
Ders Profili 
İşletme Bölümü / İşletme Programı 

Dersin Kodu : MAN 472 Dersin Adı :  Yönetsel Karar Verme 

Zorunlu / Seçmeli :  Seçmeli Ön Koşul:  3.ve/veya son sınıf öğrencisi olmak 

Katalog Tanımı:       
Doğrusal programlama modelleri, doğrusal 
programlama bilgisayar uygulamaları, duyarlılık 
analizleri,ulaştırma,atama ve ağ modelleri,tam 
sayılı, hedef ve doğrusal olmayan programlama, 
proje yönetimi,karar kuramı,bekleme 
modelleri,simülasyon modelleri,tahmin modelleri 
ve envanter kontrol modelleri. 
 

Ders Kitabı/Gerekli Kaynaklar :  

 Managerial Decision Modeling with Spreadsheets 
and Student CD Package, 2nd Edition--Prentice Hall, 
2006,  
Nagraj Balakrishnan, Barry Render,  Ralph M Stair, 
ISBN-10-013226806X. 
 

 

Kredi / AKTS Sayısı :  (3+0+0)3  /  6 AKTS 

Detaylı Tanım : Yöneticilerin, modern iş yaşamının gereklerini anlamalarına yardımcı olacak karar verme 
yeteneklerinin mükemmel olması gerekmektedir. Modern iş yaşamında, karar verme modellerinin temelini 
bilmek ve bunları bilgisayarlı ortamda uygulayarak anlamlı kararlar vermek çok önemlidir. Bu dersin 
amacı öğrenciye bu bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.   

 

İçerik Tasarımı : Bilgisayar Kullanımı:Microsoft Excel  

Ders Çıktıları: [ilişkili program çıktıları parantez içerisinde yer almaktadır.]: 
Dersin sonunda öğrenciler, 
1. Microsoft Excel-spreadsheets- kullanmayı ve karar verme modellerinde nasıl uygulyacagını tecrübe 
edecekler [5,10,11,12,13] 
2.yönetsel karar verme tekniklerini temel konseptleri, ve her tekniğin arkasındaki varsayımları ve 
kısıtlamaları ile öğrenecekler, [10,12,13]  
3.değişik karar verme modellerinin nasıl kullanıldığını, ve faydasını gercek hayattan örnekler ve modeller 
ile öğreneceklerdir.  [2,10,12,13] 
4. yöneticilerin ve teknik personel tarafından iş aktivitelerinde gerekli olan basit kararları anlamayı ve 
analiz etmeyi öğreneceklerdir. [10,11,12,13]  

 

Önerilen Kaynaklar: Microsoft Excel-spreadsheet- ve Solver kullanmaya yardımcı rehber kitaplar 

Ders İşleme Yöntemleri: Lab dersleri ve alıştırmaları, ara sınav ve final sınavıyla desteklenen dersler 

Değerlendirme Yöntemleri: 
Devamlılık:                                                  % 15 

Lab katılımı ve Excel uygulamaları            % 15 
2 ara sınav:                                                       % 40 

Final Sınavı:                                                     % 30 
  



 
                                     Öğrenci İş Yükü / AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Tablosu: 

Faaliyet:                                                                 Sayı:                        Süre (saat) :            Toplam İş Yükü (Saat): 

Dersler                                                       10                                  3                                         30 

Ders Sonrası Okuma,ödevler                      7                                  3                                         21 

Lab dersleri                                                 7                                  3                                          21 

Sınıf uygulamaları                                      6                                   3                                          18 

Ara sınavlar                                                 2                                 15                                         30 

Final sınavı                                                                1                                30                                         30 

 

TOPLAM:  150 saat / 25 = 6 AKTS  
 

Haftalık Konular ve İlgili Önhazırlık Çalışmaları 

Hafta	   Konular	   Ön	  Hazırlık	  

1	   Karar	  Verme	  Teorisine	  Giriş	  	  
Managerial Decision Modeling with Spreadsheets and 
Student CD Package, 2nd Edition--Prentice Hall, 2006, 
Nagraj Balakrishnan, Barry Render,  Ralph M Stair, ISBN-
10-013226806X.	  	  

2	   Doğrusal	  Programlama:	  Çözüm	  Yöntemleri	  

Managerial Decision Modeling with Spreadsheets and 
Student CD Package, 2nd Edition--Prentice Hall, 2006, 
Nagraj Balakrishnan, Barry Render,  Ralph M Stair, ISBN-
10-013226806X.	  	  	  

3	   	  Doğrusal	  Programlama:	  Duyarlılık	  Analizi	  

Managerial Decision Modeling with Spreadsheets and 
Student CD Package, 2nd Edition--Prentice Hall, 2006, 
Nagraj Balakrishnan, Barry Render,  Ralph M Stair, ISBN-
10-013226806X.	  	  	  

4	   Excel-‐Solver	  Bilgisayar	  Uygulaması	  	  

Managerial Decision Modeling with Spreadsheets and 
Student CD Package, 2nd Edition--Prentice Hall, 2006, 
Nagraj Balakrishnan, Barry Render,  Ralph M Stair, ISBN-
10-013226806X.	  	  	  

5	   Ulaştırma	  Modelleri	  	  

Managerial Decision Modeling with Spreadsheets and 
Student CD Package, 2nd Edition--Prentice Hall, 2006, 
Nagraj Balakrishnan, Barry Render,  Ralph M Stair, ISBN-
10-013226806X.	  	  	  

6	   	  Atama	  ve	  Aktarma	  Modelleri	  

Managerial Decision Modeling with Spreadsheets and 
Student CD Package, 2nd Edition--Prentice Hall, 2006, 
Nagraj Balakrishnan, Barry Render,  Ralph M Stair, ISBN-
10-013226806X.	  	  	  

7	   Excel-‐Solver	  Bilgisayar	  Uygulaması	  	  	  

Managerial Decision Modeling with Spreadsheets and 
Student CD Package, 2nd Edition--Prentice Hall, 2006, 
Nagraj Balakrishnan, Barry Render,  Ralph M Stair, ISBN-
10-013226806X.	  	  	  

8	   Tam	  Sayılı	  Programlama	  	   Managerial Decision Modeling with Spreadsheets and 
Student CD Package, 2nd Edition--Prentice Hall, 2006, 



Hedef	  Programlama	  	  
Nagraj Balakrishnan, Barry Render,  Ralph M Stair, ISBN-
10-013226806X.	  	  	  

9	   Excel-‐Solver	  Bilgisayar	  Uygulaması	  	  	  	  

Managerial Decision Modeling with Spreadsheets and 
Student CD Package, 2nd Edition--Prentice Hall, 2006, 
Nagraj Balakrishnan, Barry Render,  Ralph M Stair, ISBN-
10-013226806X.	  	  	  

10	   Şebeke	  Modelleri	  	  	  

Managerial Decision Modeling with Spreadsheets and 
Student CD Package, 2nd Edition--Prentice Hall, 2006, 
Nagraj Balakrishnan, Barry Render,  Ralph M Stair, ISBN-
10-013226806X.	  	  	  

11	   Şebeke	  Modelleri	  	  	  

Managerial Decision Modeling with Spreadsheets and 
Student CD Package, 2nd Edition--Prentice Hall, 2006, 
Nagraj Balakrishnan, Barry Render,  Ralph M Stair, ISBN-
10-013226806X.	  	  	  

12	   Excel-‐Solver	  Bilgisayar	  Uygulaması	  	  	  	  

Managerial Decision Modeling with Spreadsheets and 
Student CD Package, 2nd Edition--Prentice Hall, 2006, 
Nagraj Balakrishnan, Barry Render,  Ralph M Stair, ISBN-
10-013226806X.	  	  	  

13	   Bekleme	  Hattı	  Modelleri	  	  

Managerial Decision Modeling with Spreadsheets and 
Student CD Package, 2nd Edition--Prentice Hall, 2006, 
Nagraj Balakrishnan, Barry Render,  Ralph M Stair, ISBN-
10-013226806X.	  	  	  	  

14	   Gelecek	  Tahmini	  Modellemesi	  	  

Managerial Decision Modeling with Spreadsheets and 
Student CD Package, 2nd Edition--Prentice Hall, 2006, 
Nagraj Balakrishnan, Barry Render,  Ralph M Stair, ISBN-
10-013226806X.	  	  	  	  

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi 

	  	   Program	  Yeterlilikleri	  /	  Çıktıları	  

Katkı	  Düzeyi	  

1	   2	   3	   4	   5	  

1	  
Örgütsel	  yapı	   içerisinde	  ne	  şekilde	  planlama,	  organizasyon,	   liderlik	  
ve	  kontrol	  mekanizmalarının	  işleyeceğini	  idrak	  etmek.	   	  	   	  	   	  	   	  x	   	  	  

2	   Teorileri	  gerçek	  hayat	  fonksiyonları	  ile	  bağdaştırabilmek.	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  
x	  

3	   Sözlü	  ve	  yazılı	  olarak	  etkin	  iletişim	  becerisine	  sahip	  olmak.	   	  	   	  x	   	  	   	  	   	  	  

4	  
Takım	  çalışmalarında	  etkin	  biçimde	  rol	  alarak	  takımın	   ilerlemesine	  
katkıda	  bulunmak.	   	  	   	  x	   	  	   	  	   	  	  

5	  
Bilgisayar	   ve	   gerekli	   paket	   programı	   kullanımı	   becerisine	   sahip	  
olmak.	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
x	  

6	  
İş	  dünyasının	  yasal	  çerçevesini	  düzenleyen	  başlıca	  hukuk	  kurallarını	  
dikkate	  almak.	   	  x	   	  	   	  	   	  	   	  	  

7	  
Muhasebede	   kullanılan	   temel	   yöntemleri	   ve	   bu	   yöntemlerin	   iş	  
dünyasındaki	  uygulamaları	  konusunda	  bilgi	  sahibi	  olmak.	   	  x	   	  	   	  	   	  	   	  	  

8	   İş	  çevresinde	  finansal	  analiz	  tekniklerinden	  faydalanabilmek.	   	  	   	  x	   	  	   	  	   	  	  



9	  
Pazarlamanın	   fonksiyonlarını	   ve	   iş	   hayatındaki	   uygulamalarını	  
tanıyabilmek.	   	  	   	  x	   	  	   	  	   	  	  

10	  
Başlıca	   sayısal	   analiz	   yöntemlerinden	   ve	   bu	   yöntemlerin	   iş	  
dünyasındaki	  uygulamalarından	  yararlanabilmak.	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
x	  

11	  
İş	   süreçleri	   ve	   proje	   yönetimi	   tekniklerinin	   temel	   prensiplerini	  
uygulayabilmek.	   	  	   	  	   	  	   	  x	   	  	  

12	  
Problem	  çözme	  ve	  karar	  almaya	  ilişkin	  veri	  toplama	  tekniklerinden	  
faydalanabilmek.	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
x	  

13	   Disiplinler	  arası	  bakış	  açısı	  kazanmak.	   	  	   	  	   	  	   	  x	   	  	  

14	   İş	  etiği	  ve	  sosyal	  sorumluluk	  konularında	  bilince	  sahip	  olmak.	   	  	   	  x	   	  	   	  	   	  	  

Hazırlayan : Yard.Doç.Dr.Gamze Karayaz Tarih : 06/2013 

 


