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☐ Yandal Programı / Minor Program   ☒ Ekdal Programı / Secondary Field Program 

Progamının Adı / 

Title 

Management Secondary Field 
İşletme Ek Dal Programı 

The Aim of 

Program /  

Programın Amacı 

As a Liberal Arts College, TED University aims to build and develop an 
interdisciplinary education system. In this spirit, objective of the Business 
Administration Secondary Field program is to enable cutting edge business 
administration education to students who are studying in other disciplines. 
Students who have selected business administration as a secondary field 
can select must and elective courses from the business management, 
production planning, marketing and finance fields according to their interest 
areas. Courses that are available under these four main topics are 
management, corporate finance, marketing, supply chain management, 
human resource management, corporate law, leadership, project 
management and financial accounting. During these courses students not 
only learn theoretical background of the subject but also its real life 
application as well. In addition, while preparing projects in these fields they 
learn real life developments in business administration and critically 
evaluate the best practices among them. We give utmost importance to 
establish university-sector connection and we encourage students to do 
visits firms during their projects. In addition, leading people in specific 
business administration areas are invited to lectures and seminars to share 
their knowledge and experience with students. Students who are doing 
secondary field in business administration having significant advantage in 
their summer internship program and in their professional life.         
 
TED Üniversitesi’nin benimsediği liberal eğitim sisteminin en önemli 
amaçlarından birisi disiplinler arası bağlar kurmak ve geliştirmektir. İşletme 
Ek Dalı bu felsefe doğrultusunda diğer disiplinlerde eğitim alan öğrencilerin 
yönetim bilimi alanında temel bilgi ve yetkinlikleri kazanmasını 
amaçlamaktadır. Programa katılan öğrenciler şirket yönetiminin temelini 
oluşturan yönetim, üretim planlama, pazarlama ve finans alanlarından ilgi 
alanlarına girenleri seçtikten sonra bu alanlarda açılan zorunlu ve seçmeli 
dersleri alabilirler. Bu dört ana başlık altında açılan dersler yönetim, şirket 
finansmanı, pazarlama, üretim planlaması, insan kaynakları yönetimi, ürün 
zinciri yönetimi, şirketler hukuku, yönetimde liderlik, proje yönetimi ve 
finansal muhasebe alanlarını kapsamaktadır. Öğrenciler bu derslerde teorik 
bilgi yanında bu bilgilerin iş hayatında nasıl kullanıldığını da öğrenirler. 
Hazırlanan projelerde güncel iş hayatında yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye 
ve Dünya örnekleri seçilmekte ve bu alanlarda en iyi uygulamalar 
incelenmektedir. Proje içeren derslerde öğrencilerin şirket ziyaretleri 
yaparak özel sektör – üniversite bağını güçlendirmesi amaçlanmaktadır. 
Ayrıca, derslere ve seminerlere önde gelen sektör temsilcileri konuk olarak 
çağırılmakta, bilgi ve tecrübelerini öğrenciler ile paylaşması sağlanmaktadır. 
Bu süreçte elde edinilen bilgi ve tecrübe öğrencilere hem staj hem de 
çalışma hayatında önemli bir avantaj sağlamaktadır.    
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Requirements of the Program / Programın Gerekleri 

Pre-requisite /  

Önkoşul 

This program is open to all students except students of the Business 
Administration Department. 
 
Bu program İşletme Bölümü öğrencileri dışındaki tüm öğrencilere 
açıktır. 

Co-requisite /  

Eşkoşul 
- 

Total number of courses / 

Toplam ders sayısı 

Compulsory courses / Zorunlu Dersler - 

Elective courses / Seçmeli Dersler (*) 5 

Total TEDU credits / 

Toplam TEDÜ kredisi 
15 

Total ECTS credits / 

Toplam AKTS kredi 
30 

Açıklama/Explanation (*)  

 

Courses / Dersler 

Course Code / 

Ders Kodu 
Course Title / Ders Adı 

Credit / 

Kredi 

Pre-requisite / 

Ön Koşul 
Type of Course/Statü 

 

-All BA courses except 
BA300, BA400, BA401, 
BA402 and BA410.  
-BA300, BA400, BA401, 
BA 402 ve BA410 kodlu 
dersler hariç tüm BA 
dersleri 

3  

☐ Compulsory / 

Zorunlu 

☒ Elective / Seçmeli  

 

 

Remarks / 

Açıklamalar 

 Students can choose 4 or 5 BA courses according to the number 
specified by their department’s curriculum.* 

Öğrenciler kayıtlı oldukları bölüm müfredatında belirtilen ek dal ders sayısı 
uyarınca 4 veya 5 adet BA kodlu dersi seçebilirler.* 

 Students cannot take BA300, BA400, BA401, BA402 and BA 410 
courses for the secondary field. 

Öğrenciler, BA300, BA400, BA401, BA402 ve BA 410 derslerini ek dal 
kapsamında alamazlar. 

 Students in Department of Industrial Engineering are not allowed 
to take BA202, BA305, BA472, BA474, BA476, BA477, BA478, 
BA479 as electives to fulfill their requirements for Management 
secondary field. 

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri BA202, BA305, BA472, BA474, 
BA476, BA477, BA478, BA479 derslerini İşletme ek dalı için seçmeli ders 
olarak alamazlar. 

Course Descriptions /  

Ders İçerikleri 

Ders İçerikleri | TED Üniversitesi (tedu.edu.tr) 

Course Descriptions | TED University 

Course Profiles /  

Ders Profilleri 

Ders Profilleri | TED Üniversitesi (tedu.edu.tr) 

Course Profiles | TED University 

https://www.tedu.edu.tr/tr/ba/course-descriptions
https://www.tedu.edu.tr/en/ba/course-descriptions
https://www.tedu.edu.tr/tr/ba/course-profiles
https://www.tedu.edu.tr/en/ba/course-profiles
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İletişim Kişisi / 

Contact Person 

Adı – Soyadı /  

Name - Surname 
Doç. Dr. İbrahim Ünalmış 

Tel / Phone 

email 

0312 585 03 39 

ibrahim.unalmis@tedu.edu.tr 

Hazırlayan / 

Prepared By
1
 

Doç. Dr. İbrahim Ünalmış 
Tarih /  

Date 
01.02.2021 

Güncelleyen / 

Revised By
2
 

Doç. Dr. İbrahim Ünalmış 
Güncelleme Tarihi /  

Rev. Date 
02.02.2021 

 

                                                             
1 It is the first person to prepare the profile form and the first preparation date. / Profil Formu ilk hazırlayan kişi ve ilk hazırlanma 

tarihidir. 
2 It is the person who revised the profile form and the date of revision. It will be used if the profile form is revised. In the new 

proposal, this field will be left blank. Formu revise eden kişi bilgisi ve bu formun revize edilme tarihidir. Programın revize 

edilmesi durumunda bu alan kullanılır, program ilk defa hazırlanıyorsa bu alan boş bırakılmalıdır. 


