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TARSUS ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

PAZARLAMA PROGRAMI 

2019-2020 DERS İÇERİKLERİ 

 

(I. YARIYIL)     

PAZARLAMA İLKELERİ I (3+0)  

Pazarlamaya giriş, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, , Pazarlama kavramlarını tanıma, 

Pazar çeşitleri ve çevresel faktörlerini öğrenme, Pazarlama Karması unsurları olan 4p 

Stratejilerini anlama, değişen Pazar ortamlarının tüketici davranışlarını anlama, pazarlama 

bilgi sistemleri, hedef pazar belirleme – pazar bölümleme kavramlarını tanıma ve yeniliklerin 

pazarlama faaliyetlerine etkisini kavramadır. 

OFİS YAZILIMLARI (3+1) 

Bilgisayar donanımı (Anakart, işlemci, hafıza, sabit disk, ekran kartı, ses kartı, ağ kartı, 

modem, cd/dvd sürücü/yazıcı, disket sürücü, klavye, fare, monitör, hoparlör, mikrofon, yazıcı, 

tarayıcı, çizici); Yazılım (Yazılım türleri, işletim sistemleri, uygulama yazılımları, 

programlama dilleri); Ofis programları ve uygulamaları: Kelime işlemci (Microsoft Word ve 

uygulamaları), Elektronik tablo programı (Microsoft Excel ve uygulamaları), Sunu programı 

(Microsoft PowerPoint ve uygulamaları) konularını kapsamaktadır. 

GENEL EKONOMİ I (3+0) 

Bu dersin içeriği; temel iktisadi kavramlar, arz teorisi, talep teorisi, üretici teorisi, maliyet 

teorisi, tüketici teorisi, esneklik, piyasalar, dışsallıklar gibi mikro iktisadın alanına giren 

konulardan oluşmaktadır. 

MATEMATİK (3+0) 

Birinci dereceden ve ikinci denklemler denklemler, eşitsizlikler, oran - orantı aritmetik ve 

geometrik ortalama, küme kavramı, küme çeşitleri, küme problemleri, fonksiyon fonksiyon 

çeşitleri, fonksiyon grafikleri, fonksiyonla ilgili işlemler, olasılık kavramı, bağımlı ve 

bağımsız olaylar, ayrık olaylar, koşullu olasılık, istatistik kavramı, eğilim ve yayılım ölçüleri 

GENEL İŞLETME (3+0) 

İşletmeciliğe giriş, İşletme kuruluşu ve çeşitleri, Yönetici ve liderlik, Üretim ve pazarlama, 

Girişimcilik, İşletmelerde kaos yönetimi, İnsan kaynakları yönetimidir.  

TÜRK DİLİ I (2+0) 

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki diller. Türk 

dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Atatürk'ün dil devrimi, anlayışı, 



 2 

çalışmaları. Türkçede sesler. Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları. Yazım kuralları ve 

uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. Sözcük bilgisi. Türkçenin söz varlığı. 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 

Dersin Tanıtımı ve Derste Geçen Kavramlar Türk Devrimine Yol Açan Gelişmeler: Dünyada 

Demokrasinin Gelişimi Osmanlı Modernleşmesi (Tanzimat Dönemi) Osmanlı Modernleşmesi 

(II. Meşrutiyet Dönemi) I. Dünya Savaşı Öncesindeki Gelişmeler: I. Dünya Savaşı ve 

Sonrasında Osmanlı Devleti: Ulusal Direnişin Örgütlenmesi: Değerlendirme ( Ara Sınav ) 

Kongreler ve Misak-ı Milli TBMM’nin Kurulması İç İsyanlar, Sevr Antlaşması, Ulusal 

Kurtuluş Savaşının Maddi Kaynakları. Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cepheler. TBMM’nin Dış 

İlişkileri Cumhuriyet’in İlanı. Türk Devriminin Nitelikleri  



 3 

YABANCI DİL I (2+0) 

Tanışma, tanıştırma, selamlaşma, biyografi, memleket tanıtımı, yiyecek ve içecekler, sıklık 

zarfları, sahiplik belirtme, aile tanıtımı wh+ soruları, yerler, meslekler, günlük işler ve 

alışkanlıklar konuları üzerine okuma, dinleme, konuşma ve yazma çalışmaları geniş zaman 

kullanılarak yapılacaktır. İlgili kelime, dil bilgisi ve telaffuz çalışmaları yapılacaktır. 

(II. YARIYIL)    

PAZARLAMA İLKELERİ-2 (3+0)  

Bu dersin içeriği Fiyat, Tutundurma / Dağıtım kanalları ve Fiziksel Dağıtım / Doğrudan 

Pazarlama ve Hizmet Pazarlaması / Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama / Pazarlama 

Yönetimi gibi kavramları anlamadır. 

TEMEL HUKUK (2+0) 

Hukuk kurallarının tanımı ve özellikleri Pozitif hukukun kaynakları Kanunların uygulanması 

Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları 

Hukuk kurallarının yaptırımı Türk yargı sisteminin kavranmasıdır. 

İLETİŞİM (2+0) 

Genel Tanım ve Kavramlar, Sosyal Gruplar, Sosyal Yapı ve Normlar, Toplumun Temel 

Özellikleri, Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkiler, Davranış Düzlemi, Sosyal Statü ve Rol, Sosyal 

Kurum Kavramı, Tanımı Özellikleri ve Fonksiyonları, Kültür Kavramı ve Tanımı Unsurları 

ve Özellikleri, Kültür Çeşitleri, Bireysel İletişim Kavramı ve Tanımı, Temel Özellikleri, 

Örgütsel İletişim, Beden Dili, Sosyal Etki ve Uyma, Tutumlar, Önyargılar, Güdülenme 

Çatışma, Algılama, Liderlik, Öğrenme, Duygusal Zekâ, Uyum Sorunları ve Savunma 

mekanizmaları, Stres, Davranış Bozukluklarıdır. 

TÜRK DİLİ II (2+0) 

İmla kuralları, Noktalama İşaretleri, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon 

yazmada kullanılacak plan, Genel anlatım Bozuklukları, Cümle bozuklukları, İyi bir anlatımın 

nitelikleri, Anlatım ve çeşitli anlatım bozuklukları, Yazılı kompozisyon türleri (Dilekçe, 

tutanak, mektup, fıkra, makale, nutuk) 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II  (2+0) 

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a geçmesi ve Türk Milletinin inisiyatifi eline alması, 

Kongreler, Kuva-yi Milliye ve Düzenli Orduların kurulması, askeri harekâtlar,  Saltanatın 

kaldırılması, Lozan Antlaşması Cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin lağvı. İnkılâplar, Atatürk 

ilkeleri, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki iç siyasî ve ekonomik gelişmeler,  Dış politik 

gelişmeler.   

YABANCI DİL II (2+0) 
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Alışveriş, geçmiş olaylar, seyahat, tatil, hava durumu, sosyal ağlardan iletişim, deneyimler ve 

gelecek planları konuları üzerine okuma, dinleme, konuşma ve yazma çalışmaları 

yapılacaktır. İlgili kelime, dil bilgisi ve telaffuz çalışmaları yapılacaktır. 

PAZARLAMA MEVZUATI (2+0) 

Tüketici hakları, ayıplı mal ve hizmet kavramları gibi konuları kapsamaktadır 

MESLEKİ MATEMATİK (3+0) 

Ders sınıf ortamında karşılıklı konu anlatımı, soru çözümleri, ödevler, soru-cevap ve tartışma 

şeklinde gerçekleştirilir.  

GENEL EKONOMİ II (3+0) 

Milli Gelir, Para Teorisi, Enflasyon, İstihdam ve İşsizlik, Dış Ticaret kavramlarını anlama ve 

kavramaya yönelik konuları  içermektedir. 

 

GENEL EKONOMİ II (3+0) 

Milli Gelir, Para Teorisi, Enflasyon, İstihdam ve İşsizlik, Dış Ticaret kavramlarını anlama ve 

kavramaya yönelik konuları  içermektedir. 

(III. YARIYIL)     

ULUSLARARASI PAZARLAMA (2+0) 

Uluslararası Ticareti engelleyen koşullar. Uluslararası ticareti teşvik eden kuruluşlar. 

Uluslararası pazarlara girişte araştırılacak pazarla ilgili, ürünle ilgili ve tüketiciyle ilgili 

bilgiler. Uluslararası ticarette ödeme şekilleri ve kullanılan belgeler. 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (2+0) 

İşletmeler için son derece önemli olan müşteri ilişkilerinin anlaşılması ve pazarlama, satış ve 

hedef kitlelerle uzun sürecek sağlıklı ilişkilerin nasıl kurulması gerektiğinin öğrenilmesi bu 

ders kapsamında incelenecektir. 

PAZARLAMADA İLETİŞİM TEKNİKLERİ (2+0) 

Pazarlama ve iletişim ilişkisi, pazarlama iletişimi kavramı ve özellikleri, reklâm, halkla 

ilişkiler ve duyurum, kişisel satış, satış tutundurma, kurum kimliği, doğrudan pazarlama, 

pazarlama iletişiminin yönetimi konuları üzerinde yoğunlaşır. 

SATIŞ YÖNETİMİ (2+2) 

Satış öncesi hazırlık yapmak, satış sürecini gerçekleştirmek ve satış sonrası hizmetleri takip 

etmek konularında verilen teorik bilgilerin yanı sıra öğrenci saha araştırması yaparak edindiği 

bilgileri canlandırma çalışmasıyla sınıfla paylaşır. 

ELEKTRONİK PAZARLAMA (2+0) 
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Elektroniğin gelişim süreci ve bu süreç içinde pazarlamanın yeri. Elektronik pazarlamayla 

ilgili kavram ve terimler. Mal ve hizmetlerin dijital pazarlanması sürecinde etkinlik, verimlilik 

ve rekabet konularına odaklanır. 

MESLEKİ İNGİLİZCE I 

Genel pazarlama terminolojisinin kazandırılması ve öğrencinin ingilizce alım-satım 

işlemlerini sınıfta canlandırmalı olarak gerçekleştirmesine odaklanmaktadır.  

(IV. YARIYIL) 

SATIŞ GÜCÜ EĞİTİMİ (3+0) 

Satış elemanlarının seçim, eğitim ve uyum süreci, satış elemanlarının ödünlendirilmesi, 

performans kriterleri ve bunların ölçülmesi konularında öğrenciyi bilgilendirir. Stres ve 

zaman yönetimi ile etik kurallara uygunluk başlıklarını irdeler. 

REKLAMCILIK (3+0) 

Reklam kavramının tanımı ve tarihsel gelişimi, reklamcılığın amaçları ve fonksiyonları, 

reklamların türleri ve sınıflandırılması, reklamcılıkta sosyal ve ekonomik görünüş, ürün 

konumlandırmasında reklamın yeri ve işlevi, bütünleşik pazarlama iletişimi ve reklam ilişkisi, 

reklamcılıkta yeni yaklaşımlar incelenmektedir. Reklam ajanslarında örgütsel yapı, reklam 

kampanyası oluşum süreci, yaratıcılık güdülemeleri, etkinlik ölçümlemesi bu derste işlenen 

konular arasında yer almaktadır. 

TÜKETİCİ DAVRANIŞI (2+0) 

Tüketici satın alma süreci ve bu süreci etkileyen faktörler dünyadan ve Türkiye’den güncel ve 

zengin örneklerle pazarlama stratejileri ile ilişkilendirilerek açıklanmaktadır. 
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PARAKENDE YÖNETİMİ (2+0) 

Perakendeci işletmeleri sınıflandırmak ve özelliklerini saptamak, Perakendeci işletmelerin 

mağaza düzeni, Perakendeci işletmenin finansal bilgilerini elde etmek, Kategori yönetiminin 

oluşturulmasına ve ürün çeşitlendirme planlama sürecine katkıda bulunmak. Perakende satın 

alma sistemlerini saptamak, Perakendeci işletmenin fiyatlandırma ve iletişim yönteminin 

seçimin katkıda bulunmak. 

MESLEKİ İNGİLİZCE II (3+0) 

Genel pazarlama terminolojisinin kazandırılması ve öğrencinin ingilizce alım-satım 

işlemlerini sınıfta canlandırmalı olarak gerçekleştirmesine odaklanmaktadır. 

MESLEKİ SEÇMELİ I 

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI (3+0) 

Bu ders kapsamında pazarlama araştırmalarının önemi, uygulama alanları, pazarlama bilgi 

sistemi, pazarlama araştırma süreci, veri kaynakların belirlenmesi, örnekleme süreci ve 

çeşitleri, verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler ve analiz yöntemlerinden 

bahsedilmektedir. 

MARKA YÖNETİMİ (3+0) 

Bu derste, pazarlama alanında son derece önemli bir kavram olan “marka”nın ne anlama 

geldiği ve neden günümüzde bu kadar konuşulduğunun anlaşılmasını içeren konular yer 

almaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin markanın bileşenlerini öğrenmeleri ve bu doğrultuda 

bir markanın nasıl yönetildiğini anlamaları ve yorumlayabilmeleri amacıyla marka 

kavramının derinlemesine incelenmesini içermektedir. 

GENEL MUHASEBE (3+0) 

Muhasebe tanım ve amaçları, Muhasebenin bölümleri (Genel, maliyet ve yönetim 

muhasebesi), Muhasebenin temel kavramları, Muhasebe ilkeleri (Gelir tablosu ilkesi, Bilanço 

ilkeleri), Muhasebe politikasının belirlenmesi, Bilançonun tanımı ve temel eşitlik, Mali 

işlemlerin bilançoya etkisi, Varlık, kaynak unsurları ve içerik, Hesabın tanımı ve şekli, 

Hesapların sınıflandırılması ve işleyişi, Hesapların işleyişine ilişkin deyimler, Kar/zarar 

hesabının işleyişi ve gelir tablosu unsurları, Tekdüzen hesap planı, Muhasebede kayıt 

yöntemleri (Tek ve çift taraflı kayıt yöntemleri),Çift taraflı kayıt yöntemlerinin işleyişi. 

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (3+0) 

Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik ile ilgili temel kavramlar, tedarik zinciri analizi, tedarik 

zincirinde lojistiğin yeri ve önemi, örnek uygulamalar, dersin ana konularını oluşturmaktadır. 

MESLEKİ SEÇMELİ II 

GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI (3+0) 
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Pazarlamanın yeni tanımı ve pazarlama karmasındaki değişime ilişkin değerlendirmeler, 

postmodern pazarlama, değer pazarlaması, pazar odaklılık, müşteri memnuniyeti, niş 

pazarlama, veritabanlı pazarlama, doğrudan pazarlama, internette pazarlama, mobil 

pazarlama, ağızdan ağıza pazarlama, etkinlik pazarlaması, sosyal pazarlama, pazarlama 

açısından etik 

HALKLA İLİŞKİLER VE ÖZEL ORGANİZASYONLAR (3+0) 

Halkla ilişkilerin temelleri ve pratikteki uygulamalarının işlenmesinin yanı sıra sponsorluk, 

özel olayların organizasyonu, kriz yönetimi gibi bugünün halkla ilişkiler uzmanlarının 

uğraştığı konuları inceler. 

SUNUM TEKNİKLERİ (3+0) 

Sunu hazırlama, araştırma, heyecan yenme, hitap, sunu araçlarının kullanımı, sunum öncesi, 

sunum sırasında ve sunum sonrası çalışmalar dersin içeriğini oluşturur. 

MESLEKİ SEÇMELİ III 

HİZMET PAZARLAMASI (3+0) 

Hizmet kavramı ve özellikleri, Hizmet sektörünün önemi, Hizmet sektörü büyüme nedenleri, 

Türkiye’de hizmet sektörü. Hizmetlerin sınıflandırılması, Ürün, Bir ürün olarak hizmet, 

Hizmetlerde ürün karma stratejileri, Dağıtım, Hizmet işletmeleri için dağıtım kanalı 

seçenekleri, Fiyatlama, Hizmetler için fiyatlama yaklaşımları, Tutundurma, reklam, satış 

tutundurma, Halkla ilişkiler, Kişisel satış, Doğrudan pazarlama, Hizmet pazarlaması ve insan 

kaynakları, Hizmet ve müşteri, Hizmet pazarlaması ve fiziksel kanıtlar, Hizmetler için 

kapasite ve talep yönetimi stratejileri, Kapasite yönetimi, Hasıla yönetimi, İşlemsel 

pazarlama, İlişkisel pazarlama 

İHRACAT TEKNİKLERİ (3+0) 

İthalat rejim kararı. İthalat yönetmeliği.İthalata ilişkin tebliğler.İthalata ilişkin tebliğler. 

İthalata ilişkin tebliğler..İthalat işlemleri ve ithalat çeşitleri.Dampingli veya sübvansiyonlu 

ithalata ilişkin mevzuat..Dampingli veya sübvansiyonlu ithalata ilişkin mevzuat . İhracat rejim 

kararı.İhracat yönetmeliği . İhracata ilişkin tebliğler. İhracata ilişkin tebliğler. İhracat işlemleri 

ve ihracat çeşitleri konularını kapsamaktadır. 

PROFESYONEL SATIŞIN TEMELLERİ (3+0) 

Bir ürünün satış sürecine yoğunlaşır. Öğrenci ihtiyaç belirleme, yaklaşım, ürünün gösterimi, 

itirazların karşılanması ve satışın kapanması sürecini takım çalışması yoluyla sınıfta 

canlandırır. Satış konusundaki uzmanların konuşmaları internet üzerinden izlenerek üzerinde 

tartışılır. 

MESLEKİ SEÇMELİ IV 
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SOSYAL PSİKOLOJİ (3+0) 

Sosyal psikolojinin tanımlanması, sosyal psikolojide araştırma yöntemleri ve temel kuramlar, 

sosyal algı, benlik, çelişkiyi azaltmak, tutum ve önyargı, sosyal etki, itaat, toplum yanlısı 

davranışlar, kişiler arası ilişkiler, sosyal cinsiyet ve saldırganlık gibi konuları anlama ve 

kavrama üzerine yoğunlaşılır. 

TİCARET HUKUKU (3+0) 

Ticari İşletme, Gerçek ve Tüzel Kişiler, Tacir, Tacir Yardımcıları, Ticaret Unvanı, İşletme 

adı, Cari Hesap, Ticaret Sicili, Haksız Rekabet, Ticaret Şirketleri, Şirketlerin sınıflandırılması, 

Komandit Şirket Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi, Limited Şirketler Kuruluşu, İşleyişi, Sona 

ermesi, Anonim Şirketler Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi, Kıymetli Evrak, Senet, Bono, 

Poliçe, Çek kavramları üzerinde tartışılır. 

MESLEK ETİĞİ (3+0) 

Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek ve Mesleki etik ilkeleri kavramak üzerine odaklanılır.  


