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Hedefler

Son on yıllarda rekabettin gittikçe artış kayddettiği günümüz iş dünyasında, işletmeler yerel, uluslararası ve küresel boyutlarda bazı zorluklarla baş
edebilmek zorunda kalmaktadırlar. Bu zorluklarla baş edebilmede işletmelerin temel fonksiyonlarını anlayabilmenin önemi de artmaktadır. Bu
koşullar altında temel iktisadi kavramlar, küresel pazarlar, etik ve sosyal sorumluluk, sahiplik türleri, girişimcilik ve küçük işletme sahibi olma,
yönetim fonksiyonları ve becerileri, örgüt ve takım çalışması, üretim sistemleri, motivasyon, kavramlarını yerel ve küresel boyutlarda anlayabilmek
gereklidir. Buna göre bu derste, işletmeclik kavramlarının yerel ve küresel boyuttaki karşılıklarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

İnsan kaynakları, pazarlama, üretim ve finans olmak üzere işletmeler dört temel fonksiyona sahiptir. Her bir fonksiyonda işletmenin belirli
kavramlarıyla bağlantılıdır. Dersin amacı ve işletmenin fonksiyonları göz önünde bulundurulduğunda, bu derste, dönem boyunca temel iktisadi
kavramlar, küresel pazarlar, etik ve sosyal sorumluluk, sahiplik türleri, girişimcilik ve küçük işletme sahibi olma, yönetim fonksiyonları ve
becerileri, örgüt ve takım çalışması, üretim sistemleri, motivasyon, konuları işlenecektir.

Öğrenme Çıktıları

1. Çağdaş işletme mantığını anlar
2. İktisat, etik ve sosyal sorumluluğun temel kavramlarını tanımlar
3. Küresel pazarları anlatır
4. Başta küçük işletme sahipliği olmak üzere sahiplik türlerini anlatır
5. Yönetimin fonksiyonlarını, yöneticinin rollerini ve becerilerini açıklar
6. İşletme ile grup ve takımların nasıl organize edileceğini tanımlar
7. Üretim ve sistemlerinin önemini açıklar
8. Motivasyonu tanımlar ve motivasyon teorilerini açıklar
9. Uluslararası işletmecilikte yönetim ve üretim fonksiyonlarını açıklar
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Teorik
Dersin amacını, içeriğini ve işletme yönetimini tartışma
İşletme mantığını geliştirme
Temel iktisat
Küresel pazarlar
İş etiği ve şirket sosyal sorumluluğu
Sahiplik türleri
Girişimcilik ve küçük işletme sahipliği
Ara Sınav
Yönetim Rolleri, Fonksiyonları ve Becerileri
Örgütleme ve takım çalışması
Üretim sistemleri
Motivasyon

Uygulama
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Çağdaş iş dünyasından örneklerle yönetim, örgütleme, takım çalışması ve motivasyon teorilerini tartışma
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Çağdaş iş dünyasından örneklerle ve dersin genel çerçevesini çizerek üretim sistemlerini tartışma
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Genel Tekrar
Final Sınavı
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Ders İş Yükü
Etkinlik
Ara Sınav
Final Sınavı
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