinamiği, Uçak kanat profili yapımı. Kuyruk Profili Yapımı, Gövde-kanadın birleştirilmesi
ve dengelenmesi.
Uçak yapıları ve aerodinamiği; Model uçak tipleri, teknikleri ve plan okuma; Uçak kanat profili yapımı; Kuyruk
Profili Yapımı; Kanat yapımı; Gövde parçalarının hazırlanması; Gövdenin yapımı; Uçağın kaplanması; Gövdekanadın birleştirilmesi ve dengelenmesi; Uçuş testleri.
1701.030511.4 Bilet Satış

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Standart Uçak Biletinde (IATA' ya göre) Bulunması Gereken Özellikler, Araç operasyonu departmanı ile
koordinasyonu sağlama Tur Departmanı ile koordinasyonu sağlama, Kongre departmanı ile koordinasyonu
sağlama, Muhasebe departmanı ile koordinasyonu sağlama, Müşteriyle yüz yüze iletişim hizmeti vermeyi sağlama.
Seyahat Acentelerinin Turizm Endüstrisindeki Diğer Kuruluşlarla İlişkisi; Seyahat acentelerinde IATA üyeliği
verilebilmesi için gerekli koşullar; Uçuş tarifeleri; Havayollarındaki indirim çeşitleri; Havayollarındaki bagaj
hakkı ve sıvı kısıtlaması; Standart uçak biletinde bulunması gereken bilgiler; Bilet çeşitleri; Kullanılan form, evrak
ve raporlar; Bebek yolcu bileti düzenleme; Standart uçak bileti düzenleme; Grup yolcu bileti düzenleme; Hizmet
Çeşitleri, İşletmenin Kazanç-Kar Şekli; Ödeme Koşulları, Ödeme Süreleri, Ödeme Şekilleri, İptal Koşulları;
Hukuki Sorunlar, Rezervasyonu olduğu halde gelmeyen müşteri (No-Show), Fazla rezervasyon- Overbooking.
1701.030511.5 Genel Havacılık

(Kredi / ECTS

2 / 3)

Genel havacılığın kapsamı.
Genel havacılık kavramı ve kapsamı; Genel havacılığın gelişimi; Genel havacılıkla ilgili düzenlemeler; Dünyada
genel havacılık uygulamaları; Türkiye’de genel havacılık, Eğitim kuruluşları; seçilen makalelerle ilgili tartışma;
Hava taksi işletmeciliği, Kiralama; Şirket havacılığı; Kişisel veya özel amaçlı genel havacılık; Spor, gösteri veya
tanıtım amaçlı havacılık; Genel havacılıkta kullanılan uçak tipleri; Seçilen makalelerle ilgili tartışma; Genel
Havacılığın Geleceği; Genel havacılık problemleri.
1701.030511.6 Araştırma Yöntemleri

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Veri toplama ve veri girişi, anket düzenleme, anketi analiz etme, saha çalışması, örnekleme, bir araştırmanın
planlanması, yürütülmesi ve değerlendirme yöntemlerine karar verilmesi, literatür araştırma ve inceleme.
Araştırma yöntemlerine giriş; Araştırmalarda etik kurallar; Literatür tarama ve inceleme; Araştırma planlama;
Araştırma yazım esasları; Temel istatistiki kavramlar; Örnekleme; Anket hazırlama; Verilerin analize
hazırlanması; Analiz yöntemine karar Verme; Örnek uygulamalar- Final hazırlık.
1701.030511.7 Pazarlama İletişimi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Pazarlama iletişimin anlamlandırılması, Beceri olarak iletişim yaklaşımları ve eleştirisi, Pazarlama İletişiminin
Unsurları, Pazarlama iletişiminde kodlar.
İletişim Kavramı ve Öğeleri; Pazarlama İletişimi Kavramı, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kavramı; Tutundurma
Karması Uygulamaları; Reklam; Halkla İlişkiler ve Duyurum; Kişisel Satış, Satış Tutundurma; Pazarlama Karması
Unsurları ve Pazarlama İletişimi; Diğer Pazarlama İletişimi Unsurları: Doğrudan Pazarlama; İnternet’te
Pazarlama; Sponsorluk; Marka Yönetimi ve Yerleştirme; Amaca Yönelik Pazarlama, Ticari Fuarlar ve Sergiler;
Pazarlama İletişimi Etkinliklerinin Planlanması ve Organizasyonu; Pazarlama İletişimi Sektör Örnekleri ve Etik.
1701.030511.8 Aerodinamik

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Temel Kavramlar ve Standart Atmosfer, Aerodinamik ve Kanat Profilleri; Temel Aerodinamik ve uygulamaları,
Aerodinamik ve Kanat Profilleri; Kanat Profili Karakteristikler, Kararlılık ve Kontrol; Boylamsal Kontrol Analizi
Boylamsal Kararlılık, Dinamik Boylamsal Kararlılık.
Temel Kavramlar ve Standart Atmosfer; Aerodinamik ve Kanat Profilleri; Temel Aerodinamik ve uygulamaları;
Aerodinamik ve Kanat Profilleri; Viskoz Akış; Aerodinamik ve Kanat Profilleri; Kanat Profili Karakteristikler;
Kanatlar ve Uçaklar; Kanatlar, Taşıma Arttıran Mekanizmalar; Kanatlar ve Uçaklar; Tüm Uçak Taşıması, Tüm
Uçak Sürüklemesi ve Sürükleme Poları Mak Sayısı Etkiler; Performans; Hareket Denklemleri, İtki, Sürükleme
Eğrileri, Taşımanın Sürüklemeye oranı, Güç Eğriler; Performans; Süzülme (Motorsuz Uçuş), Tırmanma, Menzil
ve Endurans Hesapları, İniş ve Kalkış, Dönüşler V-n Diyagramları; Kararlılık ve Kontrol; Boylamsal Kontrol
Analizi Boylamsal Kararlılık, Dinamik Boylamsal Kararlılık; Kararlılık ve Kontrol; Yanal-Yönsel Karalılık,
Dinamik Yanal-Yönsel Karalılık.
1701.030511.9 Uçuş Simülatörü-I

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Göz ile uçuş Alet ile uçuş Göstergeler ve çalışma prensipleri Modern bordo aletleri Göstergeleri doğru okuma.
Temel uçuş kavramları; Görerek uçuş; Göstergeler.
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(Kredi / ECTS 3 / 5)

1701.030513.1 İleri İngilizce-I

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenmek; belli yazı türlerini uygulamak. Okunan metinlerle
ilgili kelime çalışmaları yapmak. İngilizce konuşma egzersizleri yapmak.
Unit 2, Reading 1, ?The New Megalopolis? Reading: Skimming: Finding main ideas quickly/ Scanning: Finding
specific information quickly/ Identifying main ideas and supporting details/ Previewing and predicting / Increasing
the understanding of the target academic words/ Identifying the author?s viewpoint and commenting on the ideas
mentioned in the text/; İleri Dilbilgisi: Sıfat Cümleleri; Unit 2, Reading 2, ?Ecopolis Now? Reading: Skimming:
Finding main ideas quickly/ Scanning: Finding specific information quickly/ Identifying main ideas and supporting
details/ Previewing and predicting / Increasing the understanding of the target academic words/ Identifying the
author?s viewpoint and commenting on the ideas mentioned in the text/; Tekrar çalışmaları; Paragraf Yazımı; Unit
3, Reading 1, ?Art Controversies? Reading: Reviewing, identifying main ideas and supporting details/ Skimming
and making predictions /Increasing the understanding of the target academic words; İleri Dilbilgisi: İsim
Cümleleri; Unit 3, Reading 1 ?One Person?s Vandalism is another one?s art? Reading: Reviewing identifying
main ideas and supporting details / Skimming and making predictions / Increasing the understanding of the target
academic words; Writing: Planning for writing: Thesis, major points and supporting details / Organizing a written
for and against arguments to the topics discussed in the unit; Unit 4, Reading 1, ? Staying Alive? Reading:
Interpreting charts, graphs, and tables / Reviewing identifying main ideas and supporting details / Previewing and
predicting / Increasing the understanding of the target academic words; İleri Dilbilgisi: Edilgen Yapı; Unit 4,
Reading 2, ?Immunization against diseases of public health? Reading: Interpreting charts, graphs, and tables /
Reviewing identifying main ideas and supporting details / Previewing and predicting /Increasing the understanding
of the target academic words; Unit 4, Reading 2, ?Immunization against diseases of public health? Reading:

Interpreting charts, graphs, and tables / Reviewing identifying main ideas and supporting details / Previewing and
predicting /Increasing the understanding of the target academic words.
1701.030513.2 Fransızca-I

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Temel düzeyde Fransızca bilgilerini kapsamaktadır.
Dersin ve Kitapların tanıtımı; Merhaba, benim adım...; Soru zamirleri. Fiil çekimleri; Aile ve Arkadaşlar
Akrabalık terimleri İyelik zamirleri; Edatlar –Sayılar; Yiyecek-İçecek Alışveriş diyalogları; Fiille soru oluşturma.
Harfi Tarif Tekil-Çoğul; Benim Evim Konut Betimlemesi Eşyalar; Belirli Harfi Tarif Yer Zamirleri Olumsuz
Cümle; Benim Bir Günüm Saatler Haftanın Günleri; Ayrılabilir Fiiller; Hobiler Boş zamanlar ve hobiler üzerine
konuşma İsmin –i hali; Öğrenmek Yaşam Boyu Yetenekler ve amaçlarla ilgili konuşma; Gramer
1701.030513.3 Çince-I

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Çince gramer yapısı, konuşma, okuduğunu anlama.
Kendini tanıtmak. Birini tanıtmak. Selamlaşma; Şimdiki zaman. olumlu ve olumsuz cümle yapısı. Dişi-erkek
artikeller, tekil /çoğul nesne; Biri hakkında bilgi vermek ve istemek. Soru sorma; Tercihleri ifade etmek. İşinden
ve ailesinden bahsetmek; Günlük aktivitelerinden bahsetmek Ülkesinden bahsetmek. Saat ve tarih söylemek;
Teklif sunmak, bir teklifi kabul etmek; Bir teklifi reddetmek. Soru sormak/cevap vermek. Bir aktivite programı
belirlemek; İyelik zamirleri, işaret zamirleri Soru kalıpları; Dönüşümlü fiiller. Emir kipi; Günlük programı
hakkında bilgi vermek. Açıklama yapmak; Yön tarif etmek, harita üzerinde ülke ve şehirleri belirtmek. Adres
sormak; Alışveriş yapmak, sipariş vermek Fiyat sorma; Kafe veya restoranda sipariş vermek. Kibar sorma kalıplar;
Alışveriş listesi yapmak, İhtiyacını belirtmek.

1701.030515 Bölüm Seçmeli 9

(Kredi / ECTS 3 / 5)

1701.030515.1 Rusça-I

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.
Merhaba, benim adım...; Soru zamirleri. Fiil çekimleri; Aile ve Arkadaşlar Akrabalık terimleri İyelik zamirleri;
Edatlar –Sayılar; Yiyecek-İçecek Alışveriş diyalogları; Fiille soru oluşturma. Harfi Tarif Tekil-Çoğul; Benim
Evim Konut Betimlemesi Eşyalar; Belirli Harfi Tarif Yer Zamirleri Olumsuz Cümle; Benim Bir Günüm Saatler
Haftanın Günleri; Ayrılabilir Fiiller; Hobiler Boş zamanlar ve hobiler üzerine konuşma İsmin –i hali; Öğrenmek
Yaşam Boyu Yetenekler ve amaçlarla ilgili konuşma; Gramer alıştırmaları.
1701.030515.2 İspanyolca-I

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.
Dersin ve Kitapların tanıtımı; Merhaba, benim adım...; Soru zamirleri. Fiil çekimleri; Aile ve Arkadaşlar
Akrabalık terimleri İyelik zamirleri; Edatlar –Sayılar; Yiyecek-İçecek Alışveriş diyalogları; Fiille soru oluşturma.
Harfi Tarif Tekil-Çoğul; Benim Evim Konut Betimlemesi Eşyalar; Belirli Harfi Tarif Yer Zamirleri Olumsuz
Cümle; Benim Bir Günüm Saatler Haftanın Günleri; Ayrılabilir Fiiller; Hobiler Boş zamanlar ve hobiler üzerine
konuşma İsmin –i hali; Öğrenmek Yaşam Boyu Yetenekler ve amaçlarla ilgili konuşma; Gramer alıştırmaları.
1701.030515.3 Arapça-I

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Bu derste ana yetenekler – okuma, yazma, dinleme ve konuşma, telaffuz – derinlemesine çalışılacaktır. A1
düzeyinde dil becerileri kazandırılacaktır.

Arapçada kelime ve cümle çeşitleri; Kelime ve cümle yapısı, cümle kuruluşu; Fiillerin çeşitleri, Fiillerin geçmiş
zaman kipinde çekimi; Fiillerin geniş zaman kipinde çekimi; Fiillerin olumlu ve olumsuz emir kipinde çekimi;
Müfred, tesniye, cemi; Cemi çeşitleri ve irabı; Marife ve nekre; İsimler ve isimlerde müzekkerlik-müenneslik;
İsim cümlesi ve ögeleri; Fiil cümlesi: fiil-fail uygunluğu; Fiil cümlesi: mefûl-ü bih; Harf-i cerlerin cümlelerde
kullanımı; İzafet terkibi (İsim tamlaması); Sıfat tamlaması ve çeşitleri; İsm-i Fail yapılışı ve çekimi; İsm-i Meful
yapılışı ve çekimi; Müsenna kelimelerin irabı; Kurallı müzekker cemilerin irabı; Müsenna kelimeler ve kurallı
müzekker cemilerin isim tamlamalarında kullanımı; Kurallı müennes cemilerin irabı; Kuralsız cemilerin irabı.
Geçmiş konularla ilgili alıştırmalar; Zamirlerin cümlelerde kullanımı.
1701.030515.4 Almanca-I

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.
Dersin ve Kitapların tanıtımı; Merhaba, benim adım...; Soru zamirleri. Fiil çekimleri; Aile ve Arkadaşlar
Akrabalık terimleri İyelik zamirleri; Edatlar –Sayılar; Yiyecek-İçecek Alışveriş diyalogları; Fiille soru oluşturma.
Harfi Tarif Tekil-Çoğul; Benim Evim Konut Betimlemesi Eşyalar; Belirli Harfi Tarif Yer Zamirleri Olumsuz
Cümle; Benim Bir Günüm Saatler Haftanın Günleri; Ayrılabilir Fiiller; Hobiler Boş zamanlar ve hobiler üzerine
konuşma İsmin –i hali; Öğrenmek Yaşam Boyu Yetenekler ve amaçlarla ilgili konuşma; Gramer alıştırmaları.
6.YARIYIL
1701.020602 Örgütsel Davranış

(Kredi / ECTS 3 / 3)

Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için motivasyon, iş tatmini, liderlik, gruplar ve grup dinamikleri,
çatışma ve stres yönetimi, örgütsel bağlılık, örgütsel adalet, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışı,
işkoliklik, yıldırma, tükenmişlik ve psikolojik sözleşme gibi konular ele alınacaktır.
Motivasyon Teorileri; İş Tatmini; Liderlik; Gruplar ve Grup Dinamikleri; Çatışma ve Stres Yönetimi; Örgütsel
Bağlılık; Örgütsel Adalet; Örgütsel Güven; Örgütsel Vatandaşlık Davranış; İşkoliklik; Yıldırma (Mobbing);
Tükenmişlik; Psikolojik Sözleşme; Gözden geçirme.
1701.020604 Müşteri İlişkileri

(Kredi / ECTS 3 / 3)

Müşteri ilişkileri ve özellikleri, müşteri odaklı kültür yapısı, müşteri ilişkileri ve ilişkisel pazarlama kavramları,
müşteri değeri kavramı, iletişim modeli ve öğeleri, iletişim becerilerinin geliştirme yolları, müşteri hizmeti ve
hizmet kalitesi müşteriyi elde tutma modeli, müşteri şikâyetleri ve çözüm yolları ve müşteri ilişkilerinin ölçülmesi
ile ilgili yöntemleri ifade edebilir.
Müşteri kavramı, müşteri kavramı ve tüketici arasındaki farklılıklar; Müşteri ilişkileri ve özellikleri; Müşteri
ilişkileri süreci; İlişkisel pazarlama kavramları; Müşteri odaklı kültür yapısı; Müşteri değeri kavramı; İletişim
modeli ve öğeleri; İletişim becerilerini geliştirme yolları; Müşteri hizmeti ve hizmet kalitesi; Müşteriyi elde tutma
modeli; Müşteri şikâyetleri ve çözüm yolları; Müşteri ilişkilerinin ölçülmesi ile ilgili yöntemler; Veri tabanı;
Müşteri ilişkileri ile ilgili sektör örnekleri.
1701.020606 Seyrüsefer ve Yardımcıları

(Kredi / ECTS 3 / 4)

Radyo dalgaları genel tanımlar; ADF (Automatic Direction Finder), NDBS, Locator; VOR (VHF Omni Range);
DME (Distance Measuring Equipment); ILS (Instrument Landing System.); MLS (Microwave Landing System.);
RADAR (Radio Detection and Ranging);Primary ve secodary RADAR sistemleri OMEGA, LORAN; GPS
(Global Positioning System.); TCAS (Trafffic Collision Advisory System) INS (Inertial Navigation System.); S /
S Çeşitleri; Genel tanımlar; İrtifa çeşitleri; Haritalar; S / S Hesabı; Uçuş Logu ve doldurulması; Uçak manuellerinin
tanıtımı; AIp ve Jeppseen tanıtımı; Havacılık chartlarının okunması; IFR S/S planlaması ve dokümanları; Uçuş
planının doldurulması.
Radyo dalgaları temel kavramlar; VDF, ADF; VOR, DME; ILS, MLS; Radar Sistemleri; Uçak üzerindeki radar
sistemleri; GPWS, GPS; GPS; TCAS, INS / IRS; FMS, RNAV; GNSS, SBAS; GBAS; ABAS.
1701.020608 Hava Kargo

(Kredi / ECTS

2 / 3)

Bu derste, havayolu ile kargo taşımadaki uyulması gereken prensipler, Kargo taşımada uluslararası kurallar, kargo
taşımada kullanılan teçhizat, kargo ile taşınacak yükün, yükü taşıyacak uçağa göre hazırlanması, kargo ile gelen
ve giden malların teslim alınıp, depolanması ve teslim edilmesi ilgili standartları içermektedir.
Hava Kargo Kavramı, bölümleri, özellikleri; Hava kargoda kullanılan uçak tipleri, sınıflandırılması; Dünyada hava
kargo taşımacılığı; Türkiye'de hava kargo taşımacılığı; Özel kargo kavramı, kabul gereklilikleri, tanımlar;
Handling etiketleri; Özel kargo çeşitleri; Tehlikeli madde kuralları; Kargo terminolojisi; Canlı hayvanlar,
kompartıman özellikleri; Diğer özel kargolar; Yükleme hesapları, bağlama kuralları; Hava Kargo ile ilgili güncel
makalelerinin incelenmesi; Hava Kargo ile güncel yayınların incelenmesi.
1701.020610 Havacılık İngilizcesi-2

(Kredi / ECTS 3 / 4)

Konuşma maharetleri kazandırmak ve yolcu hizmetleri iş alanında pratik yapıp projeler uygulamak.
Fire risk, Smoke-jumper; On-board fire; Micorburst, Airport distruption; Stormy Approach; Touchdown, Letting
down a VIP; Undercarriage; Aviation and global warming; Gimli glider; Fuel icing; Blast, Damage; Emergency
descent; Air rage; Suspicious passangers; Unlawful interference.
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(Kredi / ECTS 2 / 3)

1701.030612.1 Üretim Yönetimi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Bir rekabet silahı olarak karar verme, Süreç Tasarım Stratejisi, Süreç Analizi, Performans ve Kalite, Kapasite,
Süreç Düzeni, Projeleri Planlama Ve Yönetme.
Bir Rekabet Silahı Olarak Karar Verme; Karar Verme; Operasyonel Strateji; Süreç Tasarım Stratejisi; Süreç
Analizi; Süreç Performans ve Kalite; Proje Kapasitesi; Süreç Düzeni; Proje Planlama ve Yönetme; Problem
Çözme; Genel Değerlendirme.
1701.030612.2 Toplam Kalite Yönetimi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Bu derste kalite ile ilgili temel kavramlar, Toplam Kalite Yönetiminin gelişimi ve kalite sistem belgeleri ile ilgili
genel bilgileri güncel gelişmeler ışığında ele alınacaktır.
Kalite kavramı, Kaliteyi oluşturan temel faktörler, Kalite Öncüler; Japon İşletme Yönetimi, Japon kalite Kontrol
Sisteminin özellikleri; Toplam kalite Yönetiminin Temel İlkeleri; Kalite Maliyetleri, Kalite maliyetlerinin
sınıflandırması, kalite maliyet türleri; Kalite Çemberleri; Sorun çözme teknikleri; Kalite Eğitimi; Kalite Sisteminin
kurulması; Kalite sisteminde bilgi teknolojileri; Standardizasyon ve Kalite;ISO 9001 Kalite Güvence sistemleri;
Müşteri İlişkileri Yönetimi; Diğer Sistem Belgeleri, ISO 14001, ISO 22000.
1701.030612.3 Kurumsal İletişim

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Kurumsal iletişim kavramının ortaya çıkış nedenleri, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla irdelendikten sonra,
ticari amaçlı örgütler olan işletmelerde kurumsal iletişim yönetiminin temel ilkeleri, işlevleri, kapsamı, kurumsal
iletişimcilerin görev tanımları, kurumsal iletişimin işletmelerdeki rolü ve konumu, teorik ve pratik perspektiflerden
örnek vakalar eşliğinde incelenecektir.
Kurumsal iletişimin tanımı, kapsam ve içeriği; İş yaşamında biçimsel/formel iletişim; İş yaşamında biçimsel
olmayan/informel iletişim; Kurumsal iletişim iklimi; Kurumsal iletişim ortamında davranış tarzları; Kurum dışı
iletişim; Kurum içi halkla ilişkiler; Kurum içi iletişim ile kurum içi halkla ilişkiler arasındaki ilişki; Örnek olay
incelemesi.
1701.030612.4 Sermaye Piyasası

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Mali piyasa, para ve sermaye piyasaları, sermaye piyasası araçları, İMKB tanımı, görev ve yetkileri, kotasyon ve
borsada işlem görme, hisse senetleri piyasası, Ulusal Pazar, yeni şirketler pazarı, rüçhan hakkı, hisse senetleri

piyasasının işleyişi ve endeksleri, Takas bank ve işleyişi, tahvil ve bono piyasası, vadeli işlemler, grafikler ve
teknik analiz.
Sermaye Piyasasının Genel Özellikleri; Halka Açık Şirketler; Aracı Kurumlar ve Faaliyetleri; İMKB ve Hisse
Senetleri Piyasası; Tahvil ve Bono Piyasaları; Yatırım Fonları; Yatırım Ortaklıkları; Diğer Sermaye Piyasaları;
İMKB Endeksleri; Takas bank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu; Muhasebe standartlarına genel bakış; Bağımsız dış
denetim ve Borsalar.
1701.030612.5 Maliyet Muhasebesi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar, Türkiye Tekdüzen Hesap Planı’nda maliyet hesapları, satışların
maliyeti tablosu, üretim giderleri.
Maliyet muhasebesinin tanımı, amaçları, kapsamı; Maliyet muhasebesi ile genel ve yönetim muhasebesi ilişkisi;
Maliyet, gider ve harcama kavramları, giderlerin sınıflandırılması; 7/A seçeneği hesap açıklamaları; 7/B seçeneği
hesap açıklamaları; Satışların maliyeti tablosunun düzenlenmesi; İlk madde ve malzeme giderler; İşçilik giderleri;
İşçilik giderleriyle ilgili özel durumlar; Genel üretim giderleri.
1701.030612.6 Zaman Yönetimi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Zaman kavramı, zaman yönetimi kavramı.
Zaman kavramı, Zaman yönetimi kavramı; Zaman yönetimi kavramının tarihsel gelişimi; Zaman engelleyiciler;
Yetki devri – hayır diyebilmek; Zaman Yönetimine Yardımcı Teknikler; Klasik zaman Yönetim Teknikleri
Birinci, İkinci, Üçüncü Dönem; Zaman Yönetimine Farklı Bir Yaklaşım; Etkili Zaman Yönetiminde Aşamalar;
İletişim ve Kişisel Gelişim.
1701.030612.7 Stres ve Kriz Yönetimi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Kriz kavramı, anlamı, Kriz analizi, kriz sistemleri, krizin kaynakları, kriz süreci, krizin belirtileri, kriz yönetimi
süreci, stres kavramı, stres ve kriz ilişkisi, stresin kaynakları, stresin etkileri, stres yönetimi.
Kriz ile ilgili kavramlar; Kriz kavramı, kapsamı ve özellikleri; Krizin boyutları ve temel etmenleri; Kriz süreci;
Krizin sonuçları; Kriz yönetimi kavramı ve kapsamı; Kriz yönetimi süreci ve kriz yönetimi yaklaşımları; Krizi
önleme, çözme veya faydaya dönüştürmede kullanılabilecek yöntemler; Stres ile ilgili kavramlar; Stres kavramı
ve kapsamı; Stresin belirtileri ve temel aşamaları; Strese neden olan faktörler; Stresin yol açtığı sonuçlar; Stres
yönetimi ve kontrolü.
1701.030612.8 Örgüt Kuramları

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Davranış Biliminin Temelleri, Davranış Düzlemi, Statü ve Rol Kavramları, Örgüt Kültürü, İnanç ve Tutumlar,
Kişilik ve Davranış, Algılama, Öğrenme, İletişim, Liderlik, Motivasyon, Disiplin, İşletmelerde Psikolojik Sorun
ve Şikâyetler, Örgütsel Davranış Alanında Güncel Sorunlar.
Davranış Bilimleri kavramı; Algılama Kavramı; Toplumsal yapı; Örgüt yapıları ve örgüt kültürü; Örgüt içinde
birey; Örgüt içinde birey, olumsuzluk kaynakları; Olumsuzluk kaynakları; Olumsuzluk kaynakları Güdüleme;
Güdüleme.
1701.030612.9 Seyahat Acenteliği ve Tur Operatörlüğü

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Tur operatörü ve paket tur, Paket tur tüketim aşaması ve Tur operatörü-Karşılayıcı acente-Otel anlaşmaları,
Seyahat Acenteleri, Seyahat acentelerinin turizm endüstrisindeki diğer kuruluşlarla ilişkisi, Acente operasyon
organizasyonları hazırlıkları.
Kavramlar ve Tarihçesi; Türkiye’de Turizm Gelirleri; Seyahat İşletmeleri: Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri;
Seyahat Acentaların İşlevleri Ve Tercih Edilme Nedenleri; Seyahat Acentalarının Gelişmesini Etkileyen Faktörler;
Seyahat acentaları ile ilgili organizasyonlar; Türkiye’de Seyahat Acentalarının Kuruluş İşlemleri; Paket Tur

tüketim Aşaması ve Tur operatörü-Karşılayıcı Acente-Otel anlaşmaları Seyahat Acenteleri; Seyahat acentelerinin
turizm endüstrisindeki diğer kuruluşlarla ilişkisi; Acente operasyon organizasyonları hazırlıkları.
1701.030612.10 Uçuş Simülatörü-II

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Göz ile uçuş, Alet ile uçuş Göstergeler ve çalışma prensipleri, Modern bordo aletleri, Göstergeleri doğru okuma.
Borda aletleri çalışma prensipleri; Borda aletleri okuma; Pratik eğitimler.
1701.030614 Bölüm Seçmeli 8

(Kredi / ECTS 3 / 5)

1701.030614.1 İleri İngilizce-II

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Bağlaçlar, sıfatlar ve belirteçlere ilişkin dilbilgisi takviyesi ve alıştırmaları, Yeniden yazma alıştırmaları, Paragraf
planlama ve yazma alıştırmaları, Genel kültür geliştirmeye ve farklı dil kullanımları göstermeye yönelik güncel
metinler Farklı öğrenme türlerindeki öğrencilere hitap edecek görsel ve işitsel metinler Hedef sözcüklerin
kullanımını ve telaffuzunu geliştirici görsel ve işitsel alıştırmalar.
Unit 2 Seminars and DiscussionsRecognizing different perspectives , Reaching a balanced conclusion , Comparing
perspectives, Summarizing the outcome of a discussion, Chairing a discussion , Leading a seminar; Unit 3
Examining Underlying Assumptions , Presenting information from a text , Anticipating arguments before a
discussion , Referring to a text, Exchanging opinions; Unit 4 Reading into Speaking , Using a text to support your
ideas, Listening actively, Exchanging information, Clarifying and confirming understanding; Unit 5 Building up
a Discussion, Building on what others have said, Presenting information from charts, Referring to what previous
speakers have said, Referring to data; Unit 7 Supporting Your Point of View , Preparing for a discussion by
thinking the issues through, Finding a focus for a presentation; Unit 8 Collecting and Presenting Data, Designing
a questionnaire, Participating in a debate; Münazara.
1701.030614.2 Fransızca-II

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Orta seviyede Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.
Güncel Konular; Yazma Becerisi; Sözcük Bilgisi; Kentte ve Yolda Yabancılar Yol tarifi Edatlar;
Bu dersin sonunda öğrenci orta zorluk düzeyinde ekonomi, hukuk, tıp, sosyal bilimler metinlerini vebilimsel ve
teknik metinleri B-A, A-B dillerinde çevirebilme becerisi kazanır; Rakam ve sıfat çalışmalar; Çeviri Kuramı;
Yazın Çevirisi; Popüler Yazın Çevirisi.
1701.030614.3 Çince- II

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Orta seviyede Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.
Güncel Konular; Yazma Becerisi; Sözcük Bilgisi; Kentte ve Yolda Yabancılar Yol tarifi Edatlar;
Bu dersin sonunda öğrenci orta zorluk düzeyinde ekonomi, hukuk, tıp, sosyal bilimler metinlerini ve bilimsel ve
teknik metinleri B-A, A-B dillerinde çevirebilme becerisi kazanır; Rakam ve sıfat çalışmalar; Çeviri Kuramı;
Yazın Çevirisi; Popüler Yazın Çevirisi.
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(Kredi / ECTS 3 / 5

1701.030616.1 Rusça- II

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.
Meslek ya da İş Uygun meslek seçimi İş başvuru formu; Yer ile ilgili ön takı Tarz belirten edat Kelime teşkili
(Meslekler); Yabancı bir Kentte Yabancı ülkeleri ve şehirleri ziyaret etme; Aylar, mevsimler; Emir Kipi
Zamir(man.); Sağlık Vücudu tanıma Hastalıklar ve öneriler; Kentte ve Yolda Yabancılar Yol tarifi Edatlar; Müşteri
Haklıdır Onarım Hizmet; İstek kipleri Ön ekler; Yeni Giysiler Giysileri betimleme Alışveriş; İşaret zamiri Soru

harfi tarif(artikel) Fiil çekimler; Fiil çekimleri, Sıfatların derecelendirilmesi; Bayramlar Bayram, şenlik, yeni yıl,
özel Günler, kutlamalar ve dilekler.
1701.030616.2 İspanyolca- II

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.
Meslek ya da İş Uygun meslek seçimi İş başvuru formu; Yer ile ilgili ön takı Tarz belirten edat Kelime teşkili
(Meslekler); Yabancı bir Kentte Yabancı ülkeleri ve şehirleri ziyaret etme; Aylar, mevsimler; Emir Kipi
Zamir(man); Sağlık Vücudu tanıma Hastalıklar ve öneriler; Kentte ve Yolda Yabancılar Yol tarifi Edatlar; Müşteri
Haklıdır Onarım Hizmet; İstek kipleri Ön ekler; Yeni Giysiler Giysileri betimleme Alışveriş; İşaret zamiri Soru
harfi tarif(artikel) Fiil çekimler; Fiil çekimleri, Sıfatların derecelendirilmesi; Bayramlar Bayram, şenlik, yeni yıl,
özel Günler, kutlamalar ve dilekler.
1701.030616.3 Arapça- II

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Arapçada cümlelerin soru formuna dönüştürülmesi, İsm-i işaretler, İsm-i mevsuller, İsm-i Mensub, İsim
cümlelerinde haberin çeşitler, kane ve benzeri edatlar, inne ve benzeri edatlar, Müfred ve cümle sıfatlar, Esmaülhamse, Temyiz, Sayılar; Sayılar, fiillerin zamirlerle kullanımı, Fiillerin meçhul yapıya çevrilmesi, Zaman zarfları,
Mekân zarfları, Cümlede hal zarflarının kullanımı, Arapçada istisna üslubu, Atıf, Nefy.
Arapçada cümlelerin soru formuna dönüştürülmesi; Çeşitli soru edatlarının soru formunda kullanılması; İsm-i
işaretlerin cümlede kullanımı; İsm-i mevsullerin cümlede kullanımı; İsm-i Mensub yapımı ve cümlelerde
kullanımı; İsim cümlelerinde haberin çeşitleri; İsim cümlelerinde haberin cümle başına geçmesi; İsim cümlesinin
başına kane ve benzeri edatların gelmesi; kane ve benzeri edatların zamirlere göre değişimi; inne ve benzeri
edatların zamirlerle kullanımı; Müfred ve cümle sıfatlar; el-Esmaül-hamsenin cümlelerde kullanımı; Temyiz;
Sayılar; Sayıların temyizi; Sayıların cümlede kullanımı; Salim fiillerin zamirlerle kullanımı; Misal fiillerin
zamirlerle kullanımı; Ecvef fiillerin zamirlerle kullanımı; Mudaaf fiillerin zamirlerle kullanımı; Fiillerin meçhul
yapıya çevrilmesi; Zaman zarfları; Mekan zarfları; Müfred hal.
1701.030616.4 Almanca- II

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.
Meslek ya da İş Uygun meslek seçimi İş başvuru formu; Yer ile ilgili ön takı Tarz belirten edat Kelime teşkili
(Meslekler); Yabancı bir Kentte Yabancı ülkeleri ve şehirleri ziyaret etme; Aylar, mevsimler; Emir Kipi
Zamir(man); Sağlık Vücudu tanıma Hastalıklar ve öneriler; Kentte ve Yolda Yabancılar Yol tarifi Edatlar; Müşteri
Haklıdır Onarım Hizmet; İstek kipleri Ön ekler; Yeni Giysiler Giysileri betimleme Alışveriş; İşaret zamiri Soru
harfi tarif(artikel) Fiil çekimler; Fiil çekimleri, Sıfatların derecelendirilmesi; Bayramlar Bayram, şenlik, yeniyıl,
özel Günler, kutlamalar ve dilekler.
7.YARIYIL
1701.020701 İş Hukuku

(Kredi / ECTS 2 / 3)

İş hukukunun kaynakları, ilkeleri ve uygulama alanı; Hizmet akdi, türleri; Tarafların hizmet akdinden doğan hak
ve borçlar; Hizmet akdinin sona ermesi ve kıdem tazminatı; Çalışma süreleri; Fazla çalışma; Sendika kavramı;
Sendika çeşitleri; Sendika kuruluşu; Sendikanın organları; Sendikanın işleyişi, faaliyetleri; Sendikanın gelir ve
giderleri, denetimi; Toplu iş sözleşmeleri, iş uyuşmazlıkları ve çözümü; Grev ve lokavt.
1701.020703 Havayolu Yönetimi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Havayollarının gelişimi, piyasada rekabeti düzenleyen regülasyonlar, havayollarının yönetimi ve hizmetlerinin
pazarlanması konularını içerir.

Temel yönetim kavramlarının incelenmesi; Havayolu taşımacılığında sistem yaklaşımı kavramının açıklanması,
sivil havacılık sistemi, sivil havacılık faaliyetleri, hava ve havayolu taşımacılığı sistemleri hakkında bilgi
verilmesi, bir sistem olarak havayolu işletmesinin incelenmesi; Havayolu işletmelerinin ve havayolu taşımacılığı
hizmetinin incelenmesi, havayolu işletmelerinin temel işlevsel alt bölümleri hakkında bilgiler verilmesi; Dünyada
ve Türkiye’de havayolu taşımacılığının gelişiminin incelenmesi; Havayolu taşımacılığında arz-talebin ve havayolu
taşımacılığının temel özelliklerinin incelenmesi; Uluslararası havayolu taşımacılığı ile ilgili düzenlemelerin
incelenmesi; Havayolu işletmelerinin gelir ve maliyet yapılarının incelenmesi; Havayolu işletmelerinde faaliyet
sürecinin incelenmesi; Havayolu işletmelerinde ağ yapılarının incelenmesi; Küresel havayolu işletmesi
kavramının ve havayolu işbirliklerinin incelenmesi; Havayolu işletmelerinde yeni yönetim yaklaşımlarının,
havayolu işletmeciliğinde e-ticaretin ve havayolu kargo işletmelerinin incelenmesi.
1701.020705 Havayolu Pazarlaması

(Kredi / ECTS 3 / 3)

Pazarlama kavramı, Havayolu Pazarlaması Kavramı; Hava taşımacılığı hizmetleri için pazarın yapısı; Havayolu
endüstrisi (Pazarlama Çevresi); Havayolu işletmeleri için pazarlama stratejileri; Havayolu işletmelerinde ürün
analizi; Havayolu pazarlamasında fiyatlamada karşılaşılan sorunlar; Dağıtım sistemleri; Havayolu işletmelerinde
tutundurma politikaları.
1701.020707 Hava aracı Bakım Yönetimi

(Kredi / ECTS 3 / 3)

Hava Aracı Bakımı ile İlgili Genel Kavramlar; Hava Aracı Bakımı ile İlgili Teknik Düzenlemeler; Hava Aracı
Bakım Faaliyetlerinin Sınırlandırılması; Hava Aracı Bakımını Oluşturan Faaliyetler; Bakım Mevzuatları ve Temel
Bakım Yöntemleri; Temel Bakım Programının Geliştirilmesi; Tipik Bir Hava Yolu İşletmesinde Hava Aracı
Bakım Bölümünün İncelenmesi; Hava Aracı Bakım Bölümündeki Temel Süreçler; Hava Aracı Bakımında
Dokümantasyon; Hava Aracı Bakım Hizmetinin Dış Kaynaklardan Sağlanması; Finansal ve Operasyonel
Leasing'de Bakım Faaliyetleri; Hava Aracı Bakım Maliyetleri.
Bakım - Onarım, Uçak bakımının uygulama amacına göre sınıflandırılması; Uçak bakımının gereklilik sebepleri,
Kullanım hataları; Uçak bakım onarımının uygulanan faaliyetlere göre sınıflandırılması; Uçak Bakım giderlerinin
İncelenmesi; Bakım Plan ve Programlarının Hazırlanması; Uçak Bakımında Emniyet Yaklaşımları; Bakım
Programı Yönlendirme Kılavuzu ( MSG-3 ); Uçak Kazalarının İncelenmesi, Kazaların Sınıflandırılması; Kaza
İnceleme Organizasyonu, Kaza analiz Aşamaları; Uçak Bakımında İnsan Faktörleri; Hava Aracı Bakımında
Dokümantasyon.
1701.020709 Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri

(Kredi / ECTS 3 / 3)

Hava trafik hizmeti kavramı, hava trafik hizmetlerinin hava trafik yönetimi içindeki yeri, görerek uçuş kuralları
(VFR), aletli uçuş kuralları (IFR), ikaz hizmeti ve ayrıntıları, uçuş bilgi hizmeti.
Ulaştırma Sistemleri ve Havayolu Ulaştırma Sistemi; Hava Trafik Sistemi; Hava Trafik Yönetimi; Hava Trafik
Hizmetleri; Hava Trafik Hizmetlerinin Bölümleri; Hava Trafik Kontrol Hizmeti; Genel Hava Trafik Kuralları;
Uçuş Kuralları ve Uçuş Seviyeleri; Aletli Uçuş Kuralları (IFR); Görerek Uçuş Kuralları (VFR); Altimetre Ayar
Yöntemler; Uçuş Planları; Hava Sahaları; Hava Trafikte Önemli Olaylar ve Kuruluşlar.
1701.020711 Havacılık İngilizcesi-3

(Kredi / ECTS 3 / 4)

Teknik dokümanları okuma ve anlama.
“Pre-flight:” Weather; clearance delivery; walk-around inspection; push-back; taxi instructions; CRM; delays; onground emergencies; getting to the runway; “Departure & Take-Off :” Ground navigation; takeoff procedures;
emergencies; aborts; fire, traffic issues; wind shear, wake turbulence; bird strikes; weather issues; speed &
heading; “Climb/Cruise & Descent :” Traffic,TCAS; requesting route changes; turbulence, medical emergencies;
fire; pressurization; conditional clearances; "until further notice,".
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(Kredi / ECTS 2 / 3

1701.030713.1 Havacılıkta Stratejik Yönetim

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Strateji nedir? ; Stratejik yönetim kavramları; Stratejik planlama nedir ?; Stratejik planlamanın uzun dönemli
planlamadan farkı nedir?; Stratejik yönetim süreci amaç, misyon, vizyon, hedef nedir?; SWOT nedir?; Güçlü,
zayıf, tehdit ve fırsat alanlarının analizi; SWOT analizi nasıl yapılır; Havacılık işletmelerinde stratejik kararlar;
Havacılık sektörünün değişken, rekabetçi ortamında uzun dönemli şirket politikaları hazırlanması ve uygulanması;
Filo planlama sureci; Strateji, pazarlama ve filo planlama ilişkisi; Harekat, teknoloji, ergonomi ve pazarlama
unsurları acısından uçak karşılaştırmaları; Filo planlamanın işletme maliyetleri, ekonomik ve çevresel etkileri.
1701.030713.2 Uluslararası Pazarlama

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Uluslararası Pazarlama, Uluslar arası Ticaret, Uluslar arası Pazarlama planlaması Süreci ve Strateji Geliştirme,
Uluslar arası Pazarlamada Çevre, Uluslar arası Pazarlama Araştırması Süreci, Uluslar arası Pazarlarda Pazara Giriş
stratejileri, Uluslar arası Pazarlamada Ürün Kararları, Uluslar arası Pazarlamada Fiyat Kararları, Uluslar arası
Pazarlamada Dağıtım ve Fiziksel Dağıtım Kararları, Uluslararası Pazarlamada Promosyon Kararları, Dış Ticarete
Giriş ve Dış Ticarette Satış Tipleri, İthalat Süreci ve Belgeler, Proforma ve Ticari Fatura, Konşimento, Taşıma
Belgeleri.
Uluslararası pazarlama kavramı ve uluslararası pazarlamanın gerekliliği; Uluslararası pazarlama kavramının ulusal
pazarlama ve dış ticarette kullanılan kavramlar ile karşılaştırılması; Uluslararası pazar araştırma süreci ve şekilleri;
Uluslararası pazarlamada temel bilgi sistemleri ve bilgi kaynakları; Çokuluslu İşletmeler ve pazarlama
faaliyetlerinin oluşma süreci; Uluslararası pazarlama planlama süreci ve uluslararası pazarlama stratejisinin
oluşumu; Uluslararası pazarlamada ürün stratejisi; Uluslararası pazarlamada fiyat stratejisi; Uluslararası
pazarlamada dağıtım stratejisi ve lojistik; Uluslararası pazarlamada pazarlama iletişimi çabaları.

1701.030713.3 İnsansız Hava Araçları

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Otomatik uçuş kontrol temelleri; Kumanda sinyali; Oto pilot sistemleri; Uçuş yönlendirici sistemler; Oto pilot ve
Uçuş yönlendirici çalışma modları; Sapma sönümleyiciler; Kararlılık sağlayıcı sistemler; Otomatik trim kontrol;
Autothrottle sistemler; Oto pilot seyrüsefer yardımcıları ara yüzü; Otomatik iniş sistemleri.
1701.030713.4 Ulaştırma Politikaları

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Ulaştırma kavramı, gelişimi ve önemi, politika kavramı ve stratejik yönetim, ulaştırma sistemleri ve alt sistemler,
ulaştırma modları, Türkiye’deki ve dünyadaki durum, ulaştırma endüstrisini etkileyen değişimler, uluslararası
düzenlemeler ve ab ulaştırma politikası, Türkiye ulaştırma politikalarının analizi, Türk ulaştırma endüstrisi analizi,
Türk hava taşımacılığı endüstrisinin analizi, Türk hava taşımacılığı endüstrisinde sorunlar ve çözüm önerileri,
kamu ve özel hava ulaştırma işletmelerinde stratejik yönetim örnek olayları.
Ulaştırma Politikalarına Giriş; Ulaştırma kavramı; Ulaştırma kavramının Gelişim; Ulaştırma kavramı Trendleri;
Türkiye’de Ulaştırma kavramı; Dünyada Ulaştırma kavramı; Ulaştırma kavramında Trendler; Ulaştırma
kavramında yeni politikalar; Yeni Ulaştırma Politika Yaklaşımları; Stratejik Yönetim; Uluslararası Düzenlemeler;
AB Ülkelerinde ulaştırma politikaları.
1701.030713.5 Havacılık İşletmelerinde Finansman

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Havacılık İşletmelerinde Finansmanın Önemi; Havayolu İşletmelerinin Finansal Yapısı; Havayolu
Taşımacılığında Finansman Gereksinimi ve Finansal Planlama: Filo ve hat yapısının finansman gereksinimine
etkisi; Havayolu İşletmeleri İçin Finansman Kaynakları; Havayolu Taşımacılığında Özel Finansal Sorunlar;
Türkiye'de Havayolu İşletmelerinin Finansman Sorunları; Havaalanlarının Finansal Yapısı ve Finansman
Gereksinimi; Havaalanı Finansman Kaynakları ve Finansman Yöntemleri; Diğer Havacılık İşletmeleri ile İlgili
Finansman Uygulamaları.

Hava taşımacılığı sektörü hakkında temel bilgiler; Hava Taşımacılığında Finansal Sorunlar: Yapısal, uluslararası,
havayolu ve uçak, borçlanma ve iflas, vergi ve para birimi sorunları; Havacılık İşletmelerinde Aktif ve Pasif
Yapısı; Havacılık İşletmelerinde Finansman İhtiyacı ve Finansal Planlama; Havacılık İşletmelerinde Finansman
Kaynakları: İçsel kaynaklar, dışsal kaynaklar; İçsel Kaynaklar: Net karlar, gecikmeli ödenen vergiler,
amortismanlar, hisse senedi ihracı; Dışsal Kaynaklar: Finansal kiralama, borçlanma yoluyla finansman, menkul
kıymetleştirme, risk sermayesi, devlet destekleri; Finansal Kiralama: Finansal kiralama, faaliyet kiralaması,
kaldıraçlı kiralamalar, satış ve geriye kiralama, vergi avantajlı kiralama; Borçlanma Yoluyla Finansman: Ticaret
bankaları, ihracat kredi kuruluşları, hayat sigorta şirketleri, üretici destekleri ve diğer kuruluşlar; Menkul
Kıymetleştirme: Yapısı, uygulamaları ve kredi derecelendirme kuruluşlarının önemi; Risk sermayesi ve Devlet
Destekleri; Türkiye'de Havayolu Taşımacılığında Kullanılan Finansman Kaynakları; Türkiye'de Karşılaşılan
Sorunlar ve Öneriler.
1701.030713.6 Karar Destek Sistemleri

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Karar destek sistemleri, karar verme ve seçim yapma süreçlerini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, günümüzde
genelde bilgisayar temelli olarak kurulan sistemlerdir. Bu dersi alan öğrencilerin işletmelerde gerek ulusal gerekse
uluslararası düzeyde rekabet gücü kazandırmak için karar verme süreci ve çeşitleri ile bu farklı karar çeşitleri için
kullanılabilecek karar destek sistemlerinin yapıları, bileşenleri, tasarlanma ve uygulama aşamaları konusunda
bilgilendirilmeleri amaçlamaktadır.
Sistem, Modelleme, Karar Alma, Yönetim Bilgi Sistemler; Karar Destek Sistemi (KDS) eleman ve modelleri;
KDS Veri Yönetimi; İşletme Karar Süreçlerinin Analizi; Karar Destek Sistemi Yapısı; Grup Karar Destek
Sistemleri; Üst Yönetim Bilgi ve Destek Sistemleri; Akıllı Sistemler; Uzman Sistem Yapısı; Yapay sinir ağları;
İşletmelerde Karar Destek Uygulamaları; Modeller ve Model-Tabanı Yönetim Sistemleri; Kullanıcı Ara yüzleri
ve Mesaj Bileşenleri; Karar Destek Sistemlerinin uygulamaya Konulması ve Değerlendirilmeleri.

1701.030713.7 Hava aracı Sistemleri

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Yapılar-Genel kavramlar: Temel yapı sistemleri, Yapılar-Genel kavramlar: Bölgesel numaralandırma ve istasyon
numaraları, Hidrolik Güç: sistem yapısı; Hidrolik akışkanlar, Basınç kontrolü; Güç dağıtımı; Göstergeler ve uyarı
sistemleri; Diğer sistemlerle bağlantılar, İniş takımları.
Yapılar-Genel kavramlar: Temel yapı sistemler; Yapılar-Genel kavramlar: Bölgesel numaralandırma ve istasyon
numaraları; Yapılar-Genel kavramlar: Elektrik irtibatı; Yıldırım çarpmasından koruma; Hidrolik Güç: sistem
yapısı; Hidrolik akışkanlar; Hidrolik güç: Hidrolik rezervuarlar ve akümülatörler; Hidrolik Güç: Basınç üretimi:
elektrik, mekanik, pnömatik; Hidrolik Güç: Acil durum basınç üretimi, filtreler; Hidrolik Güç: Basınç kontrolü;
Güç dağıtımı; Göstergeler ve uyarı sistemleri; Diğer sistemlerle bağlantılar; İniş takımları: Yapısı; Şokların
absorbe edilmesi; İniş takımları: Açma ve kapama sistemleri: normal ve acil durumlarda; İniş takımları: Gösterge
ve uyarılar: Tekerlekler, frenler, kaymayı önleyici ve otomatik fren sistemi; İniş takımları: Lastikler, yönlendirme;
Havada-yerde uyarı sistemleri.
1701.030713.8 Model Uçak Yapımı-II

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Uçak yapıları ve aerodinamiği, Uçak kanat profili yapımı. Kuyruk Profili Yapımı, Gövde-kanadın birleştirilmesi
ve dengelenmesi.
Model Havacılığında Otoriteler (FAI, CIAM); Model Havacılığa Giriş; Tarihi, İlk Model Uçaklar; Model
Uçakların Sınıflandırılması; Model Uçakçılıkta Atölye Gereksinimleri; Aletler, Yapıştırıcılar; Modelcilikte Dikkat
Edilmesi Gereken Kurallar; Model Uçak Parçaları ve Görevleri; Model Uçak Elektrik-Elektronik Sistemleri;
Model Uçak Kazaları ve Nedenleri; Model Uçak Arıza Giderme Teknikleri; Uygulama 1:ATA model uçağı
yapımı; Uygulama 1: ATA model uçağı yapımı; Uygulama 1: ATA model uçağı yapımı.
1701.030713.9 Tedarik Zinciri Yönetimi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Tedarik Zinciri Teknolojileri, Bilgi Akışları, Talep ve Sipariş Yönetimi, Müşteri Servisi, Nakliyat, Dağıtım,
Operasyonel Fonksiyonlar.
Tedarik zinciri yönetimi ve tedarik zinciri stratejisine genel bir bakış; Pazarlama lojistiği ve tedarik zinciri
yönetimi; Tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı ve koordinasyon; Lojistik maliyetler ve lojistik maliyet
yönetimi; Müşteri ilişkileri yönetimi; Satış ve operasyonel planlama; Tedarikçi seçimi ve değerlendirme süreci;
Tedarik zincirinde e-satın alma işlevinin kullanım; Lojistik ve taşımacılık yönetimi; Tersine tedarik zinciri
yönetimi; Tedarik zinciri performans değerleme süreci; Örnek Olay Çalışması: Würth'ün tedarik zinciri
uygulamaları; Örnek Olay Çalışması: Wall Mart'ın tedarik zinciri uygulamaları; Örnek Olay Çalışması: Zara'nın
tedarik zinciri uygulamaları.
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(Kredi / ECTS 3 / 5)

1701.030715.1 İleri İngilizce - III

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Geçmiş bir olayı yazma, Davetiye mektubu yazma, İş başvuru mektubu yazma, En beğendiğin film kitap makale
konusunda kompozisyon yazma, Öneri ve tavsiye mektubu yazma, Sağlık konusunda kompozisyon yazma.
Unit 1 Reading for Academic Purposes : Source Book: Text 1a, pg 1-6 Course Book: pg 13-20 Reading Reading
for general understanding - Skimming & Scanning; Unit 1 Reading for Academic Purposes Source book:Text
1b,pg 7 Course Book: pg 20-22Reading-Summarizing - Reading for specific details - Reading for a purpose; Unit
2 Sustainable energy Source book:Text 2a,pg 8 Course Book: pg 23-26 Reading-Summarizing- Differentiating
between main ideas and supporting details Summarizing in note form; Unit 2 Sustainable energy: Source
book:Text 2b,pg 10-11 Course Book: pg 26-30Reading-Summarizing - Differentiating between main ideas and
supporting details - Summarizing in note form; Unit 3 The business of Science: Source book:Text 3 a,pg 12-13
Course Book: pg 31-37 Paraphrasing -Summarizing Identifying the write`s viewpoint - Inferring from context
Paragraph reorganization: Looking at the logic of the text; Unit 4 Society Today : Source book:Text 4b,pg 21-24
Course Book: pg 46-48 Summarizing - Comparing texts and reading for detail - How to write a good introduction
- Making notes from memory: Discussion - Writing a summary; Summary-Response türünde kompozisyon yazım
alıştırmaları Okuma, Anlama ve Tartışma Summary-Response türünde kompozisyon yazımı.
1701.030715.2 Fransızca-III

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Akademik yazılı metinlerde ve dinleme metinlerinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, çeşitli akademik konu
alanlarıyla ilgili tartışmalarla ilgili yazma ve konuşma becerilerini geliştirmede farklı akademik dil stratejileri
edinme, sözcük çalışmaları yapma.
Akademik Fransızca' da sıkça kullanılan cümle yapıları, kelime seçimi ve beceri kullanımı hakkında özet
hatırlatma çalışmaları; Kaynak kitapta yer alan akademik alana dair metin okumaları, çözümlemeleri ve tartışma;
Akademik bir metinde ana fikir ve detayları belirli bağlaçlar, yapılar ve kelimeler yardımıyla ayırt edebilme;
Akademik bir konuşmada başlıca dinleme stratejileri, konuşmanın ana fikrini ve detaylarını belirli bağlaçlar,
yapılar ve kelimeler yardımıyla bulma; Zarf cümleciklerini belirli cümle kurgularında kullanma; Kısa makale ana
fikir cümlesini yazma.
1701.030715.3 Çince-III

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Akademik yazılı metinlerde ve dinleme metinlerinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, çeşitli akademik konu
alanlarıyla ilgili tartışmalarla ilgili yazma ve konuşma becerilerini geliştirmede farklı akademik dil stratejileri
edinme, sözcük çalışmaları yapma.
Akademik Çince' de sıkça kullanılan cümle yapıları, kelime seçimi ve beceri kullanımı hakkında özet hatırlatma
çalışmaları; Kaynak kitapta yer alan akademik alana dair metin okumaları, çözümlemeleri ve tartışma; Akademik
bir metinde ana fikir ve detayları belirli bağlaçlar, yapılar ve kelimeler yardımıyla ayırt edebilme; Akademik bir
konuşmada başlıca dinleme stratejileri, konuşmanın ana fikrini ve detaylarını belirli bağlaçlar, yapılar ve kelimeler

yardımıyla bulma; Zarf cümleciklerini belirli cümle kurgularında kullanma; Kısa makale ana fikir cümlesini
yazma.
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(Kredi / ECTS 2 / 3)

*
8.YARIYIL
1701.020802 Lojistik Yönetimi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Lojistik Yönetimi ile ilgili, lojistik yönetiminin temeli, önemi, bu alandaki gelişmeler, sevkiyat ve depolama
konularını açıklar.
Lojistiğin Tarihçesi; Lojistik Kavramı; Temel Lojistik Faaliyetleri; Türkiye’de Lojistiğin Gelişimi; Depolama
Hizmetleri; Sevkiyat Yönetimi; Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı; Lojistik Bilgi Sistemleri; Lojistik Maliyetleri;
Lojistikte Başarı Faktörleri; Depolama Maliyetleri; Depo Yönetimi; Sevkiyat Yönetimi; Sevkiyatta Güvenlik
Sorunları.
1701.020804 İnsan Kaynakları Yönetimi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Personel Yönetimine Giriş: Temel işlevleri, Örgütlenmesi; İşgücü Planlaması: Yöntemleri; Planlama araçları; İş
Analizleri: İş tanımları, İş Gerekleri; İşe Alma: Bulma, Seçme; İşe Alıştırma: Personel Eğitimi: Yöntemler, İlkeler,
Değerleme; Personel Değerleme: Yöntemler; Değerleme hataları; Disiplin: Türleri; Disiplin Sistemin
oluşturulması; Ceza uygulaması; Ücret Yönetimi: İş değerlemesi; Ücret yöntemleri, Ücret araştırmaları; Diğer
personel hizmetleri.

1701.020806 Topluma Hizmet Uygulamaları

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Bu derste, havacılığa karşı toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, bilgiyi paylaşmak, öğrencilerin belli
bir konuda planlama, araştırma, raporlama ve sunum yapabilme becerilerini ve çevre ile ilişkilerini geliştirmek,
onlara kendini gerçekleştirme, ifade etme, tartışma ve ikna etme fırsatı vererek özgüven kazanmalarına yardımcı
olmak ve havacılığın gelişmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
Proje tanıtımı; Proje hakkında öğrencilerin düşünceleri; Öğrencilerin proje önerilerinin değerlendirilmesi; Proje
gruplarının oluşturulması ve uygulama; Proje uygulama; Genel değerlendirme; Rapor sunma.
1701.020808 Havaalanı Yönetimi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Havaalanı sahiplik ve yönetim şekilleri; Havaalanlarında özelleştirme; Havaalanları ile ilgili altyapı sorunları;
Havaalanlarının ekonomik ve finansal özellikleri; Havaalanlarının gelir ve maliyet yapıları; Havaalanı
hizmetlerinin fiyatlandırılması; Alternatif fiyatlama politikaları; Havaalanı fiziki tasarımı ile gelir yapısı ilişkisi:
Havaalanı ticari stratejilerinin geliştirilmesi; Havaalanlarında performans ölçümü ve değerlemesi; Yönetsel açıdan
Türkiye' deki havaalanlarının mevcut durum incelemesi ve geleceği.
1701.020810 Kişilerarası İletişim

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Kişilerarası iletişimin anlamlandırılması; Beceri olarak iletişim yaklaşımları ve eleştirisi; Kişilerarası İletişimin
Unsurları; Kişilerarası iletişimde kodlar; Kişilerarası iletişimde yorumsamacı yaklaşımlar; Kişilerarası iletişimde
dil, ideoloji, güç ilişkilerinin kuruluşu ve söylemsel kapanma stratejileri; Politik bir etkinlik alanı olarak kişilerarası
iletişim; Bilgisayar dolayımlı iletişim.
1701.020812 Havacılık İngilizcesi-4

(Kredi / ECTS 3 / 4)

“Approach & Landing :” Traffic; flow control; weather, mechanical problems, at your discretion vectoring and
ILS issues; missed approach; “Taxi, Shutdown & Post-flight :” Taxiway, CRM, medical Equipment; navigating
unfamiliar Airport; gate delays; post-flight checklists; “Case Studies & Accident References :” Historical accounts
of accidents; prevention measures; and related vocabulary.
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(Kredi / ECTS 2 / 3)

1701.030814.1 Yer Hizmetleri

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Yer Hizmetlerine Giriş, Yer hizmetleri personelinin özellikleri; Havalimanı tanımı, Havalimanları Üçlü Kodları,
Havalimanlarında kullanılan terimler; Ulusal Mevzuat ve İdari yapılanma, IATA, operasyonel bölümler; Yer
Hizmetleri ekipmanları ve apron araçları, bagaj, ramp ve birim yükleme süreçlerinin kontrolü; Havayolu Biletleme
sistemi, yolcu bileti ve bölümleri; Yolcu trafik, özellikli yolcular ve ilgili terimler, yapılacak işlemler; Pasaport,
vize, sağlık işlemleri, havalimanı vergisi, harç pulu, gümrükler ve para işlemleri; Genel bilgiler, gecikme
prosedürleri, denied boarding işlemleri; Trafik hakları; Uçuş operasyon, kargo ve posta birimleri; Temsil ve ikram
hizmetleri; Uçuş emniyet ve güvenlik ile ilgili sorumluluklar; Olağan olmayan durumlarda sorumluluklar ve
ilkeler, problem çözme yöntemleri.
1701.030814.2 Mali Raporlar Analizi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Temel Mali Tabloların Açıklanması; Ek Mali Tablolar: Kar Dağıtım Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu; Ek Mali
Tablolar: Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu Net İşletme Sermayesi Değişim ve Kaynak-Kullanım Tabloları;
Temel ve Ek Mali Tabloları Kullanarak İşletmelerin Finansal Durumunun Yorumlanması; Ek Mali Tablolarla ilgili
örnek çalışma; Mali Analizin Amacı ve Türleri; Karşılaştırmalı Mali Tablo Analizi; Eğilim Yüzdeleri (Trend)
Analizi; Dikey Yüzde Analizi; Oran Analizi: Likidite Oranları, Mali Yapı Oranları; Oran Analizi: Verimlilik,
Karlılık Ve Borsa Performans Oranları; Oran Analizi: Verimlilik, Karlılık Ve Borsa Performans Oranları Oran
Analizi: Verimlilik, Karlılık Ve Borsa Performans Oranları Mali Analiz Tekniklerini Kullanarak İşletmenin
Finansal Durumunun Yorumlanması; Mali Analiz Teknikleriyle İlgili Genel Çalışma.
1701.030814.3 Proje Yönetimi

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Bu dersin amacı öğrencilere proje yönetimi ilkelerini ve proje yönetiminde kullanılan teknikleri öğretmektir. Giriş
konularından sonra proje seçimi teknikleri, proje organizasyonu, proje üçgeni, proje planlama, programlama ve
yönetimi konuları işlenecektir.
Proje Yönetimi: Giriş; Strateji ve Proje Seçimi; Organizasyon: Yapı ve Kültür; Projenin Tanımlanması; Proje Süre
ve Maliyetlerinin Tahminlenmesi; Proje Planı Geliştirme; Kaynak Çizelgeleme; Proje Süresinin Azaltılması;
Bilgisayar Yazılım Desteği ile Uygulama.
1701.030814.4 İş Etiği

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Ahlak ve etik kavramı; Sosyal ahlakın belirleyicileri; Sosyal ahlak ve Psikoloji; Etik ve türleri; Etik yaklaşımın
felsefi temelleri; Sorumluluk ve ahlak; Siyaset ve ahlak; Araştırma ve yayın etiği; Ekonomi ve etik; Etik ve güven;
Etik ve örgütsel davranış; Etik ve güç kullanımı.
1701.030814.5 Havayolu Filo Planlama

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Hava Yolu operasyonel stratejileri ve amaçları; planlama prosedürleri; (Rota yapısı; planlama ve pazar analizi;
filo planlama, uçuş planlama); operasyon ağı planlama; teknik takım ve uçuş personeli planlama; uçuş planlama
ve kontrol; Ulusal ve uluslararası mevzuatlar, bakım ve onarım planlama konularını kapsamaktadır.
Havayolu Taşımacılığının Genel Özellikleri Ve Filo Planlamanın Önemi; Pazar yapısı, filo planlama türleri, filo
planlama elemanları; Filo planlamanın aşamaları, filo planlamanın finansal boyutu; Uçuş ağının belirlenmesi,
Anlaşmalar; Filo Planlamada Uçak Seçimini Etkileyen Faktörler; Uçak Özellikleri: Performans özellikleri; Uçak
Karakteristikleri; Teknolojik Özellikler; Uçak Değerleme; Uçak Güvenliği ve Bakım; Filo Yapısına Uygunluk.

1701.030814.6 Tehlikeli Maddeler

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Tehlikeli Madde Kavramı ve Sınıflandırmalar; Hiçbir Şekilde Havayoluyla Taşınamayacak Tehlikeli Maddeler;
Birimler ve Kullanılan Dokümanlar; Tehlikeli Maddelerin Hava Yoluyla Taşınmasına Ait Sorumluluk Grupları:
Göndericiler, Kargo acenteleri, Hava yolu işletmesi, Yük planlayıcıları ve uçuş ekibi, Yükleme ve depolama
personeli; Tehlikeli Maddeler Tablolarının Kullanılışı; Paketleme Talimatları ve Tablolarının Kullanılışı;
Paketleme Özellikleri ve Performans Testleri; Paketlerin İşaretlenmesi ve Etiketlenmesi; Tehlikeli Maddeler İçin
Göndericinin ve Taşıyıcının Sorumlulukları; Konşimentonun Hazırlanması; Tehlikeli Maddelerin Kabulü,
Depolanması, Yüklenmesi ve Kontrolü.
Tehlikeli Madde Kavramı, Kuralların Temeli ve Uygulanması; Göndericinin ve Taşıyıcının Sorumlulukları,
Eğitim Gereklilikleri; Tehlikeli Madde Limitleri; Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması; Tehlikeli Maddelerin
Tanımlanması; Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi; Tehlikeli Maddelerin Etiketlenmesi ve İşaretlenmesi;
Tehlikeli Maddelerle İlgili Dokümantasyon; Tehlikeli Maddelerin Handlingi: Kabul, Depolama; Tehlikeli
Maddelerin Handlingi: Bilgi Sağlama ve Raporlama; Acil Durum Bilgileri.
1701.030814.7 Yönetim Bilgi Sistemleri

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Yönetimde temel kavramlar, yöneticilerin özellikleri, yönetim biliminin diğer toplumsal bilimlerle ilişkisi,
yönetim kuramları (klasik, neo-klasik, modern), yönetim fonksiyonları (planlama, örgütleme, yöneltme,
koordinasyon, kontrol), yönetimde son gelişmeler (amaçlara göre yönetim, çatışma yönetimi, stres yönetimi, kriz
yönetimi, örgüt geliştirme, kariyer yönetimi, toplam kalite yönetimi, bilgi yönetimi, öğrenen örgütler).
Yönetim Bilgi Sistemine Giriş; Dijital İşletmeleri Yönetme; Donanım ve Yazılım Varlıklarını Yönetme; Veri
Kaynaklarını Yönetme; Telekomünikasyon ve ağlar; İnternet ve yeni bilgi teknolojisi alt yapısı; İşletmelerde bilgi
sistemleri kullanımı; Bilgi sistemleri, organizasyonlar, yönetim ve strateji; Dijital işletme; Yönetsel karar vermeyi
geliştirme; BS ile organizasyonu yeniden düzenleme; Sistemlerin değerini anlama ve değişimi yönetme.
1701.030814.8 Girişimcilik

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Bir ülkenin gelişmesinde girişimcilerin, rolü oldukça büyüktür. Bu bağlamda Uygulamalı Girişimcilik dersi, kendi
işini kurmak isteyen öğrencilerin girişimcilik için sahip olmaları gereken kişisel özelliklerini ortaya koymalarını,
gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve uygulamalı olarak bu yetkinlikleri Girişimcilik destek programı destek
programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile eşdeğer olup dersten başarılı olan
öğrencilere KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir. Bu belge ile öğrencilere
kurmayı planladıkları işler için KOSGEB’den destek sağlayabilecektir.
Girişimcilik özelliğinin sınanması; İş Fikri Geliştirme ve Yaratıcılık Egzersizleri; İş Planı Kavramı ve Öğeleri:
Pazar Araştırması, Pazarlama Planı; Atölye Çalışması: Pazar Araştırma, Pazarlama Planı; İş planı kavramı ve
öğeleri: Yönetim planı, Üretim planı; Atölye çalışması: Yönetim planı, Üretim planı; İş planı kavramı ve öğeleri:
Finansal plan; İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar; Atölye çalışması: Finansal plan; İş
planı yazılması ve sunumu aşamasında dikkat edilecek hususlar.
1701.030814.9 Stratejik Yönetim

(Kredi / ECTS 2 / 3)

Stratejik Yönetim Kavramı Ve Özellikleri, Stratejik Yönetim Sürecinin Evreleri, Stratejinin Benzer Kavramlarla
İlişkisi, Stratejik Planlama ve Amaçlar Sistemi, İşletmenin Temel Ekonomik ve Ekonomik Olmayan Amaçları,
Çevresel İmkan ve Sınırlamalar (İşletme Analizi) Strateji Seçiminde Portföy Analizleri, İşletme Stratejilerine
Genel Bir Bakış, İşletme Tepe Yönetimi Düzeyinde Geliştirilen Stratejiler, İşletme Düzeyinde Geliştirilen
Stratejiler Fonksiyonel Bölümlerde Geliştirilen Stratejiler, Stratejinin Yürütülmesi, Strateji ve Örgüt Yapısı, Örgüt
Kültürü, Liderlik ve Strateji, Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü.
Stratejik yönetim kavramı; Stratejik yönetimin gelişimi; Stratejik yönetimin tarihsel ve teorik gelişimi
planlamadan stratejik yönetime; Stratejik Yönetimin Örgütsel Başarı ve Performansa Etkisi; Dış Çevre Analizi;
İşletme Analizi; Çevresel Riskleri Ölçme ve Değerlendirme; Zaman Yönetimi; Strateji Geliştirme ve Türleri;

Havayolu şirketlerinin analizi; Stratejilerin uygulanması; Kriz Yönetimi; Stratejilerin Değerlendirilmesi ve
Kontrolü.
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(Kredi / ECTS 3 / 5)

1701.030816.1 İleri İngilizce-IV

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Metin işlevi tanımlama, metni notlarla açıklama, Genel anlam için okuma: Ara başlıkları inceleme, Ana ve
destekleyici fikirleri bulabilme, Paragraf işlevini tanımlama, Genel bağlamdan kelime anlamını çıkartma, Konu
ile ilgili fikir yürütme, Ana fikirleri tanımlama ve özetleyebilme, Araştırmaları kanıt olarak kullanabilme, Yazarın
görüşünü savunmak için not çıkartabilme, Metni belirli fikirleri bulmak için tarama, Metin yazımı için doğru
kaynak okumaları seçebilme, Seçilen metinlerin aktif kullanımı: Sunum için metinlerin kullanımı YAZI Bu ders
süresince öğrenciler İngilizce 1, 2 ve 3 `te öğrenmiş oldukları becerileri geliştirme fırsatı bulacaklardır. Dersin
bitiminde öğrenciler: SPSIE yöntemiyle bir deneme yazabilecek MLA APA gibi akademik yazım kurallarını
uygun yaklaşımları benimseyecektirler. ? Derste akademik düşünce hırsızlığı-plagiarism `a karşı uyarı ve bilinç
yeniden tekrar edilecektir. KONUŞMA Dönem bitiminde öğrenciler: ? Akademik konularda farklı görüşler
karşısında ve dahilinde kendi düşüncelerini ifade etmek için strateji ve teknikleri öğrenme, ? Söz konusu akademik
konudaki tartışmaya etkili şekilde katılma, Önceden hazırlanmamış konuşma ve düşünceleri ders sırasında ifade
ederek, tartışmaya katkıda bulunma becerilerini öğrenecektir.
Unit 5, Reading 1, Diet and Sustainability Okuma: Surveying the text Practising fast, accurate reading Identifying
functions of the text: annotating text Examining the writer`s choice of language for emphasis identifying meaning
from context; Unit 5, Reading 2, The Challenge of Feeding 9 Billion People Okuma: Predicting specific content
in a text Identifying the main ideas Making notes and discussion Logic and Language: organising paragraphs
Working out meaning from context; Unit 5, Reading 3, Closing the Yield Gap Okuma & Yazma: Identifying the
function of paragraphs Annotating the text using the Cornell system . Predicting the content of the text Organising
ideas using SPSIE approach in writing; Okuma & Yazma: Analysing the organisation of SPSIE with sample
articles. Organising ideas using SPSIE approach. Considering problem-solving approach in writing; Unit 7,
Reading 1 Material Diversity Reading-Discussion-Writing: Reflection and discussion Text /title analysis
Annotating text Identifying the writer`s purpose; Unit 7, Reading 2 Sustainable Fashion Okuma & Yazma:
Identifying main and supporting ideas Analysing essay organisational patterns Identifying the writer`s purpose
Producing a selective summary Finding supporting information; Unit 7, Reading 3 The Future of Sustainable
Fashion Reading & Writing: Using research skills: comparing ideas(as a reader) with those of the writer Including
statistics to support the ideas; Yazma: Sınıfta SPSE türünde kompozisyon yazımı; Unit 6, Reading 1 People
Management Okuma & Yazma: Completing notes: Building background information/ Vocabulary
extension/Developing ideas about the topic/Identifying and summarising key points; Yazma Geribildirimi
Öğrencilerin SPSIE türünde yazdıkları kompozisyonlara sözlü ve yazılı gerbildirim; Yazma: Students write a
second draft of their extended essay.
1701.030816.2 Fransızca-IV

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Kısa makalede yazılan cümlelerde paralel dilbilgisi yapılarını kullanma; Mini quiz ve kelime çalışmaları; Kaynak
kitapta yer alan akademik alana dair metin okumaları, çözümlemeleri ve tartışma; İsim cümlecikleri belirli cümle
kurgularında kullanma; Akademik bir konuşmada yer alan fikirler arası ilişkileri belirli bağlaçlar, yapılar ve
kelimeler yardımıyla ayırt edebilme. Dinleme stratejileri geliştirme; Problem çözmeye yönelik akademik bir
konuşmada ifadeler arası ilişkileri kurabilme; Sınıf içi gruplar arası münazara.
1701.030816.3 Çince-IV

(Kredi / ECTS 3 / 5)

Kısa makalede yazılan cümlelerde paralel dilbilgisi yapılarını kullanma; Mini quiz ve kelime çalışmaları; Kaynak
kitapta yer alan akademik alana dair metin okumaları, çözümlemeleri ve tartışma; İsim cümlecikleri belirli cümle
kurgularında kullanma; Akademik bir konuşmada yer alan fikirler arası ilişkileri belirli bağlaçlar, yapılar ve
kelimeler yardımıyla ayırt edebilme. Dinleme stratejileri geliştirme; Problem çözmeye yönelik akademik bir
konuşmada ifadeler arası ilişkileri kurabilme; Sınıf içi gruplar arası münazara.

9000.050002 Üniversite Seçmeli 2
*

(Kredi / ECTS 2 / 3)

