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KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU 

RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 

KARS 
RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ 

Günümüzde meydana gelen değişimler ve dönüşümler ekonomik ve sosyal yaşamı 

yeniden şekillendirmiş ve ilişkileri daha karmaşık hale getirmiştir. Özellikle teknolojide 

meydana gelen gelişmeler sonucunda, bireylerde daha rahat, güvenli, hızlı ve daha az 

maliyetli olan ulaşım araçlarını tercih etme eğilimi ortaya çıkmıştır. Bu eğilim insanları raylı 

sistemlerin kullanıldığı ulaşım araçlarına yöneltmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde 

de yolcu ve yük taşımacılığında raylı sistemlerin kullanıldığı ulaşım araçları hızla 

gelişmektedir. Bu hızlı gelişmelerin bu programdan mezun olan bireylere iş imkanı 

sağlayacağı açıktır. 

 Bunun yanı sıra bölgemizde Demir İpek Yolu olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars 

Demiryolu Projesi sadece Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan için değil tüm bölge için hayati 

önem taşımaktadır. Bu projenin varlığı ve uygulamaya geçirme çalışmaları, bölgemizde de bu 

alanda alt yapı ve ara eleman ihtiyacı sorununu ortaya çıkarmakta, ivedilikle çözüm yollarının 

bulunmasını zaruri hale getirmektedir. Bu maksatla ilgili programın açılması, Üniversitemizde 

ve bölge Üniversitelerinde de yaygın olarak bulunmamasının doğurduğu eksikliği giderecek, 

iş bulma imkanının fazlalığı sebebiyle ülke çapında istihdam yaratacaktır.  

Bu bağlamda Kafkas Üniversitesi. Susuz Meslek Yüksek Okulu bünyesinde açılacak 

olan bu program, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyacı olan kalifiyeli raylı sistem işletmeciliği 

elemanlarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır.  

 

 



PROGRAMIN ÖĞRENCİ KAYNAĞININ SÜREKLİLİĞİ VE HANGİ BÖLGEDEN 

GELECEĞİ 

 

Bu programa öğrenci alımı için; lise ve dengi okul mezunu olmak, ÖSYM tarafından 

yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almak ve Meslek Yüksek Okulunun 

“Raylı sistemler işletmeciliği” programını tercih etmek yeterlidir. Ayrıca harita ve Kadastro 

Programı Ön lisans programına, Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar 

sınavsız olarak girebilmektedirler.  

 Bu program Kafkas Üniversitesinin diğer birimlerinde bulunmaması nedeniyle öğrenci 

tercihinde diğer programlara göre daha avantajlı konumdadır. Bu programın İlimize yakın 

Üniversitelerde yaygın olmaması ve Ülke genelinde talebin fazla olması önemini 

artırmaktadır. Dolayısıyla Doğu Anadolu başta olmak üzere tüm bölgelerden öğrencinin 

gelmesi beklenmektedir. 

Bu programın amacı; şehir içi ve şehirlerarası raylı sistemlerin yoğun olarak 

kullanıldığı kamu ve özel sektöre ait lojistik ve taşımacılık faaliyet alanlarında çalışacak 

bireyler yetiştirmektir.  

Raylı sistemler işletmeciliğini başarı ile tamamlayanlar Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve 
Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi  bölümlerine Dikey Geçiş (DGS) 
yapabilirler. 

 

 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU 

RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI  DERS İÇERİKLERİ 

I.YARIYIL 

AİİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 0 

Dersin amacı; İnkılabın tanımı yapılarak Türk İnkılabı'nı hazırlayan etmenlerin neler 

olduğunun öğrenciye ifade edilmesi ve bu süreç sonrasında Osmanlı Devleti'nin yıkılması ve 

yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması sürecinde gerçekleşen hadiselerin 

öğrencilere aktarılacaktır. 

 

 



RS101 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2+0) 2 

Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin 

kazandırılması  amaçlanmaktadır. internet ortamında iletişim   kurmak ,  internet ortamında iş 

başvurusu yapmak, sayısal verileri düzenlemek işlenecektir. 

RS103 MUHASEBE (3+0) 4 

Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, Ana ve alt hesapları oluşturmak, Açılış kaydı 

düzenlemek, Açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek, Büyük defter düzenlemek, Mizan 

düzenlemek, Dönen varlıkları kaydetmek, Duran varlıkları kaydetmek konuları işlenecektir. 

YD101 İNGİLİZCE I (2+1) 4 

A1/1 seviyesinde dilbilgisi çalışmaları, sözcük bilgisi etkinlikleri, günlük hayatta 

kullanılan ifadeler ve yapılar, kendini ve bulunduğu çevreyi ifade edebilmeye yönelik 

aktiviteler, günlük İngilizce okuma, dinleme, yazma alıştırmaları konuları işlenecektir. 

RS105 İŞLETME (3+0) 4 

Mikro ekonomik verileri takip etmek, Makro ekonomik göstergeleri analiz etmek, 

Pazardaki boşlukları tespit etmek, Yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun  olanını 

seçmek, Yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek, İşletmenin çevresini tanımak, Talep analizi ve 

tahmini yapmak, İşletmenin kuruluş yerini belirlemek, İşletmenin hukuksal yapısını 

belirlemek, İş yerinin Kapasitesini belirlemek, Toplam yatırım maliyetini belirleyerek  

finansmanını Sağlamak, Tahmini gelir-gider hesabını yapmak, İş yeri ve üretim planı yapmak, 

Yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup işyerini açmak konuları 

işlenecektir. 

 

RS107 LOJİSTİK (3+0) 3 

Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün 

tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin 

ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru taşınmasının ve 

depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi şeklinde ifade edilen lojistik; 

son yıllarda sınırların kalkması.  küreselleşme ve teknolojide meydana gelen hızlı ilerlemeler 

ile birlikte, işletmeler arasında iletişim olanaklarının da artması sonucu giderek önem 

kazanmakta ve bir rekabet silahı olarak kullanılmaktadır. Bu doğrultuda lojistik işletmeler 

kendi süreçleri kontrol ve işleyişi için gereken iç dinamiklerini kullanırlarken, pazarda üstün 

olma ve rakiplerini geçmek için stratejilerini ülke, bölge ve küresel bazda avantajlara sahip 

olmayı isterler. Çevre, kaynakların etkin kullanımı, işgücü ve uluslararası normlarla birlikte 



etkin ve verimli bir büyümeyi planlayan işletmeler projeksiyonlar la karşılaşacakları finansal 

riski de göz önüne alırlar. Bu bakış açısından lojistik dersi lojistik organizasyonlar bazında 

yönetim ve organizasyonel metotlara odaklanılacaktır. 

RS109 MATEMATİK (3+0) 3 

Kümelerle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak, Sayılarla ilgili mesleğinde 

uygulamalar yapmak, Ondalık kesirler ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak, Karmaşık 

sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemlerini mesleğinde uygulamak, Karmaşık 

sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak, Temel fonksiyon 

işlemleri ile ilgili mesleğinde uygulama. Fonksiyon çeşitleri ile ilgili mesleğinde uygulamalar 

yapmak ,Limitle ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak, Süreklilik ile ilgili mesleğinde 

uygulamalar yapmak, Türev ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak, Fonksiyon grafikleri 

ile ilgili mesleki uygulamalar yapmak. Olası durumları belirleme ile ilgili mesleğinde 

uygulamalar yapmak, Olayların olma olasılıklarını hesaplamalarla ilgili mesleğinde 

uygulamalar yapma Denklemler ile ilgili mesleğinde uygulamalar yapmak Eşitsizliklerle ilgili 

mesleğinde uygulamalar yapılacaktır. 

RS111 RAYLI SİSTEM BİLGİSİ (3+1) 6 

Raylı sistemler hakkında gerekli olan bilgi ve becerilerini kazandırmak. Demir 

yollarının ulaşımdaki yeri ve önemi. Trenler, tren ve trafik işleme sistemleri, güvenlik 

sağlayan tesisler, demiryollarının sınıflandırması konuları işlenecektir. 

TD101 TÜRK DİLİ I (2+0) 0 

“Dil nedir? dilin özellikleri, dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türk dilinin dünya 

dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri ve gelişimi, Türkiye Türkçesi’nin tarihi, 

Türk dilinin başlıca eserleri, Türk dilinin ses özellikleri ve ses olayları, Türkçede kelime 

yapma yolları (ek, kök), sözcük türleri ve cümle içindeki görevleri konuları işlenecektir. 

 

II.YARIYIL 

 

AİİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0) 0 

Atatürk dönemi ve inkılâpları,  Siyasi alanda yapılan inkılâplar,  Hukuk alanında 

yapılan inkılâplar, Eğitim ve kültür  alanında yapılan inkılâplar, Sosyal alanda yapılan 

inkılâplar, ekonomik alanda yapılan inkılâplar, Atatürk döneminde Türk dış Politikası, 

Atatürkçülüğün tanımı ve kapsamı, Atatürk ilkeleri, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, 

Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık, Atatürk sonrası Türkiye (1938-1980) konuları işlenecektir. 



RS102 İLETİŞİM (3+0) 3 

Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel 

(Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim 

kurmak konuları işlenecektir. 

 

YD102 İNGİLİCZE II (3+1) 4 

Öğrencilerin hastane yönetimi ve organizasyonuna ilişkin uluslararası yayınları takip 

edebilecek, İngilizce metinleri kolaylıkla okuma, anlamalarını ve yazmalarını sağlayacak 

kavramları öğretmek ve yabancı dilde okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlanmıştır. 

RS104 RAYLI SİSTEM MEKANİĞİ (4+2) 5 

Raylı sistem araçlarının özellikleri,  raylı sistem araçlarının seyir esnasında 

karşılaştıkları dirençler, gücü sınırlayan etkenler, araçların tip ve güçlerine göre değişik yol 

koşullarında çekilecek yük hesapları, raylı sistem araçlarının seyir sürelerinin hesaplanması 

konuları işlenecektir. 

RS106 RAYLI SİSTEM TRAFİĞİ (3+1) 5 

Öğrenciye, mesleği için gerekli olan yol trafiği bilgi ve becerilerini işine 

uygulayabilme yeterliği kazandırmak, tren ve demiryolu araçları, demiryolu trafiği, demiryolu 

işaret ve sinyalleri, arıza ve düzensizlikler, trenlerin seyri ve sefere hazırlanması konuları 

işlenecektir. 

RS108 TEMEL İSTATİSİK (3+0) 3 

Verileri toplamak, verileri serilere dönüştürmek, serilerin değişkenlik ölçülerini 

hesaplamak, olasılıkları hesaplamak, rastsal değişkenlerle analiz yapmak, örnekleme yapmak, 

test türlerini uygulamak, değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek, indeks hesaplamaları 

yapmak konuları işlenecektir. 

TD102 TÜRK DİLİ II (2+0) 0 

Yazım kuralları, noktalama işaretleri, yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin 

kullanım şekilleri ve bunlarla ilgili uygulamalar, anlatım bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım 

türleri konuları işlenecektir. 

RS110 İŞLETME YÖNETİMİ (3+0) 6 

Yönetim kavramı, yönetimin özellikleri, yönetimin fonksiyonları, tedarik fonksiyonu, 

üretim fonksiyonu, finans fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, insan kaynakları fonksiyonu, 

araştırma geliştirme fonksiyonu işlenecektir. 

 



III.YARIYIL 

RS201 DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞI I (3+0) 5 

Demir yolu taşımacılığının tanımı, önemi, Türkiye de demir yolu taşımacılığının 

gelişim seyri konuları işlenecektir. 

 RS203 GENEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK BİLGİSİ (3+0) 3 

Bu derste; genel elektrik ve elektronik  ile ilgili bilgi ve yeterliliklerin kazandırılması,  

güvenliği sağlayan tesisler konuları işlenecektir. 

 

RS205 İŞ İNGİLİZCESİ I (2+0) 4 

Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce düzeylerini geliştirmek ve aynı zamanda uluslararası iş 

İngilizcesi ve iş terimlerini anlamalarını ve kullanmalarını sağlamaktır. Bu dersi alan 

öğrencilerin iş yaşamında temel düzeyde İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim 

kurmaları anlatılacaktır. 

RS207 KENT İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ I (3+0) 3 

Öğrencilere kent içi raylı ulaşım sistemleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak. 

Kent içi raylı ulaşım sistemlerinde genel tanımlar ve kavramlar , Bilgi İletişim sistemleri , 

Raylı sistemlerin planlaması konuları işlenecektir. 

RS209 RAYLI SİSTEM İŞLETMECİLİĞİ (3+1) 4 

Raylı sistemler hakkında gerekli olan bilgi ve becerilerini kazandırmak, 

demiryollarının ulaşımdaki yeri ve önemi,  demiryolu araçları, demiryollarındaki işaretler 

konuları işlenecektir. 

RS211 GENEL MAKİNE BİLGİSİ (2+0) 2 

Bu derste; tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini kavrayabilmek, 

makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırabilmek, makine elemanlarının 

dayanımlarını hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin kazandırılması 

amaçlanmıştır. 

RS213 GENEL YOL BİLGİSİ (2+0) 2 

Öğrenciye, mesleği için gerekli olan genel yol bilgisinin  ve becerilerini işine 

uygulayabilme yeterliği kazandırmak amaçlanmıştır. 

RS215 HALKLA İLİŞKİLER (2+0) 2 

Halkla İlişkilerin tarihçesi, dünyada ve Türkiye de halkla ilişkiler, halkla ilişkilerin 

tanımı, amaçları ve sosyal sorumlulukları, halkla ilişkiler ve reklam, halkla ilişkiler ve 



propaganda,  halkla ilişkiler ve pazarlama, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve 

iletişim,  halkla ilişkilerin örgütsel yapısı, halkla ilişkiler uzmanının nitelikleri, halkla 

ilişkilerde hedef kitle anlatılacaktır. 

RS217 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (2+0) 2 

Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Araştırma yapmak, Araştırma raporu hazırlamak, Araştırmayı sunmak gibi beceriler 

kazandırılması amaçlanmıştır. 

RS219 YENİLİK YÖNETİMİ (2+0) 2 

Yenilik kavramı, yeniliğin önemi, yenilik süreci, yeniliği engelleyen faktörler, 

yenilikte liderliğin önemi konuları işlenecektir. 

RS221 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (2+0) 2 

Müşteri ilişkilerini geliştirme,  Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri, Müşteri 

ilişkilerinin yeni boyutları,  Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi, Müşteri için değer 

yaratma,  Müşterilerle iletişim,  İletişim modeli ve öğeleri, Müşterilerle iletişim biçimleri,  

Müşteri hizmeti,  Müşteri hizmet kalitesi ve sistemi,  Müşteriyi Kazanma ve Tutma,  Müşteri 

ilişkilerinin ölçülmesi,  Fokus grup görüşmeleri, Danışma panelleri, Kritik olay tekniği, 

Müşteri ilişkileri anketi, Kıyaslama,  Örgütsel kültür ve değişim, Müşteri odaklı kültürün 

yaratılması, Kültür değişimindeki engeller, Müşteri odaklı değişim yönetimi anlatılacaktır.  

IV.YARIYIL 

RS202 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI II (3+0) 3 

Türkiye’de demir yolu taşımacılığı, demir yolu ve uluslar arası teslim şekilleri, demir 

yolu taşımacılığında taraflar, demir yolu taşımacılığında uluslar arası kuruluşlar, demir yolu 

taşımacılığında belgeler, uluslar arası demir yolu taşımacılığı projeleri, Türkiye demir yolu 

eşya ve projeleri ve entegrasyon problemleri konuları işlenecektir. 

RS204 İŞ İNGİLİZCESİ II (2+0) 5 

Telefonda görüşme, Not alma, Yazı okuma ve yazma, Yazıyı düzenleme, Formatı 

seçme, Mesleki yazı yazma, Görüşmeye hazırlık, Görüşme yapma konuları anlatılacaktır. 

RS206 KARA ULAŞTIRMA EKONOMİSİ (2+0) 3 

Türkiye’de kara ulaştırma sisteminin ekonomik analizi,  temel kavramlar, ulaştırma 

ekonomisi, ulaşım sisteminin çevreyle etkileşimi anlatılacaktır. 



RS208 KENT İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMELERİ II (3+0) 3 

Kent içi raylı ulaşım sistemlerinin performansının nasıl belirleneceği, Kent içi raylı 

ulaşım sistemlerinde kapasite kavramı, Kent içi raylı ulaşım sistemlerinde kalite kavramı, 

Kent içi raylı ulaşım sistemlerinde kapasiteye etki eden faktörler anlatılacaktır. 

RS210 PAZARLAMA YÖNETİMİ (2+0) 3 

Pazarlama ile ilgili temel kavramlar, Pazarlamanın gelişim aşamaları, Pazarlama 

fonksiyonları,  Pazarlamada karar verme,  Pazarlama planlaması,  Pazarlama yönetim süreci,  

Pazarlamanın çevre koşulları,  İşletme içi koşullar,  İşletme dışı koşullar,  Genel çevre 

koşulları,  Satın alma davranışları,  Hedef pazar kararları,  Pazarlama karma elemanlarına 

ilişkin kararlar,  Ürün kararları, Fiyat kararları,  Dağıtım kararları,  Tutundurma kararları,  

Pazarlama örgütlemesi,  Uygulama,  Pazarlama faaliyetlerinin denetimi anlatılacaktır.  

RS212 RAYLI SİSTEMLERDE MALİYET ANALİZİ (3+0) 3 

Ulaştırma ve raylı sistem işletmeleri için muhasebe bilgi sistemi,  Raylı Sistem 

işletmeleri için maliyet kavramı,  Raylı sistem işletmeleri için direkt malzeme maliyetleri,  

Raylı sistemleri için direkt işçilik  maliyetleri,  Raylı sistem işletmeler için GİM ve özellikleri, 

Raylı sistem işletmeleri için GİM'nin bütçelemesi,  Raylı sistem işletmelerinde maliyet 

dağıtımı,  Raylı sistem işletmeleri için fiyatlandırma, Planlama ve kontrol aracı olarak maliyet 

muhasebesi, Karar verme ve başarı değerleme aracı olarak maliyet muhasebesi anlatılacaktır. 

RS214 RAYLI ULAŞIMDA ÇEVRE SORUNLARI  (2+0) 2 

Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak, Çevre 

ve insan sağlığı koruma kurallarına uymak anlatılacaktır 

RS216 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI (2+0) 2 

Bu derste; uygulama projesi tasarlama, uygulama ve sunma bilgi ve becerilerinin 

kazandırılması amaçlanmaktadır. Sistem ürün amaç ve kapsamını belirlemek, Sistem ürün 

konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma, Sistem ürüne ilişkin hesaplamalar yapmak yazılım  

yazmak amaçlanmaktadır. 

RS218  TAŞIMACILIK YÖNETİMİ (2+0) 2 

Bu ders içerisinde farklı taşımacılık sistemlerinin kapsam ve önemi, düzenleme 

mevzuat ve maliyet sistemleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca taşımacılık altyapısı, taşıma 

hizmetlerinin tedarikçileri, yasal düzenlemeler bu dersin içerisinde incelenecektir. 

 



RS220 GİRİŞİMCİLİK (2+0) 2 

Girişimcilik kavramı girişimciliğin tarihsel gelişimi, girişimcilik süreci, girişimciliğin 

önemi, girişimci ve fonksiyonları, girişimciliği geliştiren ve engelleyen faktörler 

anlatılacaktır. 

RS222 PROJE YÖNETİMİ (2+0) 2 

Her meslekten kişilere ortak bir dil ile proje yönetimi için bir referans sunmaktadır. 

PMI yaklaşımında Başlatma, Planlama, Yürütme, Kontrol/İzleme ve Kapatma süreçleri ele 

alınacak ve bu süreçlerle birlikte Entegrasyon, Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan 

Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik bilgi alanlarının proje içerisinde nasıl ve ne zaman 

uygulandığı aktarılacaktır. Projeler Kapsam, Zaman ve Maliyet olmak üzere 3 ayaktan oluşan 

saç ayağı üzerinde dururlar. Bu saç ayaklarının doğru şekilde planlanması ve yürütülmesi de 

kaliteyi oluşturur. Yani bu 4 faktör birbiri ile doğrudan ilişkilidir ve herhangi birisindeki 

değişiklik en az bir tanesini etkiler. Bu eğitimde bu ilişkiler ele alınacaktır. Bir proje en doğru 

şekilde nasıl yönetilir metodolojik olarak, PMI araç ve teknikleri kullanılarak, işlenecektir.  

RS224 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ (2+0) 2 

Teknoloji,  yenilik ,  yenilik süreci , yeniliğin önemi, yeniliği geliştiren faktörler , 

yeniliği engelleyen faktörler anlatılacaktır. 

RS226 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (2+0) 2 

Toplam kalite yönetimi anlayışı demings ilkeleri , kalite kavramı, kalite çemberleri, 

iso standartları anlatılacaktır . 

 

 

 

 


