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ABT100

Avrupa Entegrasyonuna Giriş

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı AB öğrencilerine Avrupa Birliği entegrasyonunu tanıtmak ve AB'nin temel değerlerini, hedeflerini ve
kurumlarını vurgulayarak öğrencileri bölümlerine hazırlamaktır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, Avrupa Entegrasyon teorileri
ve AB Rekabet Politikası gibi dahaileri dersleri daha kolay kavrayabileceklerdir. İşlenen konular arasında Avrupa
entegrasyonunun tarihsel gelişimi, AB'nin ana kurumları ve politika alanları, AB'nin genişlemesi ve dış ilişkileri yer almaktadır.

ABT201

AB Rekabet Politikası

Kredi: 3

AKTS: 6

Dünyanın en önde gelen serbest piyasa ekonomilerinden biri AB Ekonomisidir. AB Ekonomisinde fiyatlar serbest rekabet
ile belirlenmektedir. Bu nedenle tekellerle ve kartellerle savaşmakayrı bir önem kazanmaktadır. Dersin amacı tekellerle
mücadelenin teorik altyapısını ve pratiğiniöğretmektir. İşlenen konular arasında rekabet politikalarının doğuşu ve dünyadaki
uygulama süreçleri, pazar gücü ve pazarda hakim konumda olmak, yasaklanmış anlaşmalar ve muafiyetler ve son olarak da
birleşmeler ve satın almalar vardır.

ABT208

AB Entegrasyon Teorileri

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu ders öğrencileri Avrupa entegrasyonu normatif teorileri ile tanıştırmaya, Avrupa entegrasyonu sürecinin (EEC / EC / EU)
çalışmasına yönelik teorik yaklaşımlar hakkında bilgi edinmeye ve entegrasyonu açıklayanlara vurgu yapmaya çalışmaktadır.
Öğrenciler, farklı yönetişim düzeyleri (uluslarüstü, ulusal, bölgesel / yerel) arasındaki etkileşime vurgu yaparak,
AB'nin siyasi ve ekonomik bir sistem olarak nasıl işlediğini açıklamanın ve analiz etmenin farklı yolları hakkında bilgi
edineceklerdir. Kapsanan konular arasında hükümetlerarasıcılık, neo-işlevselcilik, federalizm ve kurumsalcılık vardır.

ABT307

Siyaset Tarihi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, Rönesans döneminden başlayarak 20’nci Yüzyıl’a kadar uzanan tarihsel bir süreçiçerisinde devletlerin
birbirleriyle kurdukları diplomatik ilişkilerin genel seyrini, kurulan ve bozulan ittifakları ve siyasi tarihte belirleyici olan
devletlerarası anlaşmaları ele almaktır. Ayrıca,insanlığın seyri açısından belirleyici ve kritik olan savaşlar da sebepsonuçilişkisi temelinde ele alınacak ve günümüz diplomasisinin tarihsel gelişim evreleri üzerinde durulacaktır.

ABT402

AB Emek Piyasası

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu ders esas olarak geleneksel emek arzı modelleri ile ilgili temel kavramları ve AB Emek piyasasının yapısını öğretmeyi
amaçlamaktadır. İşgücü piyasasına katılım ve çalışma saatleri, göç, eğitim ve becerilerin sağlanması, beşeri sermaye teorisi
gibi konular ele alınacaktır. Bu ders aynı zamanda işgücü tarama teorisi, spesifik ve genel beceri modelleri, emek talebi,
marjinal verimlilik teorisi, emek istifleme, bırakma oranları ve ciro, iç işgücü piyasaları, ücret farklılıkları teorisi ve
yapısı hakkında iyi tanımlanmış bir giriş sağlar. Kazançlar, işgücü piyasası bölümlemesi ve sendikalar ve pazarlık teorileri.

ABT404

AB ve Uluslararası Ticaret

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu ders uluslararası mal ve hizmet ticaretinden kaynaklanan karşılıklı bağımlılığı analiz eder.Bu ders boyunca aşağıdaki
konuları ele alıyoruz: Ticaretten elde edilen kazançlar, ticaretin şekli, etki
Korumacı politikalar, uluslararası faktör hareketleri ve farklı ticaret politikaları. Bu ders daha derinlemesine Avrupa
Birliği'nde ticaret politikasını ele alan ve düzenleyen kurumları inceler.

AİT101

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

Kredi:2

AKTS:2

Bu dersin amacı İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı ile III. Selimle başlayan yenileşme haraketlerinden
başlanılarak Mustafa Kemal Paşanın 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruşuna kadar ortaya çıkan
siyasî, sosyal ve ekonomik olaylar incelenmektedir.

AİT102

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

Kredi:2

AKTS:2

Bu dersin amacı Mustafa Kemal Paşanın 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruşundan itibaren
vefatına kadar gerçekleştirdiği ilke ve inkılâplar değerlendirilmektedir.

AKT101/BNKA306

Sigortacılığın Temelleri

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, temel sigortacılık kavramları ve mesleki ilişkilerde esas alınması gereken asgari etik
standartlar hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. İşlenen konular, sigortacılık ve riske ilişkin temel
kavramlar, sigorta sözleşmesinin temel prensipleri, Türkiye’de ve Dünyada sigortacılığın gelişimi, sigorta
sektörünün yapısı, devletin gözetim ve denetimi, Sigorta türleri ve reasürans kavramıdır.

AKT201

Demografi ve Yaşam Modelleri

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, yaşam modelleri ve demografi ile ilgili temel kavramları öğretmektir. İşlenen konular
içerisinde demografik istatistiklerin hesaplanması, ölümlülük ve doğurganlık hızlarının ölçülmesi, nüfus
sayım verilerini kullanarak hayat tablosu oluşturulması, nüfus projeksiyonları ve nüfus sayım verilerinin
kullanımı yer almaktadır.

AKT202

Hayat Sigortaları Matematiği

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, öğrencilere hayat tabloları, hayat annüite ve hayat sigortası ürünlerini öğretmek ve bu
ürünlerin net primlerini hesaplama becerisini kazandırmaktır. İşlenen konular arasında yaşam fonksiyonu,
anlık ölüm oranı, hayat tabloları, hayat sigortası, sürekli ve kesikli hayat annüiteleri, net primler ve prim

ilkeleri bulunmaktadır.

AKT204

Sigorta İstatistiği

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, öğrenciyi istatistiksel modelleme tekniklerinin ve bileşik Poisson, negative binom, lognormal, pareto, gamma gibi dağılımların aktüeryal uygulamalarını yapabilecek düzeyde bilgilendirmektir.
İşlenen konular, hasar sayısı ve hasar tutarı dağılımları, muafiyet, kollektif ve bireysel risk modelleri, risk
faktörleri, risk faktörü çoklu çarpım modeli, prim, rezerv ve reasürans hesabı, hasar gelişim üçgenleri, zincir
merdiven yöntemini içermektedir.

AKT303

Hayat Dışı Sigortalar Matematiği

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, özetle, fayda fonksiyonunun prim hesaplarında kullanımını ve hayat dışı sigortalarda veriye
göre kullanılacak istatistiksel dağılımın tespitini öğretmektir. Hasar sıklığı ve hasar şiddeti dağılımları, risk
primi ve düzeltilmiş risk primi, prim ilkeleri ve özellikleri, fayda fonksiyonlarının prim hesaplamalarında
kullanımı, hayat dışı sigorta branşlarında veri türüne göre kullanılacak istatistiksel dağılımlarının belirlenmesi
işlenen konular arasındadır.

AKT304

Emeklilik Matematiği

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, öğrenciye emeklilik fonlarının aktüeryal değerlemesini yapabilecek donanımı
kazandırmaktır. Ele alınan konular, emeklilik kavramı ve emeklilik sistemleri, emeklilik fonksiyonları, çoklu
ve tekli azalım tabloları, emeklilik plan türleri, maliyet yöntemleri, emeklilik opsiyonları ve varlıklardır.

AKT305

Aktüerya Matematiği

Kredi: 3

AKTS: 6

Dersin amacı, aktüerya modellemesinde ve uygulamasında olasılık, istatistik ve ileri düzey matematiksel
teknikleri kullanarak aktüerya analizleri için gerekli donanımı öğrenciye kazandırmaktır. İşlenen konular
arasında dönem sonu ve dönem başı ödemeli annüiteler, hayat tabloları, yaşam ve ölüm olasılıkları, anlık
ölüm oranı, hayat rantları, primler yer almaktadır.

AKT306

Aktüeryal Yazılımlar

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı öğrencilere R programlama dilini ve Excel programını öğretmek, bu programları kullanarak
aktüeryal problemleri çözebilme becerisi edinebilmelerini sağlamaktır.

AKT308

Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Sistemleri

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, öğrencileri sosyal güvenlik kavramı, özel emeklilik fonlarının ülke ekonomisindeki yeri ve
önemi hakkında bilgilendirmektir. Ele alınan konular, sosyal güvenlik araçları, sosyal güvenlik sistemleri,
sosyal sigortalarda sigorta kolları, sosyal sigortalarda finansman yöntemleri, işyeri ve sigortalıların SGK'na
bildirilmesi, Türk sosyal güvenlik sisteminde yeniden yapılanma çalışmaları, sosyal güvenlik sistemlerinde
özel emeklilik programları, emeklilik sistemlerinin özelleştirilmesi, tamamlayıcı emeklilik programları, sosyal
sigortalar ve bireysel emeklilik sistemini içermektedir.

AKT401

Sigorta ve Risk Yönetimi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, öğrencilere yaşam boyunca maruz kalabilecekleri riskleri tanımlamak ve bu risklerin
oluşturabileceği finansal zararlar karşısında yaptırılabilecek sigortalar hakkında temel bilgileri
kazandırmaktır. İşlenen konular, sigortacılıkta denetim, sigortacılıkta vergi, alternatif risk transferi,
sigortacılıkta hasar yönetimi, sigorta işletmelerinde fiyatlandırma ve reasüransdır.

AKT402

Aktüeryal Risk Teorisi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, insan hayatında karşılaşılabilecek risklerin aktüeryal değerlendirmesini yapabilecek teorik
ve pratik bilgi donanımının öğrenciye verilmesidir. Hasar dağılımları, veriye hasar dağılımı uydurma, toplam
hasar modelleri: Poisson, binom, negatif binom dağılımları; kolektif risk modeli, bileşik Poisson, bileşik
binom ve bileşik negatif binom dağılımları, konvolüsyon ve Panjer’in özyineli formülü; bireysel risk modeli,
güvenlik yüklemesi, iflas kuramı ve Lundberg eşitsizliği ele alınan konular arasındadır.

AKT403

Sigorta Muhasebesi ve Finansal Raporlama

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, öğrenciye sigorta işletmeleri ve muhasebe sistemi hakkında temel bilgileri vermektir.
İşlenen konular arasında genel muhasebe ve sigorta muhasebesine giriş, hayat ve hayat dışı sigorta
muhasebesi, bilanço gelir ve nakit akış tabloları, genel mali analiz yer almaktadır.

AKT404

Finansal Zaman Serileri

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, finansal zaman serisi analizine konu olan temel kavramların uygulama boyutuyla
incelenmesidir. Ele alınan konular, finansal zaman serileri ve özellikleri: varlık getirisi, durağan ve durağan
olmayan zaman serileri, doğrusal zaman serisi modelleri, durağanlık analizi, otokorelasyon fonksiyonu, birim
kök testi, mevsimsel modeller, koşullu değişen varyanslılık ve öğrenilen konuların R programı ile
uygulamasıdır.

AKT406

Bitirme Projesi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, öğrencilere Sigortacılık ve Aktüerya alanında edindikleri teorik bilgileri pratik olarak
uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.

BİL101

Bilişim Teknolojileri I

Kredi: 3

AKTS: 4

Bu dersin amacı Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak
ve bunu geliştirmek, Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak, Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek,
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek, Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili
öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek, Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin
fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek, Belirlenen, kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan
bilgilerini yenilemek, Yeniliği teşvik etmek, Eleştirel düşünceyi geliştirmek.
İşlenen konular Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve
diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim sisteminde etkili biçimde çalışabilme, sistemi kişiselleştirme ve
yönetme, Yardımcı yazılımların tanıtımı: Arşivleme programları, ses/görüntü oynatıcı programlar, ekran kayıt
programları, E-mail hesabı açma, etik... vb. Kelime işlemci programları, Veri sunum programları, Elektronik
tablolama programı, ve Öğrencilerin okuduğu bilim dalına yönelik BİT.

BİL102

Bilgisayara Giriş II

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim
sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet
kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği
ve ilgili etik kavramları.

BIL131

Bilgisayar Enformatik Sistemlerine Giriş

Kredi: 3

AKTS: 7

Bu dersin amacı bilgi sistemlerine genel bir bakış sunmaktır. Konular arasında donanım ve yazılım temelleri,
yazılım paketlerinin kullanımı, ağların etkin kullanımı, İnternet ve diğer iletişim araçları, yönetim bilgi
sistemlerinin tasarımı ve ayrıca bilgisayarların iş ve toplumdaki etik kullanımı yer alır.

BİL132

Algoritma ve Programlamaya Giriş

Kredi: 3

AKTS: 7

Bu dersin amacı problem çözme tekniklerini kullanarak programlama yaklaşımına giriş yapmaktır. Tabi
programlamada eleştirel düşünme gerektiren derslerin devamında analitik temelleri sağlayacaktır. Öğrenciler
akış şemaları ve sözde kod kullanarak programlama düşüncesi hakkında gerekli becerileri kazanırlar. İşlenen
konular algoritma, sözde kod, akış diagramları, IF, IF.. ELSE, CASE, WHILE, REPEAT, FOR.

Veri Yapıları

Kredi: 3

AKTS: 7

BİL 143 & 243
Bu dersin amacı öğrencilere temel veri yapılarının tasarımı, analizi ve geliştirilmesi konusunda bilgi ve beceri
sahip olmasını sağlamak, algoritma tasarımını öğretmektir. İşlenen konular algoritmik problem çözümünün
temelleri; algoritma analizinin temelleri; liste; kuyruk; yığın; ağaç ve graf veri yapıları ve uygulamaları; arama
algoritmaları; sıralama algoritmaları.

BİL202

İşletim Sistemleri

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı öğrencilere modern isletim sistemlerinin iç tasarım calişma prensiplerini açıklayabilme.
Öğrencileri işletim sistemlerinin kullandıkları algoritma seçeneklerini detayli açıklayabilme. İşlenen konular
işletim sisteminin tanıtılması ve tarihsel gelişimi, kaynakların paylaşımı, işletim sistemi katmanları, işlem
yönetimi, bellek yönetimi, kilitlenme ve sebepleri.

BİL 205

Programlama Dili I

Kredi: 3

AKTS: 7

Bu dersin amacı öğrencilere eğitim ortamlarına yönelik yazılımların nasıl tasarlanabileceği,
geliştirilebileceği ve değerlendirilebileceği konusunda temel bilgileri vermek ve uygulamalarını sağlamaktır.
İşlenen konular; C programınn yapısı, içeriği ve temel kavramlar; C ile programlamada veri türleri ve örnekleme;
kontrol ifadeleri; fonksiyonlar; diziler.

BİL232

Programlama Dilleri 2

Kredi: 3

AKTS: 7

Bu dersin amacı SQL sorguları kullanarak büyük veritabanı sistemlerine erişebilen Delphi programları
geliştirmek. Ayrıca büyük bilimsel Delphi programları geliştirmek. Etkili sözlü ve yazılı iletişim becerileri.
Takım çalışması yapabilme. Yaşam boyu öğrenmede bilgi okuryazarlığı becerileri.
İşlenecek konular, bilgi teknolojileri becerilerini anlama ve uygulama; bilgi teknolojileri becerilerini analiz
etme; değerlendirme ve yönetme; Bilgisayar Bilimleri ile İlgili Uzmanlıklar; Bilgi Sistemleri ile İlgili
Uzmanlıklar; Yazılım Mühendisliği ile ilgili uzmanlıklar. Bilgi Teknolojileri ile İlgili Uzmanlıklar.

BİL242/142

Animasyon Teknolojileri

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, Photoshop grafiklerini ve flash animasyonlarını yaratmak, renklendirme yöntemleri ve
animasyon düzenleme, web sayfaları için Flash animasyonları ve Photoshop grafikleri.
İşlenen konular, complex Flash animasyonları ve Photoshop grafiklerinin temel amaçlarını öğretmektir.

BİL246

Veritabanı Yönetim Sistemleri

Kredi 3

AKTS 6

Bu dersin temel amacı:Veri tabanı yönetimi için işletme fonksiyonlarının ihtiyaçları,Modern ilişkisel
veritabanı yönetim sistemlerinin bileşenleri,Modern ilişkisel veritabanı bilgi sistemlerinin bileşenleri,Yeni
ilişkisel veritabanı uygulamalarının geliştirilmesi,Yeni ilişkisel veritabanı uygulamalarının mantıksal
tasarımının modellenmesi,Yeni ilişkisel veritabanı uygulamalarının fiziksel tasarımını modelleme,Yeni
ilişkisel veritabanı uygulama sistemlerinin uygulanması,lişkisel veritabanı uygulama sistemleri oluşturmak
için tipik bir modern dbms kullanmanın temelleri.
İşlenen konular arasında; veritabanı, veritabanı yönetim sistemi, DBMS ortamının bileşenleri, veritabanı
tasarımı, veritabanı ortamının rolleri, veri ve veritabanı yöneticisi, veritabanı tasarımcıları, uygulama
programcıları, son kullanıcılar, DBMS'nin tarihçesi, veri bağımsızlığı, veritabanı dili, işlevi DBMS, DBMS
bileşenleri, ilişkisel model, ilişkisel veri yapısı, veritabanı ilişkileri, ilişkisel veritabanlarının özellikleri,
ilişkisel anahtarlar, ilişkisel veritabanını temsil etme.

BİL 250
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Kredi: 3
AKTS: 6
Bu dersin amacı, günlük hayatta ve eğitim-öğretim sürecinde gerekli temel bilgisayar kullanım becerisinin
kazandırılmasıdır.
İşlenen konular, bilgi ve iletişim teknolojisinin temel kavramları; bilgisayarın çalışma sistemi; temel bilgisayar
donanım parçalarının özellikleri ve çalışma prensipleri; Windows işletim sisteminin özellikleri ve
kullanılması; kelime işlemci kullanımı; hesap tablosu kullanımı; sunum programı kullanımı; veritabanı
kullanımı; internet ortamı ve yararlanma yolları ile e-posta kullanımı ve özellikleri.

BİL262

Bilgi Sistemlerinde Etik ve Sosyal Konular

Kredi 3

AKTS 6

Bu dersin temel amacı:BT alanıyla ilgili etkili, gerekçeli ve haklı etik kararlar alabilmek için yasal ve sosyal
çerçeveler içinde potansiyel becerileri olan öğrencilere kazandırmak. Okuma, araştırma, yansıtma ve tartışma
için güçlü bir gereksinim ile, konu alanındaki resmi tartışmalar etrafında yapılandırılmıştır ve paylaşım ve
etkileşimi sağlamak için sosyal teknolojilerden geniş ölçüde faydalanır.
İşlenen konular;
Hesaplama ve ağ oluşturma tarihi, etiğe giriş, ağ iletişimi, fikri mülkiyet hakları, bilgi gizliliği, gizlilik ve
hükümet, bilgisayar ve ağ güvenliği, bilgisayar güvenilirliği, meslek etiği, iş yaşamı ve zenginlik dağılımı,
intihal

BİL 286 & 386

Veri Tabanı Programlama I

Kredi: 3

AKTS: 7

Bu dersin amacı öğrencilere SQL sorgu dilinin öğretilmesi, SQL komutlarının örneklerle uygulamalı olarak
anlatılması ve öğretilmesidir. İşlenen konular veri tabanı temel kavramları; veri tabanı yönetim sistemleri; veri
tabanı tasarımı ve işleme; temel SQL komutları ve veri işleme; SQL’de fonksiyonlar; SQL programlamada veri
türleri ve değişkenler.

BİL331/231

Sistem Analiz ve Tasarım

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, sistem bileşenlerini ve modüllerini incelemektir. Sistem tasarımının amacı, müşterinin tüm
gereksinimlerini karşılayan full yazılımı tasarlamaktır. Çalışanların işlerini daha etkin bir şekilde yerine
getirmelerine yardımcı olan yazılımı uygulayarak organizasyon sistemlerinin iyileştirilmesine yol açar.
İşlenen konular, bir sistemin gereksinimlerini analiz etmek ve belirlemek için veri toplama; sistem bileşenlerini
ve ortamlarını tasarlama; programcılara bir sistemi uygulamada yardımcı olacak genel ve ayrıntılı modeller
oluşturma; veri depolamak için bir veritabanı tasarımı; veri girişi ve çıkışı için bir kullanıcı arayüzü oluşturmak;
sistemi ve verilerini korumak için kontroller yapmak.

BİL342

Bilgi Sistemlerinde Etik ve Sosyal Konular

Kredi 3

AKTS 6

Bu dersin temel amacı:BT alanıyla ilgili etkili, gerekçeli ve haklı etik kararlar alabilmek için yasal ve sosyal
çerçeveler içinde potansiyel becerileri olan öğrencilere kazandırmak. Okuma, araştırma, yansıtma ve tartışma
için güçlü bir gereksinim ile, konu alanındaki resmi tartışmalar etrafında yapılandırılmıştır ve paylaşım ve
etkileşimi sağlamak için sosyal teknolojilerden geniş ölçüde faydalanır.
İşlenen konular;Hesaplama ve ağ oluşturma tarihi, etiğe giriş, ağ iletişimi, fikri mülkiyet hakları, bilgi
gizliliği, gizlilik ve hükümet, bilgisayar ve ağ güvenliği, bilgisayar güvenilirliği, meslek etiği, iş yaşamı ve
zenginlik dağılımı, intihal

BİL 340
Internet Programlama
Kredi: 3
AKTS: 6
Bu dersin amacı, .NET Framework'ü kullanarak çok katmanlı uygulama geliştirmenin pratik yönlerini
açıklamak, uygulama geliştirmenin temellerini tanıtmak, Web Hizmeti geliştirme ve .NET uzaktan
kumandasını örneklerle öğretmenktir.
İşlenen konular, Ortak Dil Çalışma Zamanı (CLR); .NET framework sınıfları; C #; ASP.NET; ADO.NET; çok
katmanlı dağıtılmış uygulamalar oluşturmada hizmet odaklı mimari; tasarım; performans; güvenlik; içerik
yönetim sistemleri ve uygulama sorunları.

BİL348/248

E-Ticaret Sistemleri

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı internet uygulamalarına ilişkin bilgi eksikliklerini giderek, internet üzerinden gerçekleştirilen
pazarlama uygulamaları ile ilgili kavramları açıklamak. İşlenen konular Elektronik ticaretin
tanımı/türleri/tarihsel gelişimi/internetin tanımı/internette pazarlama araştırması/internet bankacılığı/İnternette
ödeme sistemleri/satışçıların gözetim ve kontrolü. Wordpress uygulaması ile e-ticaret sistemi geliştirme.

BİL 352
Görsel Programlama II
Kredi: 3
AKTS: 6
Bu dersin amacı, öğrencinin görsel programlama temelleri ile ilgili yeterliliklerin kazandırılmasıdır.
İşlenen konular, Yerel veritabanına bağlanmak ve verileri listelemek; verileri işlemek; Uzak veritabanına
bağlanmak ve verileri listelemek; İstatistiksel sorgulamalar yapmak; Grafikler elde etmek; Raporlama
yapmak; Yardım dosyası hazırlamak; Veritabanı kurulum seti hazırlamak; program kurulum seti hazırlamak.

BİL 356
Nesne Yönelimli Programlama I
Kredi: 3
AKTS: 6
Bu dersin amacı, veri türlerinin, sınıfların ve nesnelerin nasıl ilişkili olduğu hakkında bir anlayış kazanmak,
yöntemleri çağıran ifadeler yazmak ve kendi sınıf yöntemlerini yazmak, dizi öğelerinin derlemek, hata
ayıklamayı anlamak ve işleme tekniklerini öğrenmek, ADO.NET sınıflarının veritabanındaki verileri belirtmek
ve güncellemek için nasıl kullanıldığını açıklamak, Web tabanlı uygulamaların tasarımının Windows
uygulamalarından ne kadar farklı olduğunu keşfetmek.
İşlenen konular, hesaplama ve programlamaya giriş; veri türleri ve ifadeleri; yöntem ve davranışlar, kendi
sınıfını oluşturma; karar verme; tekrarlayan döngüler; diziler, gelişmiş koleksiyonlar;Windows
programlamaya giriş; nesneye dayalı programlama; gelişmiş nesne yönelimli programlama özellikleri;
dosyalarla çalışma, veritabanlarıyla çalışma, web tabanlı uygulamalar.

BİL363/263

Yazılım Mühendisliği

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı temel yazılım metot ve uygulamalarını ve yardımcı uygulamalarını öğrenmektir. Yazılım
mühendisliğinin teknolojik katmanlarını ve gelişim aşamalarını tanımlar. Yazılımın süreç modellerinin genel bir
anlayışını tanımlar. Yazılım gereksinimlerini ve SRS belgelerini anlama, planlama, zamanlama, risk yönetimi
vb. proje yönetiminin rolünün anlaşılması, planlanması, programlanması, zamanlanması, risk yönetimi gibi
konulara değinir. Veri modellerini, nesne modellerini, bağlam modellerini ve davranış modellerini tanımlar.
Farklı yazılım mimari stillerini açıklar. Modülerlik ve kodlama standartları gibi uygulama konularını anlatır.
Statik analiz ve gözden geçirme de dahil olmak üzere doğrulama ve doğrulama yaklaşımlarının anlaşılmasını
açıklar. Birim testi ve entegrasyon testi gibi yazılım testi yaklaşımlarının anlaşılmasını sağlar. Yazılım ölçümü
ve yazılım risklerini tanımlar. Yazılımın gelişimini ve sürüm yönetimi gibi ilgili konuların anlaşılmasını sağlar.
Kalite kontrol ve kaliteli yazılımın nasıl sağlanacağının anlaşılmasını sağlar.
İşlenen konular, karmaşık sistemlerin analizi ve tasarımı; yazılım mühendisliği ilke ve tekniklerini
uygulayabilme; büyük ölçekli yazılım sistemleri geliştirme, sürdürme ve değerlendirme; verimli, güvenilir,
sağlam ve uygun maliyetli yazılım çözümleri üretmek; bağımsız araştırma ve analiz yapabilme; yazılım
mühendisliği ekiplerinin etkili bir üyesi veya lideri olarak çalışabilme; kişisel ve takım hedeflerine ulaşmak için
rakip talepleri önceliklendirerek zamanı, süreçleri ve kaynakları etkin bir şekilde yönetmek; her alandaki ortak
tehditleri belirleyin ve analiz edebilmek; etik standartları ve yasal sorumlulukları anlama ve karşılama becerisi.

BİL400

Bitirme Projesi

Kredi: 3

AKTS: 8

Bu dersin amacı bir yazılım, mobil uygulama, web, bilgi sistemleri güvenliği vb. Bir system geliştirmektir.
Öğrenciler projelerini uygulamalı olarak mezuniyet proje komitesine sunmalıdırlar. Nihai proje, işlevsel
yazılım / donanımdan, kullanıcı ve sistem el kitaplarının hazırlanmasından, performans kontrolleri ve test
sonuçlarının bir raporunu hazırlamaktan sorumludur.

BİL403

Mezuniyet Proje Önerisi

Kredi: 0

AKTS: 3

Bu dersin temel amacı, proje raporunu hazırlamak ve komiteye sunmaktır. Bu mezuniyet projesi dersinin ilk
aşamasıdır. Öğrenciler komite tarafından teklif edilen listeden konu seçebilir veya konularını bireysel olarak
bulabilir ve onay için mezuniyet proje komitesine gönderebilirler. Onaylandığında, öğrenciler literatür taraması
yapar ve projenin teorik yönleri üzerinde çalışırlar. Öğrencilerin takım halinde çalışması zorunludur. Buna göre
sistem analizi, tasarım ve geliştirme süreçleri ele alınmaktadır

BİL406/206

Yaz Stajı

Kredi 0

AKTS 3

Dersin temel amaçları:
Lisans programının yerine getirilmesi için öğrenciler 45 iş günü süreyle Bilgi Teknolojileri veya Bilişim
Sistemleri ile ilgili firmalarda çalışmalıdırlar. 6. akademik dönemin ardından, öğrenciler yaz stajında staj
yapabilirler. Kelime döneminin sonunda, öğrenci yazılı bir rapor sunar. ve tüm şartların yerine getirilmesi
halinde PASS notu olarak verilir.
İşlenen konular şunları içerir: Öğrencilerin Lisans düzeyinde çalışmaları sırasında edindikleri teorik bilgilerini
gerçek yaşam profesyonel bir ortamda kullanmaları beklenir. Yaz eğitimi, aşağıdaki alanlardan herhangi
birine dahil olan herhangi bir özel veya devlet kurumunda yapılabilir: üretim, montaj, ölçüm, kontrol,
araştırma ve geliştirme, yazılım geliştirme, teknik destek, tesis yönetimi. Eğitim sırasında, öğrenciler
profesyonellerle ve gerçek yaşamla karşılaşırlar, böylece kendilerini sektörün ihtiyaçlarına göre hazırlama ve
mesleki ilgi alanlarına tam olarak karar verme konusunda daha iyi bir şansa sahip olurlar. Lisans eğitiminin
üçüncü senesinden sonra gerçekleştirilen 45 günlük eğitimin sonunda öğrenciler staj tecrübelerini özetleyen
yaz staj raporlarını yazmaktadırlar. Bir öğrencinin staj süresi daha sonra yaz staj raporunun komisyon
değerlendirmesi ile değerlendirilir.

BİL 411
Enformasyon Sistemleri Yönetimi
Kredi: 3
AKTS: 6
Bu dersin amacı, bilgi teknolojisinin (BT) seçimi, kullanımı ve yönetimi ile ilgili karşılaştığı sorunlara geniş
bir genel bakış sunmaktadır. Giderek artan bir şekilde BT, yalnızca ticari operasyonları desteklemek için
değil, iş stratejilerini uygulamak ve rekabet avantajı elde etmek için bir araç olarak kullanılmaktadır.
İşlenen konular, bilgi teknolojisi ve organizasyonu; veri tabanı yönetimi; veri iletişimi; internet intranet
extranet; e-commerce; enformasyon sistemleri;başarılı enformasyon sistemi yaratma yöntemleri; girişimcilik
sistemleri.

BİL 414

Multimedya Uygulamaları

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, öğrencilerin multimedya ile neler yapılabileceği konusunda bilgilendirmek, kullanılabilecek
yazılımları tanımak ve bir multimedya projesinin gereksinimlerini belirleyerek çalışmayı gerçekleştirecek
temel bilgilere sahip olmasını amaçlamaktadır.
İşlenen konular, multimedia sistemlerine giriş; temel öğeleri; program arayüz tanıtımı; araçlar menüsü
tanıtımı; kodlamalar ve formatlar; Multimedya haberleşmesinde kullanılan standartlar; Multimedya
senkronizasyonu; Multimedya veritabanı yönetim sistemi; Mobil çoklu ortam uygulamaları; İçerik tabanlı
çoklu ortam bilgi depolaması ve erişimi.

BİL416/216

Bilgisayar Ağları

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, ağ mimarisi, protokoller ve ağ bağlantılı sistemlerdeki en son teknolojiyi anlamak, ağ
araştırması yapmayı ve yenilikçi fikirler geliştirebilmeyi hedeflemektir.
İşlenen konular, yaşam boyu öğrenmede bilgi okuryazarlığı becerileri; bilgi teknolojileri becerilerini anlama ve
uygulama; bilgi teknolojileri becerilerini analiz etme, değerlendirme ve yönetme; ağları modelleme; ağ
simülasyon araçları; yönlendirme protokolleri.

BİL 420
Bilişim Sistemleri ve Güvenlik
Kredi: 3
AKTS: 6
Bu dersin amacı, öğrencilere temel bilgisayar güvenliği bilgilerini öğretmek, bu bilgileri bilgisayar
sistemlerinin ve ağlarının tasarımlarında ve gerçeklenmelerinde nasıl kullanılacaklarını öğretmektir.
İşlenen konular, güvenliğe giriş ve güvenlik kavramlarının incelenmesi; güvenliği oluşturan unsurlara genel
bakış; kriptografi ve güvenlikte kriptografinin yeri; ağ güvenliği; işletim sistemleri güvenliği; veri güvenliği;
web güvenliği; Kimlik yönetiminde güvenlik; uygunluk ve Sertifikasyon.

BİL421

Yazılım Test Etme

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı yazılım test hedefleri, süreç, kriterler, stratejiler ve yöntemler dahil olmak üzere yazılım
testindeki temel kavramları incelemektir. Yazılım birim testindeki çeşitli yazılım test konularını ve çözümlerini
tartışmak; entegrasyon, regresyon ve sistem testini anlamak. Bir test projesinin nasıl planlanacağını, test
senaryoları ve verileri tasarlamayı, test işlemlerini yapmayı, yazılım problemlerini ve kusurlarını yönetmeyi, bir
test raporu oluşturmayı öğrenmek. Nesneye yönelik yazılım test yöntemleri ve bileşen tabanlı yazılım test
sorunları, zorlukları ve çözümleri gibi gelişmiş yazılım test konularını ortaya koymak. Uygulama odaklı yazılım
test projelerine yazılım test bilgisi ve yöntemleri uygulayarak yazılım test tecrübesi kazanmak. Yazılım test
otomasyon problemlerini ve çözümlerini anlamak.
İşlenen konular, yazılım testine genel bakış; v&v'nin önemine giriş; piyasa senaryosu ve kariyer fırsatları;
Doğrulama / onaylama testi niçin yaparız; bağımsız v&v; fonksiyonel testler; diğer denemeler; hata yönetimi;
test yönetimi; test standartları ve vaka çalışmaları örnekleri.

BİL 430

Veri İletişim Teknolojileri

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, bilgisayar ağlarının en alt katmanındaki veri iletişiminden, en üst katmandaki protokollere
kadar olan spektrumda bilgi sahibi olmasını sağlamak ve modern araçlar kullanarak ağlar üzerinde analiz,
izleme, iyileştirme ve her katman için geliştirme yapabilme becerisine sahip olmasını sağlamaktır.
İşlenen konular, bilgisayar ağlarina giriş; protokoller; güvenli veri transferi; adresleme; servisler; çoklu erişim
protokolleri.

BİL435

E-öğrenme sistemleri

Kredi 0

AKTS 3

Bu dersin amacı ağ bağlantılı bilgi teknolojilerini ve örgütsel stratejiyi birleştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenciler, bireyleri ve işletmeleri birbirine bağlamak amacıyla ulusal ve küresel bağlamlarda zengin
çeşitlilikte iş modelleri uygulamayı öğrenirler. Ayrıca, öğrenciler e-ticaret stratejilerini ve e-işletmeler için
uygulamaların geliştirilmesini öğrenirler.
İşlenen konular, gelişmiş e-öğrenme sistemlerinin ilkelerini ve bu tür uygulamaların pratik uygulamalar için
nasıl ayarlanacağını içerir. E-öğrenme sistemlerinin temel prensipleri, bir e-öğrenme sistemi kurma ve
yapılandırma, bir e-öğrenme sistemi kurma ve kullanma problemlerini anlama

BİL436

Web Teknolojileri

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı web 2 araçlarını kullanarak etkin bir şekilde dijital pazarlama materyallerini hazırlamak.
İşlenen konular Web 2 araçlarının özellikleri ve Web 2 tabanlı web sitelerinin incelenmesi, Etkili sunum
hazırlama araçları, Tanıtım filmi oluşturma araçları, Kodlama araçları, Logo, Afiş, Broşür tasarım araçları, Ekitap oluşturma, Oluşturulan araçların online ortamda dağıtımı.

BİL450

BT Proje Yönetimi

Kredi 3

AKTS 6

Dersin temel amaçları:Proje yönetimi kavramlarını ve felsefesini gelecekteki proje yöneticilerine karşı
güçlendirmek Projeleri başarıyla yönetmek için arttırılmış yetenek geliştirinProje Yönetim Sistemlerinde
sunulan proje yönetimi ilkeleri bilgisini genişletmek ve derinleştirmekProje Yönetimi Sınavında
Profesyonelleri Proje Yönetimi Profesyoneli veya Sertifikalı Ortaklarına hazırlayınScrum ve Dinamik sistem
geliştirme yönteminin prensiplerini anlamaBir projeyi modellemek ve yönetmek için araç ve teknikleri
kullanın
İşlenen konular arasında;
Giriş ve Genel Bakış ve Paydaş Yönetimi, Giriş ve Genel Bakış ve Paydaş Yönetimi, Giriş ve Genel Bakış ve
Paydaş Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İletişim
Yönetimi, Risk Yönetimi, Tedarik Yönetimi, Entegrasyon Yönetimi, Mesleki Sorumluluk, İnsan Kaynak
Yönetimi ve Proje Yöneticisi

BİL 460

Mobil Uygulama Geliştirme

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin temel amacı, mobil uygulama tasarımının benzersiz yönlerini anlamak, kaynağa duyarlı ve
çözünürlük değişken ortamlarda çalışmak, konum farkındalığı ve donanım sensörleriyle uygulamalar
geliştirmek, mobil cihaz API'sinin kullanımını anlamak, müşteri-sunucuda uygulamalarında çevre-ortam
uygulaması geliştirmek.
İşlenen konular, android; SDK'yı kurmak; android yığını; proje oluşturma; metin kontrolleri; niyet
parametreleri; lokalizasyonu; seçenekler menüsü.

BİL 468/268

Nesne Yönelimli Programlama II

Kredi:3

AKTS:6

Bu dersin temel amacı, very türlerinin, sınıfların ve nesnelerin nasıl ilişkili olduğu hakkında bir anlayış
kazanmak, yöntemleri çağıran ifadeler yazmak ve kendi sınıf yöntemlerini yazmak, dizi öğelerinin derlemek,
hata ayıklamayı anlamak ve işleme tekniklerini öğrenmek, ADO.NET sınıflarının veritabanındaki verileri
belirtmek ve güncellemek için nasıl kullanıldığını açıklamak, Web tabanlı uygulamaların tasarımının
Windows uygulamalarından ne kadar farklı olduğunu keşfetmek.
İşlenen konular, hesaplama ve programlamaya giriş; veri türleri ve ifadeleri; yöntem ve davranışlar, kendi
sınıfını oluşturma; karar verme; tekrarlayan döngüler; diziler, gelişmiş koleksiyonlar;Windows
programlamaya giriş; nesneye dayalı programlama; gelişmiş nesne yönelimli programlama özellikleri;
dosyalarla çalışma, veritabanlarıyla çalışma, web tabanlı uygulamalar.

BİL 470

Donanım ve Yazılım Doğrulama

Kredi: 3

AKTS: 7

Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar yazılım ve donanımlarının çalışması ile ilgili detaylı ve güncel teorik ve
Pratik bilgiler vermektedir. İşlenen konular bilgisayar donanımı ve yazılımına giriş; bilgisayar donanım
üniteleri ve özellikleri; hata giderme ve yazılım sorunları; sistem bakım yazılımları; yazılım problemleri
çözümleme.

BİL 486

Veritabanı Programlama

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin temel amacı, veritabanı kavramını anlamak, veritabanı tasarım ilkelerini bilmek ve bunları işletme
problemlerine uygulayabilmek; Oracle arka uç veritabanı hakkında geniş bir teknik farkındalığa ve çeşitli
proje portföylerine çözümler için sağladığı özelliklere sahip olabilmeyi sağlamaktır.
İşlenen konular SQL* Plus ortamı ve veri sözlüğü; biriktirme ve veritabanı görünümleri; veritabanı
görünümleri ve PL / SQL'e giriş; PL / SQL ve Oracle veri tipleri; fonksiyonlar ve fonksiyonlar ve
prosedürlere giriş ile Oracle'da geçen parametre; imleçler; Oracle fonksiyonları; hareket işleme; dinamik
SQL.

BİL488

Web Geliştirme

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, web tasarımı alanındaki tarihsel ve hızla değişen eğilimleri öğretmektir. Tasarım projeleri
sayesinde, öğrenciler problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri, sanatsal algı, eleştiri ve kendini
ispatlamayı geliştirir. Tarih boyunca tasarım çözümleri bilinciyle öğrenciler sanat ve tasarımın insan
deneyimine etkisini anlayacaklardır. Öğrenciler, kendi sanatsal vizyonlarını ve stillerini geliştirmek için tasarım
unsurları ve ilkeleri gibi yöntemleri ve teorileri öğreneceklerdir. Tasarım eleştirileri ve sunumlar, öğrencilere
tasarım sanatçıları olma ve büyümeleri için fırsatlar sağlayacaktır. Tüm deneyimler projeye dayalı olacak ve
çağdaş tasarım uygulamaları ve web tasarımı ile sanatın ve tasarım ilkesinin algısını ve uygulamasını
geliştirmeye odaklanacak. Bu dersi tamamlayan bir öğrenci, istemci sunucu mimarisine aşina olacak ve PHP,
HTML ve CSS teknolojilerini kullanarak bir web uygulaması geliştirebilecek. Öğrenciler, web uygulamalarına
ve gelişim kariyerlerine giriş için gerekli becerileri ve proje temelli deneyimleri kazanacaklar.
İşlenen konular, HTML ve CSS; geliştirme araçları / biçimlendirme dilleri; dahili, harici ve satır içi stil içeren
CSS kullanarak bir web sayfasının görünümünü ve tasarım temellerini nasıl kontrol edeceğinizi öğrenmek;
niteliklerin ve grafiklerin görünümünün ana kontrolü; müşterilerin teknik yönleri; Tipografi, Tasarım Öğeleri:
çizgiler, mekanlar, düzgünlük, tekrarlama, kontrast, hizalama ve yakınlık.

BNKA303

Bankacılığa Giriş I

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, öğrencilere finansal sistemin evrimini ve finansın ekonomik işlemlerde rolünü öğretmektir. Bu
ders, emanetçi ve dayanaksız finansal kurumların doğasını ve organizasyonunu, para ve sermaye piyasalarını
tanıtmayı, menkul kıymet türlerini tanıtmayı, kişisel finansal planlama sürecinin önemine ve finansal hedefleri
belirlemeye odaklanır.

BNKA304

Bankacılığa Giriş II

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı öğrencilere bankacılıkta kullanılan kavramları ve methodları tanıtmaktır. Faiz oranının
belirlenmesi ve faiz oranları ile vade yapısı arasındaki ilişkiyi açıklamaktamak, finansal kurumların asimetrik
bilgilerdeki rolünü anlamak, işlem maliyeti, ters seçim, ahlaki tehlike ve piyasa verimliliği de bu dersin
hedefleri arasındadır. Ders, kurumsal finansman, portföy çeşitliliği ve yatırımların zaman boyutuna giriş
temellerini tanıtır ve bunları öğrencilere kullandırmayı amaçlar.

BNKA305

Bankacılık Kredilendirme ve Kredi Analizi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı bankacılığın en temel konusu olan bankacılıkta kredilendirme ve kredi analizi ile ilgili temel
bilgiler hakkında bilgi sahibi etmektir. Dersin içerdiği konular içerisinde kredi ve kredilendirme tanımı ve
önemi, kredilendirmede risk analizi, bireysel krediler, kredi analizlerinde kullanılan teknikler, firmaların
kredilendirmelerinde değişen çevre koşulları, kedi analiz raporunun hazırlanması, kredi fiyatlandırması,
kredilendirme süreci, sorunlu kredilerin çözümü, kurumsal krediler, kredilendirme sonrası izleme ve kontrol
gibi konular yer almaktadır.

BNKA306

Sigortacılığa Giriş

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, temel sigortacılık kavramları ve mesleki ilişkilerde esas alınması gereken asgari etik
standartlar hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. İşlenen konular, sigortacılık ve riske ilişkin temel
kavramlar, sigorta sözleşmesinin temel prensipleri, Türkiye’de ve Dünyada sigortacılığın gelişimi, sigorta
sektörünün yapısı, devletin gözetim ve denetimi, Sigorta türleri ve reasürans kavramıdır.

BNK309

Finansal Matematik

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı türev araçların analizlerini ve finansal piyasalardaki faydalarını piyasa katılımıcıları için
özetlemektedir. Faiz oranı, hisse senedi ve vadeli döviz, vadeli işlemler, opsiyonlar, swaplar ve gömülü
türevleri içeren türev araçların fiyatlandırılması, değerlemesinde ve kullanımında kullanılan seminal model ve
yaklaşımların eleştirel bir incelemesini sunar.
İşlenen konular: emtia türev piyasalarında tezgah üstü piyasalar, takas merkezi ve piyasa yapıcılığı; opsiyon
sözleşmeleri; opsiyonların sözleşmelerinin fiyatlarını etkileyen faktörler; Black-Scholes opsiyon fiyatlandırma
modeli; greek’ler; vadeli işlem sözleşmeleri; emtiaya dayalı diğer türev ürünler.

BNKA311

Banka Staj

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı öğrencilerimize okulda öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulama alanına geçirme, iş hayatında
deneyim kazanma ve kurumların işleyişlerini tanıma imkanı sağlamaktır. Yaz stajının süresi bir ay (20 işgünü)
olarak belirlenmiştir.

BNKA405

Risk Yönetimi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı genel olarak risk yönetimi temel kavramlarıyla ve araçlarıyla ilgilenip, bu kavramları ve risk
yönetimi araçlarını tanitmaktır. Risk yönetimi araçları olarak dersin ana teması ileri işlemlerde kullanılan
finansal entrümanları incelemektir. Farklı branşların yanı sıra finans alanındaki uygulamalar, riske karşı
korumna, spekülasyon ve risk yönetimi problemleri gibi güncel konular verilmektedir. İşlenen konular,
kavramlar, gelecek işlemleri piyasaları ve mekanizmaları, gelecek işlemlerini kullanarak riskten korunma,
faizler faizler ve vadeliler, ve swap anlaşmalarını içermektedir.

BNKA408

Uluslararası Bankacılık

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, bankacılığın uluslararasılaştırılması kavramı ve süreci hakkında detaylı olarak öğrencilerin
bilgilendirilmesidir. İşlenen konular, banka yönetiminin temel ilkeleri, uluslararası bankacılık sisteminin
gelişimi, yatırım portföyü yönetimi, faiz riski ve ilgili türev ürünler, Swaps, Para Swapı, Döviz Swapı,
fonlama ve likidite yönetimi, sermayenin etkin kullanımı, banka performansının ölçülmesi, bankaların
derecelendirme süreclerini içermektedir.

BY101

Enformasyon Bilimi

KREDİ 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı bilgiyi, bilgi bilimi bağlamında tanımlamaktır. Ders içerisinde bilginin tanımı ve düzeyleri,
bilgi kuramı (epistemoloji), bilgi ortamları, bilgi döngüsü ve altyapısı, bilgi türleri ve bilgi kullanıcıları ele
alınacaktır. Bilgi yönetiminin temelini teşkil eden bilgi bilimine ilişkin temel kavramların bilinmesi ve
öğrencilerin bu kavramlara yönelik olarak fikir üretmeleri ve bu kavramları tartışmaları amaçlanmaktadır.
Dersin detayları aşağıda sıralanmıştır: 1-Bölümün öğrencilere tanıtılması, 2-Dersin tanıtımı ve ders içeriğinin
öğrencilerle paylaşılması, 3-Bilgi nedir? , 4-Bilgi Sistemi ve Altyapısı, 5-Bilginin Toplumsallaşması, 6-Bilgi
Üreticileri (Creator), 7-Bilgi Kayıt Ortamları, 8-.Bilgi Yayıncıları9-Bilgi Yayımcıları, 10-Bilgi Kullanıcıları,
11-Bilgi ve İletişim Teknolojileri, 12-Bilgi Personeli , 13-İşlemler ve Teknikler

BY102

Bilgi Yönetimine Giriş

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu ders içerisinde “Bilgi Yönetimi” kavramının tanımı yapıldıktan sonra örtük bilgi, açık bilgi, iç ve dış bilgi
kurumsal bağlamda ele alınmakta; kurumların bilgi altyapısı ve öğeleri sistem yaklaşımı ile incelenmektedir.
Ayrıca, bilgi yönetimi metodolojisi ve tekniklerine giriş olan bilgiler verilmektedir.

BY205

Bilginin Organizasyonu-I

Kredi: 3

AKTS: 6

Kütüphaneler, belge ve bilgi merkezleri ile arşivlerde, internet ortamında bilginin (bibliyografik) düzenlenmesi
ile ilgili kavram ve prensipleri ve sistemleri kuramsal tanıtmak.
Dersin İçeriği: Bilgiye erişimin önemli unsurlarından olan bilginin organizasyonunun temelleri öğretmektir.
Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarının ikinci edisyonunun (AAKK2) başlık ve diğer erişim uçlarına ilişkin
kuralların ele alınması ve giriş öğesine ilişkin örneklerin verilmesi, bu ders bağlamında irdelenecektir.

BY206

Bilginin Organizasyonu-II

Kredi: 3

AKTS: 6

Bilgisayar aracılığı ile bibliyografik bilginin düzenlenmesi ve tanımı için geliştirilen bir iletişim formatı olan
MARC’ın yapısı, düzeni, veri kaydına ilişkin bilgiler, İnternet ortamındaki bilgilerin bibliyografik kontrol
standartları olan Metadata, bir erişim ucu olarak bilgi kodlama çeşitleri ele alınmaktadır. Ders kapsamında
bilginin sınıflanmasına yönelik bilgi de verilmektedir.

BY207

Bilgi Varlıkları

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu derste, bilgi ve kaydedildiği ortamlar ile içerik türleri, bunların kullanım amaçları ile elektronik ve
geleneksel ortamlardaki bilgiye erişim yöntemleri irdelenmektedir. Ayrıca bilginin yönetilmesinde kullanılan

maddi olmayan varlıkların, gerekçeleriyle birlikte tanıtımı yapılacaktır.
DERSİN AMACI: Dersin amacı aşağıdaki şekilde maddeleşmiştir.
a)Bilginin kaydedildiği her türlü ortamı tanımak,
b)Hangi çeşit bilgilerin hangi özellikteki kaynaklarda yer aldığını bilmek,
c)Basılı ve elektronik ortamlardaki bilgilere nasıl erişildiğinin yollarını göstermek,
d)Elektronik ortamdaki mevcut bilgi kaynaklarını tanıtmak,
e)Internet üzerindeki arama motorlarını tanıtarak bunların nasıl kullanılacağını öğretmek,
f)İletişim Tasarımı konusundaki elektronik veya basılı mevcut bilgi kaynaklarını tanıyarak konuyla ilgili
bibliyografyayı öğrencilerle beraber oluşturmak.

BY208

Programlama

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu derste, programlamanın tanımı, niteliği, algoritmalar ve temel programlama dillerinden örnekler
verilmektedir. Ayrıca, yapısal programlama tekniklerinin temel mantığı üzerinde durulmaktadır. Veri/kütük
yapıları ve tipleri, işlevsel ve modüler tasarım gibi konular ders kapsamı içerisinde yer almaktadır.

BY301

Belge ve Kayıt Yönetimi

Kredi: 3

AKTS: 6

Belge yönetimi politika ve prosedürlerinin standardizasyonu, standard uygulama ve prosedürler kullanılarak
belgelere gerekli ilgi ve korumanın sağlanması ve içerdikleri bilgiye ve delillere daha etkin ve verimli bir
şekilde erişilmesini öngörmektedir. Belge yönetimi belgelerin üretilmesinden onların imhasına kadarki süreçte
onların üretimini, işlenmesini, dağıtımını, depolanmasını, erişimi ve ayıklanması işlemlerini kapsar.

BY302

Bilgi Merkezleri

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu ders, bir ülkede ulusal düzeyde bilgi hizmetlerinin sunulduğu bilgi işletmelerini ve türlerini öğrencilere
açıklamayı amaçlamaktadır. Ders bağlamında, bilgi merkezlerinin tanımı, türleri işlevleri ve toplumdaki fayda
maliyet analizi bağlamında gereklilikleri eleştirel bir gözle irdelenmektedir.

BY303

Bilgi Sistemleri Tasarımı

Kredi: 3

AKTS: 6

Bilgisayar yazılım, donanım ve personel kaynaklarını göz önünde bulundurarak örgütlerde bilişim sistemleri
kurma, yönetme, geliştirme ve bakımına ilişkin konular dersin kapsamını oluşturmaktadır. Ayrıca derste,
sistemin tanımı, ögeleri, sistem analizinin yöntem ve teknikleri, problemin tanımlanması, çözüm yollarının
belirlenmesi, yeni sistem oluşturma, projelendirme, raporlama, kurumsal donanım ve yazılım ve enformasyon
sistemi gereksinimleri ağırlıklı olarak ele alınmaktadır.

BY304

Veri Tabanı Tasarımı

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu derste öğrencilere gerçek duyarlı bir veri tabanı tasarımının oluşturulmasındaki ihtiyaçlar doğrultusunda veri
tabanı yönetimine giriş, bilginin depolanmasına ilişkin modeller ile hiyerarşik bilgi modülleri anlatılmaktadır.

Ayrıca, veri tabanı tasarımı ve yönetimi için gerekli olan veri tabanı dilleri (SQL, Quel) öğretilmektedir.

BY305

Örgüt Kuramları

Kredi: 3

AKTS: 6

Örgüt Kuramı dersi, örgütsel olguları açıklamaya çalışan kuramsal bakış açılarının ele alındığı bir derstir.
Analitik bir yaklaşımın benimsendiği bu derste, örgütlerin yapı, strateji, teknoloji, kültür ve büyüklük gibi
boyutları, çevresel etmenlerle ve birbirleriyle etkileşimleri açısından ele alınmaktadır. Ayrıca, örgütlerde karar
verme, çatışma ve değişim konuları irdelenmektedir. Bu dersi alan öğrencilerin, örgütleri yönetebilmek için
gerekli davranış biçimlerine temel oluşturacak kuramsal bilgileri edinmeleri beklenmektedir.

BY306

Örgütsel Davranış

Kredi: 3

AKTS: 6

Herhangi bir kuruluşta yönetim süreçleri çerçevesi içinde, kuruluşun resmi ve doğal iletişim yapısı ve
niteliğinin ayrıca örgüt kültürü oluşturmaya iletişimin etkisinin öğrencilere kavratılması ve uygulamaya
özendirilmesi dersin kapsamında yer almaktadır. Ayrıca, Örgütlerde Davranış (ÖD) çalışma alanının temel
konusu, insanların örgütlerde nasıl davrandıklarını ve niçin öyle davrandıklarını araştırmak ve ulaşılan
bulgulara dayanarak örgütlerin başarısını artırmak üzere öneriler geliştirmektir. Kısacası ÖD çalışma alanı, hem
nasıl ve niçin sorularını, hem de ne olmalı sorusunu yanıtlamaya çalışan bir alandır. Nasıl ve niçin sorularını
cevaplarken temel olarak, insanın içinde bulunduğu toplumun, örgütün, grubun ve kişisel özelliklerinin
davranışlarını nasıl etkilediğini araştırır. Ne olmalı sorusunu cevaplarken de, örgütsel başarıyı artırmak üzere
hangi davranışların hangi koşullarda etkili olabileceğini ve insanların bu davranışlara nasıl
yönlendirilebileceğini araştırır.

BY307

Bilgi Yönetimi Uygulamaları-I

Kredi: 3

AKTS: 6

Derste, bilgi yönetimi uygulamasının teorik arka planı üzerinde durulmaktadır. Bu aşamalar, kurumda mevcut
altyapının analizi ile başlayarak işletme stratejisi ile bilgi yönetiminin ilişkilendirilmesi, bilgi yönetimi
altyapısının tasarımı, mevcut bilgi varlıklarının ve sistemlerinin gözden geçirilmesi, bilgi yönetimi takımının
oluşturulması, bilgi yönetimi sisteminin projelendirilmesi ve bilgi yönetimi sisteminin geliştirilmesi şeklinde ele
alınmaktadır.

BY308

Bilgi Yönetimi Uygulamaları-II

Kredi: 3

AKTS: 6

Bilgi profilleri, ortak terminoloji oluşturulması, bilgi haritalaması, bilgi yönetimi sistem mimarisi, ara yüzler,
örgüt bilgi ağı, bilgi filtrasyonu, bilgi paketleme yöntemleri, liderlik ve ödüllendirme yapıları, örtük bilgi
iletişim kanallarının oluşturulması bu derste ele alınan konular arasında yer almaktadır.

BY310

Bilgi Ağları

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu derste bilgi ağlarının tanımları, iç ve dış yapıları (LAN, WAN, ALOHA), İnternet protokolleri, ağ tabakaları
(intranet ve extranet), İnternet araçları gibi konular tartışılmakta ve uygulamaları gösterilmektedir.

BY311

Bilgi Politikası

Kredi: 3

AKTS: 6

Ders, bilgi politikasının tanımı, gereği, ögeleri ve politika oluşturma tekniği üzerinde ulusal ve kurumsal
bağlamda durmaktadır.

BY312

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kredi: 3

AKTS: 6

İşletmelerde insan kaynaklarının planlanması; iş analizi; eleman seçimi ve yerleştirilmesi; eğitim ve geliştirme;
performans değerleme; kariyer yönetimi; ödüllendirme; işçi-yönetim ilişkileri.

BY313

Pazarlama Teknikleri

Kredi:3

AKTS:6

Bu ders, pazarlama araştırmasının pazarlama kararlarının verilmesindeki rolünü derinlemesine incelemeyi
amaçlamaktadır. Pazarlama araştırması dersinde özellikle pazarlama kararlarının alınmasında kullanılan bilgiye
nasıl ulaşılacağı ve analiz edildiği üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda,ders gerek araştırma bulgularının
potansiyel kullanıcıları gerekse pazarlama araştırmacılarına yönelik bir derstir.

BY314

Epistemoloji

Kredi:3

AKTS:6

Epistemoloji bilginin ne olduğunu, hangi yolla elde edildiğini ve geliştiği toplumsal ortamları araştırır. Bir
yandan bilginin özünü, ilkelerini, kökenini, yapısını, kaynağını ortaya koyarken, diğer yandan, bilginin elde
ediliş yöntemini, geçerliliğini, koşullarını, olanak ve sınırlarını sorgular. Ders programı kapsamında; bilgi
teorisinin gelişimi, toplumsal koşullar göz önünde tutularak, tarihsel süreç içerisinde ele alınacak ve bu
konudaki teoriler tartışılacaktır. Bu tartışmalar sonucunda bilgi teorisi ile bilgi belge yönetimi arasındaki ilişki
ve bilgi profesyonellerinin bu alandaki etkinlikleri ortaya konulmaya çalışılacaktır.

BY401

Bilgi Ekonomisi

Kredi: 3

AKTS: 6

Ders, bilgi toplumu dinamiklerinden birisi olan bilgi ekonominsin temel değişkenlerini ve toplumlar üzerindeki
değişimlerini incelemektedir. Öğrencilerin bilgi ekonommisi kavramını ve metodolojisini evrensel, ulusal ve
kuramsal bilgi ekonomisi örneklerini irdeleyerek anlamalarını sağlamaktır.

BY402

Entelektüel Sermaye

Kredi: 3

AKTS: 6

Bir kurumun finansal tablolarının incelenmesi, finansal yapının analizi, yatırım alternatiflerinin belirlenmesi ve
seçimi, kurumun entelektüel sermayesindeki artış ve bunun kurumun verimli işleyişine etkilerinin ölçülmesi ile
ölçüm teknikleri bu ders kapsamında anlatılmaktadır. Kurumun yapısal, sosyal, ilişkisel ve bireysel
sermayesinden doğabilecek katma değerleri, bu ders bağlamında öğrenciler tarafından keşfedilmesi
sağlanacaktır.

BY403

Bilgi Haritalaması

Kredi: 3

AKTS: 6

Bilginin örgüt düzeyinde fotoğrafının çekilmesinin nasıl gerçekleştiğini teknik düzeyde anlatmaktadır. Bilgi
haritalamasının temel ilkeleri, gereklilikleri, haritalama için gereksinimler, haritalanacak bilginin örgütsel ana
kaynakları, bilgi haritalanmasında enformasyonu derleme kriterleri, ile bilginin görselleştirilmesine ilişkin
türler, bu ders bağlamında incelenecek konular arasındadır.

BY404

Bilgiye Erişim

Kredi: 3

AKTS: 6

Bilgi üreticisi ile kullanıcısı arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağını konu edinen bu derste, bilgi erişimin tanımı,
kuramı, öğeleri, aşamaları ve yöntemleri özellikle bilgi ağları ile ilişkilendirilerek ele alınmaktadır. Uygulamalı
biçimde işlenen derste, ağırlıklı olarak işletme, ekonomi ve iş dünyası vb. ile ilgili veritabanları, İnternet siteleri
temel kaynak olarak alınmaktadır.

BY405

Web Tasarımı

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu ders bağlamında temel web tasarımı teknikleri öğretilmektedir. Özel veya tüzel bir kişiliğin bilgilerinin
topluma sunulmasında hangi araç, teknik ve yöntemlerin tasarlanması gerektiği ve kodlama stratejileri, bu ders
bağlamında öğretilmektedir.

BY406

İçerik Yönetimi

Kredi: 3

AKTS: 6

Kurum içi ve dışı bilgi ağı üzerinde iletilmek üzere bibliyografik veri grupları, istatistiki ve niceliksel veriler,
hareketli ve durağan görüntü, ses, metinsel kaynaklar ve yazılı metinler biçimindeki yalın bilgi ve verilerin
oluşturulma teknikleri bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

BY407

Bilgi Yönetimi Alan Çalışmaları

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu derste, bilgi yönetimiyle ilgili öğrenilmiş konuların yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal bilgi yönetimi
uygulamaları, öğrenciler tarafından irdelenerek değerlendirilecek ve ders öğretim elemanının yönetiminde
seminer sunumları biçiminde işlenecektir.

BY408

Bitirme Tezi

Kredi: 3

AKTS: 6

Öğrencilerin mezun olmadan önce fakültedeki eğitim hayatları boyunca öğrendikleri ve edindikleri bilgi ve
becerileri proje bazında gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. Projeler, öneri aşamasından başlayarak tüm
gelişme süreci içinde bölüm tarafından oluşturulacak danışman kadrosunun gözetiminde yürütülecek ve
değerlendirilecektir.

BY409

Bilgi Toplumu

Kredi:3

AKTS:6

Bu derste; bir toplumun veri, enformasyon ve bilgi toplumu olma yolundaki iç dinamikleri ile göstergeleri, ders
bağlamında belirlenerek örnek olay çalışmalarıyla irdelenecektir. Örneğin, bilgi toplumu olma yolunda sosyal
dönüşüm ilkeleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş dünyasına nüfuzu, vatandaş odaklı hizmet dönüşümü, ARGE ve yenilikçiliğin makro düzeyde geliştirilmesiyle ilgili konular, bu ders temelinde öğrencilerle tartışmalı
olarak eleştirel bir gözle, ülke örnekleri de sergilenerek tartışılacaktır.

BY410

e-Devlet

Kredi:3

AKTS:6

Günümüzde vatandaşın devletle olan ilişkilerinin elektronik ortama taşınmasıyla birlikte, kamu bürokrasisinin
de değişime uğradığı yadsınamaz. Bu bağlamda e-Devlet dersi, kamu bilgisinin yönetilmesine ışık tutacak evatandaş, e-belediye, e-demokrasi, birlikte çalışabilirlik, e-oylama gibi konular ders bağlamında ele alnacaktır.
Derste, devletin vatandaşa hesap verebilirlik ilkesi ile şeffaflık misyonu boyutları, öğrencilere yaptırılacak
projelerle desteklenecektir.

BY411

Yenilik Yönetimi

Kredi:3

AKTS:6

Bir kurumda yapılacak yeniliğin gerekçeleri, türleri, yeniliğin benimsenme süreci, yeniliğe karşı bireysel ve
birimsel direnişlerin nasıl aşılacağı, yeniliğin örgütsel kaynakları ve yeniliğin aşamaları, ders bağlamında
işlenmektedir.

BY413

Proje Yönetimi

Kredi:3

AKTS:6

Ders bağlamında bölümde alınan derslerin programı kapsamında, proje yönetimiyle ilgili temel bilgiler, proje
uygulamaları eşliğinde pratik çalışmalarla desteklenmektedir.

BY414

Bilgi Pazarlaması

Kredi:3

AKTS:6

Ders bağlamında, soyut bir varlık olan bilginin maddi bir varlığa dönüştürülme süreci öncelikli olarak
öğrencilere anlatılmaktadır. Daha sonra enformasyon endüstrisi içerisinde yer alan muhtemel bilgi
kuruluşlarının, ürün ve hizmetlerini pazarlama ilke ve teknikleri ışığında nasıl gerçekleştirdiklerinin analizi
yapılmaktadır. Amazon, Google, Yahoo, gibi e-firmalarla, LinkedIn.com, Facebook.com, Xing.com gibi sosyal
medyanın, entelektüel sermayelerine bilgi temelli nasıl katkıda bulundukları örneklerle açıklanmaktadır.

BY415

Yönetim Bilişim Sistemleri

Kredi:3

AKTS:6

Bu derste ; temel tartışma konuları arasında örgütlerin bilgi gereksinimleri, yönetsel amaçlı enformasyon
sistemlerine ilişkin temel prensipler, kavramlar, tasarım ve yürütme ile ilgili hususlar bulunmaktadır. Üst
yönetici bilgi sistemleri, kara destek sistemleri, uzman sistemler ve yönetim destek sistemleri gibi bilgi
sistemleri, dersin temel konuları arasındadır. Alt, orta ve üst düzey yöneticilerin hızlı, etkin, zamanında ve
doğru kararlar almasında kullandıkları söz konusu enformasyon sistemlerinin, birbirleriyle olan benzer ve
farklılıkları irdelenmekte ve örnek bir firma üzerinden öğrencilerin bir YBS tasarımı yapması istenmektedir.

BY416

Bilişim Hukuku

Kredi:3

AKTS:6

Bilgi ve iletişim (bilişim) hukuku sosyal iletişim kurumlarının hukuksal boyutlarını inceleyen bir çalışma
alanıdır. ‘Haberleşme Özgürlüğü’, ‘Telif Hakları’, ‘Telekomünikasyona İlişkin Yasal Düzenlemeler’, ‘İletişim
Sektörünü Düzenleyici Kurul Ve Kurumlar’, ‘Medya Çalışanlarının Hukuki Hak Ve Sorumluluklarına İlişkin
Düzenlemeler’, Bilgi Edinme Hakkı Yasası, T.C. 5018 sayılı Yasa incelenecektir. Ulusal ve uluslararası
düzeyde, toplumsal bilgi ve iletişime dair hak ve özgürlükler konularına odaklanan bu çalışma alanı, bilişimin
güncel ve tarihsel sorunlarını incelemektedir.

BY417

Girişimcilik

Kredi:3

AKTS:6

Ders bağlamında girişimciliğin klasik ve çağdaş yaklaşımları, girişimcilik ve girişimci kavramları, girişimsel bir
risk üstlenmenin yolları, imtiyaz hakkı (franchising), girişimsel planların geliştirilmesi, örgüt kültürü içerisinde
girişimciliğin işlevi, aile işletmeleri, kadın girişimciliği ve sosyal sorumluluk bağlamında girişimcilik ile
teknoparklar gibi konular irdelenmektedir.

BY418

Tüketici Davranışları

Kredi:3

AKTS:6

Bu ders, pazarlama stratejilerini oluşturmada tüketicilerin davranışlarını etkileyen faktörlerin önemini

vurgulamayı amaçlamaktadır. Tüketici davranışı üzerindeki dışsal ve içsel faktörlerin etkileri, tüketici satın
alma davranışı, araştırma yöntemleri ve tüketici davranışı denetimi bu derste ele alınacak ana konuları
oluşturmaktadır.

BY419

e-Ticaret

Kredi:3

AKTS:6

Günümüzde ticaret sanal ortama yönelmiştir. Bu ders elektronik ticaret (e-ticaret) pazarında sanal ortamda
yapılan işlemleri konu alınmaktadır. Bu derste öğrenciler elektronik ticarette katalog işlemlerini uygulamayı
ve bu modelleri kullanarak sanal ortamda pazarlamanın yöntemlerini öğreneceklerdir. Daha sonra bu derste
sanal ortamda elektronik ticarette güvenliğin sağlanması için gerekli yöntemleri uygulama ve güvenliğin
sağlanması işlenecektir. Son olarak da öğrenciler elektronik planlamayı öğreneceklerdir.

BY420

Stratejik Yönetim

Kredi:3

AKTS:6

Bu dersin amacı öğrencilerin işletme politikalarını anlama ve analiz etmelerine yardımcı olmaktır. Stratejik
yönetim bilgisi yönetim bilgisi yöneticilerin işletmeyi yönetim kapasitelerini geliştirmektedir. Farklı stratejiler
analiz edilmekte ve en uygun olanın belirlenmesi yöntemlerinin nasıl belirleneceği üzerinde çalışılmaktadır.
Ders süresince konu ile ilgili çeşitli kavramlar ve bunların uygulamadaki örnekleri ele alınmaktadır.

BY421

Biliş Bilimi

Kredi:3

AKTS:6

Disiplinler arası bir alan olan biliş bilimi, psikoloji, yapay zeka, felsefe, sinir bilimi, linguistik, antropoloji,
sosyoloji ve eğitim gibi temel disiplinlerden oluşmaktadır. Bilgi yönetimi disiplininin en önemli kavramlarından
birisi olan örtük bilginin anlaşılmasına yönelik olan bu ders, zihin ve süreçlerinin oluşum evrelerini
içermektedir. Düşünce oluşumu, öğrenme sürecinin nasıl gerçekleştiği, enformasyonun zihnimizde nasıl
oluştuğu, hafıza ve türleri, enformasyon ve bilgi olgusunun davranışlarımıza nasıl yansıdığı gibi konular ders
bağlamında irdelenmektedir.

EKON304

Ekonometri

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı Ekonometrinin tanımını, kapsamını ve temel yöntem ve araçlarını anlatmaktır. Ekonomik
modellerin istatistiksel çözümlemeler yolu ve çesitli veriler yardımı ile sınanmasını içeren bir daldır.
Ögrencilerin temel ekonometrik çözümleme yöntemleri ve bunların kuramsal temelleri konusunda bilgi sahibi
olmaları dersin birincil amacıdır. İşlenen konular; iki ve ikiden fazla degiskenli klasik dogrusal baglanım
modelleri, sıradan en küçük kareler ve ençok olabilirlik yöntemleri, kukla degiskenli baglanım modelleri ve
bunlara iliskin çesitli sınama ve çıkarsama konuları bulunmaktadır.

EKON305
EKONOMİK DÜŞÜNCE TARİHİ
Kredi: 3
AKTS: 6
Bu dersin amacı iktisadi düşünce tarihine dair genel bir çerçeve sunmak ve öğrenciye tarihsel gelişim süreci
içinde iktisat disiplinine ait düşünce okullarını tanıtmak. Bu ders, günümüzdeki iktisadi akımları tarihsel bir

bakış açısıyla ele alıp günümüze kadar hangi aşamalardan geçtiğini açıkladığı için, ekonominin en önemli
alanlarından birini oluşturur. İşlenen konular iktisati düşünce literatürünün analizi, klasik öncesi iktisadi
düşünce, islam dünyasında iktisadi düşüncenin temelleri, merkantilizm, kameralizm ve fizyokratlar, karl marx
ve kapitalizmin eleştirisi, çağdaş ekonomik düşünce tarihi.

EKON307

Kamu maliyesi ve Maliye Politikası

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı; Kamu Maliyesi anlayışının doğuşundan itibaren globalleşen dünyada değişen yönetim şekilleri,
ülkelerin ekonomik etki alanları, kamu maliyesi uygulamaları, ülkelerin kamu maliyelerini güçlendirme yolları,
Klasik Liberel Görüş, Kaynesyen Görüş vd görüşlerin tartışılması , uygulanan maliye politikaları. Devletin gelir
ve giderlerini dengelerken uyguladığı yöntemler, halkın refahını sağlama konusunda üzerine düşenler. Devletin
ülke ekonomisi içerisindeki yeri ve piyasalara müdahale alanları gibi konuların tartışılması, gelişmiş ülkelerin
nasıl bir maliye politikası uyguladığı az gelişmiş ülkelerin borç stokları ve ekonomik zayıflıklarının incelenerek
öğrencilerin tüm bunları sentezlemesi ve iktidarların uyguladığı maliye politikalarını anlayarak hükümetlerin
görüşleri ile uygulanan maliye politikalarının tartışılması, ülkemize uygun kamu maliyesi ve maliye
politikalarının değerlendirilmesi ve öneriler getirilmesi, son olarak öğrencilere doğru kaynaklardan araştırma
yapma ve sunum yapma tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İşlenen konular; Kamu maliyesinin tanımı, devlet'in ekonomideki rolüne ilişkinyaklaşımlar, küreselleşme ve
kamu maliyesi, kamu maliyesinin işlevleri, kamu kesiminin bileşenleri, downs temsili demokrasi modeli, kamu
harcamaları,kamu gelirleri, kamu finansmanı kesiminin başarısızlık nedenleri, devlet bütçesi, devlet borçlanması,
kamu borç yönetimi.

EKON308

Endüstriel Ekonomi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı ülke ekonomilerinin endüstri sektöründeki gelişmenin ne şekilde mümkün olacağının
anlatılmasıdır. Her ülke ekonomisinin gelişmişliği endüstri sektöründeki gelişmişliğe büyük paralellik
gösterir.Endüstri devrimi olmaksızın ülkelerin gelişmiş ülke gruplarında yer almaları kesinlikle mümkün
değildir. İşlenen konular; Endüstri Ekonomisine Giriş, Ekonomik Organizasyon, Endüstri Yapısını Belirlemede
Kullanılan Yöntemler, Farklı Endüstri Yapılarında Firmalar, Firmalar Arasında Rekabet veya İşbirliği, Firmalar
Arası Anlaşmalar, Endüstriye Giriş ve Çıkışlar, Firmalarda Piyasa Gücüne Göre Fiyatlama, Hafta Asimetrik
Bilgi İçeren Piyasalar, Oyun Kuramı’ dır.

EKO401

Uluslararası İktisat

Kredi :3

AKTS:6

Bu dersin amacı amacı öğrencilere küreselleşmeye bağlı olarak gelişen uluslararası ekonomi ilişkilerinin
analizini yapmaktır. İşlenen konular ülkelerin uluslararası ticaret yapma nedenleri, ulusların zenginliği ve
uluslararası kaynakların en verimli şekilde kullanılabilmesi için uluslararası ticaretin önemi, ayrıca milli
ekonomilerde uygulanan politikaların diğer ülke ekonomilerinde yarattığı ekonomik etkiler, üretim faktörlerinin
ülkeler arası serbest dolaşımlarının ekonomilerde yarattığı etkiler, özellikle emek ve sermaye göçlerinin ülke
ekonomilerinde yarattığı etkiler üzerinde durulmaktadır.

EKON402

Dünya Ekonomisi

Kredi:3

AKTS:6

Bu dersin amacı ; Dünya ekonomisini tarihsel bir perspektif ile değerlendirme ve dünya ekonomisine dair
gelişmeleri incelemektir
İşlenen konular; Dünya ekonomisinin yapısı ,İkinçi dünya savaşından sonra Dünya ekonomisindeki
yapılanmalar;Para ve Finansal piyasalarda küreselleşmenin etkisi.;Küreselleşmenin üretimde etkisi;Dünya
ekonomisinde oluşan finansal krizler ve etkileri;Dünyada oluşan ekonomik örgütler ;Ticari iş birliği ve
Dünyada ekonomik birleşmeler ;

EKON409

Kalkınma Ekonomisi

Kredit:3

AKTS:6

Bu dersin amacı ; Kalkınma Ekonomisi kavramının incelenmesi, gelişmekde olan ülkelerin temel
problemlerini öğrençilerle tanıştırmak ve bu problemlerin çözüm yollarının incelenmesi ..............
İşlenen Konular; Kalkınma Ekonomisinin kapsamı,Kalkınma ve Büyüme,Ekonomik Büyüme
teorileri;Azgelişmiş ve Gelilşmekde olan ülkelerin özellikleri ;Kalkınma
ve Tarım ;Kalkınmada
Sanayileşmenin etkisi;Nüfus ve Kalkınma ; Kalkınmanın Finansman Kaynakları; Kalkınma ve Dış ticaret;
Sürdürülebilir Kalkınma

EKON414/
AB406

AB Ekonomisi

kredi 3

ACTS 6

AB Ekonomisi ile ilgili dıs ticaret teorileri ve uygulamaların AB gümrük birligi, Para b irligi, Ortak Tarım
Politikasi, Mal hizmet ve işcilerin serbest dolasımı, AB ekonomisinin entegrasyonu ve uygulaması ile ilgili
kavramlar grafik ve matematiksel hesaplamalar kullanılarak öğretilmeyi amaçlamaktadır. Fiyat istiktari ve tarife
tarife dısı engeller uygulamalı olarak anlatılmakta ve hesaplamaları yapılarak AB entegrasyonunun avantaj ve
dezavantajları sorgulanmaktadır . Bu derste ayrıca AB kurumsal yapısı da anlatılarak political ekonomi acısından
birligin yapısı da sorgulanmaktadı

EKON416

Çalışma Ekonomisi

Kredi: 3

AKTS: 6

-Çalışma Hayatı ve endüstri ilişkileri sisteminin işleyişi, emek piyasasının aktörleri ve aralarındaki ilişkiler bu
dersin temel inceleme alanını oluşturmaktadır

EKON417/ABT420 Küreselleşme ve Avrupa Birliği
Kredi: 3
AKTS: 6
Bu dersin amacı öğrencilere küreselleşmenin farklı tanımları,boyutları ve unsurları açıklamak ve Avrupa Birliğini

bu bağlamda konumlandırmakdır. Bu süreçte AB intregrasyon sürecine genel bakış aslında bölgeselleşmenin bir
formasiyonu olarak ele alınacak.eğer küreselleşme genelkde ülkelerin ,pazarların ve insanların karşılıklı
bağımlılığına neden oluyorsa ,AB bir küreselleşmenin yansıması mı yoksa küreselleşmeye veya küresel süreçlere
verilen bir tepkimidir. İşlenen konular ulus devlet ve milliyetçilik akımının gelişmesi, sanayi devrimi ve avrupanın
rolü, sömürgecilik, küreselleşmenin ekonomik boyutu, avrupa birliğinin kuruluşu gelişimi ve hedefleri, avrupa
bölgeselciliğinin jeopolitiği: rakip avrupa / avrasya perspektifler, avrupa bölgeselciliğinin sınırsızlaştırılması:
küresel perspektifler.

FNS429

İleri Finansal Kuramlar

Kredi:3

AKTS: 6

Finansal yönetim konusu içerisinde ileri kuramları içeren bu ders, özellikle öğrencilere normal finans dersleri
içerisinde görmedikleri teorileri ve kuramları öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu konular özellikle finansal
pazarların oluşumu, finansal piyasalarda meydana gelen krizler ve finansal piyasalarda son dönemlerde önemi
artan türev piyasaları konuları işlenecektir.

FNSY304

Yaıtırm Analizi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı sermaye piyasası ve finansal araçların tanıtımını sağlamaktır. Ders, yapısal olarak, hisse senedi
piyasası, sabit gelirli piyasalar ve türev piyasalar (opsiyonlar ve vadeli işlemler) olmak üzere üç modüle
odaklanır. İlaveten, bu ders finansal araçların anlaşılması ve içsel olarak fiyatlanması ile ilgili yol göseren
finansal teorilerin tanımına da içermektedir. İşlenen konular yatırım ortamının tanıtımı, varlık sınıfları ve
finansal araçlar, tahvil fiyatları ve getiri, hisse senedi fiyatlama modelleri, opsiyon piyasası ve vadeli işlemler
piyasası olarak belirlenmiştir.

FNSY305

Banka Muhasebesi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı banka muhasebe sisteminin temel kavramlarının, hesap planı, muhasebe işlemleri ve mali
tabloların hazırlanması hedeflenmektedir. İşlenen konular banka muhasebesinin fonksiyonları, tek düzen hesap
planının özellikleri, mevduat ve mevduata ilişkin muhasebe kayıtları, mevduata faiz hesaplanması, mevduatın
çekilmesi, kapatılması işlemleri, kredi türleri ve kredi çekme işlemleri, Kredilerin tahsili işlemleri, kanuni
takibe intikal etmiş kredilere karşılık ayırma işlemleri, bankacılık hizmet işlemleri Eft havale çek senet tahsili
Vergi kayıtları ve ödemesi işlemleri

FNSY403

Portföy Yönetimi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı portföy yönetimini tanımlamak ve modern portföy teorisini tanıtmaktır. Tanım olarak portföy
yönetimi yatırım hedefleri ve sınırlamaları doğrultusunda piyasadaki gelişmeler göz önüne alınarak varlıkların
çeşitli stratejiler ile bir araya getirilmesidir. Portföy yönetimi kavramı, yatırımların varlık sınıflarına
dağılımlarına karar verilmesi ve risk yönetimi, portföy çeşitlemesi ve piyasa zamanlaması gibi stratejilerle
yönetilmesidir. Bu ders genel olarak yatırım teorisini tanıtmak, yatırım kararları alınırken dikkate alınması
gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirmek, portföy yönetimini gerek teorik gerekse de uygulama
bazında detaylı olarak değerlendirmektir. İşlenen konular şu şekilde sıralanabilir, risk ve getiri, riskten kaçınma
ve sermaye tahsisi, optimal riskli portföy, endeks modelleri, sermaye piyasası varlıkları fiyatlama modeli,
arbitraj fiyatlama teorisi ve etkin piyasa hipotezi.

FNSY404/EKON313

Uluslararası Finans

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, uluslararası finanstaki temel başlıkları ele almaktır. İşlenen konular arasında ödemeler dengesi,
döviz kuru sistemleri, uluslararası finansal piyasalar, döviz piyasaları, uluslarası parite koşulları, vadeli döviz
piyasaları ve opsiyonlar, uluslarası portföy yönetimi, uluslararası uzun vadeli finansman kaynakları, uluslararası
özsermaye kaynakları, uluslararası finansal krizler bulunmaktadır.

FNSY418

Davranışsal Finans

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı insan davranışı psikolojisini geleneksel finans teorileriyle birleştip yeni bir modern finans
anlayışı geliştirmek ve bunu ilgili topluluğa tanıtmaktır. Ders, karar verme psikolojisinin en son araştırma
bulgularına odaklanarak, piyasaların yatırımcıların davranışlarından nasıl etkileneceğini kapsamaktadır. İşlenen
konular davranışsal ekonomi, geleneksel vs. davranışsal finans, yanılgılar ve yatırımcıların davranışsal
eğilimleri (aşırı özgüven yanılgısı, takıntı yanılgısı, zihinsel muhasebe vb.), finansal piyasalar etkin mi?, gürültü
yatırımcıları ve finansal piyasalar, profesyonel arbitraj ve pozitif geridöngü yatırım stratejileri konularını
içermektedir.

FNSY427

Şirketler Finansı

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı kurumsal finansın temellerini teorilerle incelemektedir. Paranın zaman değerini, finansal tablo
analizini, hisse senetlerini ve tahvilleri değerleme, sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı kararları ve sermaye
tahmini maliyetini kapsar. İşlenen konular sermayenin maliyeti, sermaye bütçelemesinin temelleri, şirket
değerleme, değer bazlı yönetim ve kurumsal yönetim, hissedarlara dağıtımlar, sermaye yapısı kararları, halka
arzlar, ve holding şirketler olarak sıralanabilir.

HUK205

Anayasa Hukuku

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu ders kapsamında özellikle liberal batı demokrasileriyle karşılaştırmalı olarak Anayasa Hukukunun genel
esasları ve temel kavramları verilmek istenmektedir. Ders, Anayasa Hukukunun genel ilkeleri ve kuralları
üzerinde yoğunlaşmaktadır.

HUK307

Uluslararası Hukuka Giriş I

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu ders, uluslararası hukukun iki dünya savaşını çevreleyen olay zinciri için öneminin anlaşılmasını ve aynı
zamanda uluslararası hukukun politikaları ve dünya düzenini nasıl şekillendirdiğine ilişkin bir anlayış
sağlamayı amaçlamaktadır. Uluslararası hukuk kavramını, uluslararası yasal akademisyenlerin ana hukuk
teorilerini, belgelerini ve argümanlarını kapsayan hem uluslararası hem de evrensel bir perspektiften sunarken
çağdaş ve güncel olayları da kapsar.

İİB101

İktisata Giriş I

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı toplumsal bilim olarak iktisat kavramının incelenmek ve ekonominin işleyişini,derinliğini ve
gücünü öğrencilerle tanıştırmaktır. İşlenen konular ekonominin kapsamı; temel ekonomik problemler; kıtlık,
arz-talep ve piyasa dengesi; esneklik; üretim süreci ve kar maksimizasyonu; tüketici tercihleri; kısa ve uzun
dönem maliyetler; çıktı kararları olarak sıralanabilir.

İİB102

İktisataGiriş II

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı Ekonomonin temelleri ile ilgili teorik ve matematiksel uygulamalarGSMH, milli gelir, refah, üretim ve
büyüme, mali parasal system ve temel araçlar, işsizlik parasal büyüme ve enflasyon, doğrudan ve portfolio yatırımları,
serbest bölge ve açık ekonomi kuralları ve uygulaması, satın alma paritesi, Phillips curve ve benzeri makro uygulamaları
içermektedir.
Bu ders, makroekonominin temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Dolayısı ile ekonomi biliminin temel
kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, tüketici refahi ve firma ranti ve dengesi, tam
rekabet, tekel, piyasaları, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret, dış ticaret
politikaları, döviz kurları, ödemeler dengesi gibi factor fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.

İİB103

İŞLETMEYE GİRİŞ

KREDİ: 3

AKTS: 6

Bu derste genel anlamda işletmelerle ilgili temel kavramlar ele alınacaktır. Analitik bir yaklaşımın
benimsendiği bu derste, işletmelerin kurulumu, büyümesi, yönetim ve örgütleşme, insan kaynakları yönetimi,
yönetim işlevleri, teknoloji, kültür ve büyüklük gibi boyutları, çevresel etmenlerle ve birbirleriyle etkileşimleri
incelenecektir. Günümüz ekonomisinde işletmelerin riskleri nasıl değerlendirdiği ve nasıl hareket ettiği
konusunda gerek duyulan ve uygulanan davranış biçimlerini de benimsemeniz beklenmektedir.

İİB104

İşletme Yönetimi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı toplumsal bilim olarak işetme yönetimi kavramının incelenmesi ve işletmenin fonksiyonlarını
detaylı olarak incelemektir. İşlenen konular işletmenin tanımı, tarihsel evrim süreci, amaçları,işlevleri, modern
çağın işletmeleri.

İİB105
Uygarlık Tarihi
Kredi: 3
AKTS: 6
Bu dersin amacı öğrencilere insanlığın eski çağlardan günümüze insanlık tarihini ve insanlığın içerisinde
bulunduğu kültürel gelişimi sürecini anlatmaktır. İşlenen konular içerisinde avcı-toplayıcı toplumlar, tarım
devrimi, dinler, antik uygarlıklar, evrim teorisi ve ilgili kuramlar, imparatorluklar çağı, feudal çağ, modern
uluslar çağı, sosyo-ekonomik dönüşümler, endüstri devrimi ve teknoloji çağı yer almaktadır.

İİB110

Siyaset Bilimi I

Kredi 3

AKTS 6

Bu ders, esasla itibarıyla siyaset kurumunu kuramsal ve bilimsel olarak özellikle betimleyici ve
açıklayıcı düzeylerde analiz yapabilmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede ders kapsamında; siyaset
olgusu, bilimsel yöntem, siyaset biliminin alt dalları ve diğer sosyal bilimlerle olan ilişkileri, siyasal
bilgi türleri, temel siyasal kavramlar, siyasal inanç sistemleri ve modern ideolojiler analiz edilmektedir.

İİB111

Siyasal Düşünceler Tarihi I

Kredi 3

AKTS 6

Bu dersin amacı, antik dönem ile erken modern dönem arasındaki temel siyasal düşünürleri ve düşünceleri
tarihsel olarak incelemektir. Bu çerçevede ders kapsamında; Antik Yunan düşünürlerinden Plato, Aristo,
Helenistik düşünce, Antik Roma düşünürlerinden Polybius ve Cicero, Ortaçağ düşünürlerinden Saint Augustine
ve John of Salisbury, Hümanizm ve Rönesans düşüncesi, Machiavelli, Thomas Hobbes ve John Locke gibi
düşünürler üzerinde durulmaktadır.

İİB112

Siyaset Bilimi II

Kredi 3

AKTS 6

Bu dersin amacı, siyasetin daha çok yapısal ve davranışsal boyutları üzerinde yoğunlaşmaktır. Bu
bağlamda derste; siyasal sosyalleşme süreçleri, devlet ve kurumları, bürokrasi ve kamu yönetimi, siyasal
sistemler, siyasal partiler, çıkar grupları, seçim ve seçim sistemleri gibi siyaset kurumunun ana konuları
ele alınmaktadır.

İİB201

Mikroiktisat

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı öğrencilerin mikroiktisat teorilerini hem teorik hem de uygulamalı olarak en iyi şekilde
kavramalarını sağlamaktır. İşlenen konular arz ve talep analizi, firmaların üretim ve maliyet analizleri,
tüketicilerin davranış teorileri, tam ve eksik rekabet piyasaları, ve oyun teorisinin ekonomideki rolü.
Öğrencilere derste, matematiksel uygulamalar gösterilerek, öğrencilerin mikroekonomide anlatılan teorileri
daha iyi anlamaları sağlanmaktadır. Ayrıca derste Türkiye’de belli dönemlerdeki mikroekonomi konularında
yaşanmış örnekler anlatılarak öğrencilerin mikroekonomi teorilerinin uygulamalı olarak anlatılması
hedeflenmektedir.

İİB202

Makro İktisat

Kredi: 3

AKTS: 6

Makro İktisat dersi iktisada giriş derslerini takiben alınan, daha detaylı bir şekilde Makro ekonomik teorilerin
ve uygulamaların anlatıldığı bir derstir. Öğrenciler bu dersi aldıktan sonra mali politikalar ve para
politikalarının ekonomiyi nasıl etkilediğini açıklayabilecektir, devletlerin ekonomik dalgalanmalarla baş
edebilmek için kullandıkları değişkenleri açıklayabilecektir. Derste başlıca makro ekonomik yapı, sorunlar ve
teoriler tartışılacaktır.

İİB203

Finansal Muhasebe I

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı; İşletmelerin ve muhasebe ofislerinin İhtiyacına bağlı olarak
işletmelerde meydana gelen muhasebe ile ilgili işlemlerin belirlenmesi dönem başı kayıtları ve dönem içi
muhasebe kayıtlarının yapılması süreçlerinin uygulanabilmesi, dönem sonu tablolarının hazırlanması, kdv kayıt
işlemlerinin uygulanması süreçlerini öğrencilerin tek düzen hesap planına uygun olarak uygulayabilmesinin
öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İşlenen konular; Muhasebede genel esaslar; işletmelerde değer dönüşümü ve muhasebe, muhasebenin tanımı,
muhasebede genel esaslar,temel muhasebe denklemi; aktif, pasif, varlıklar, kaynaklar, temel finansal tablolar,
bilançoların düzenleniş şekilleri, muhasebede hesap; tekdüzen hesap planının genel yapısı, kayıt yöntemleri;
envanter ve düzenleme şekli, bilgisayarlı muhasebe; muhasebe fişleri, bilgisayar programları, elle yapılan
muhasebe ile bilgisayarlı muhasebenin karşılaştırılması, katma değer vergisi.

İİB204

Finansal Muhasebe II

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı; Çağdaş işletmecilik anlayışına bağlı olarak işletmelerin piyasalardaki iş hacmine
bakılmaksızın tüm işletmelerin ihtiyacı olan muhasebe konusunda ihtiyaçlara yönelik olarak muhasebede
dönemsellik kavramını göz önünde bulundurarak gerek işletme içerisinde gerekse işletme ile üçüncü kişiler
arasında meydana gelen mali nitelikteki işlemlerin tek düzen hesap planına bağlı olarak sınıflandırılması,
işlemlerin ilgili hesaplara aktarılması, kaydedilmesi, finansal tabloların
hazırlanması işlemlerinin
gerçekleştirilmesi süreçlerini takip edebilen, uygulayabilen mesleki teknik bilgi kazanmış ara eleman
niteliğini öğrencilere kazandırmak amaçlanmaktadır.
İşlenen konular; Aktif hesaplar, dönen varlıklar, menkul kıymetler, hisse senetleri ve tahviller, mali duran
varlıklar, maddi duran varlıklarda amortismanlar, amortisman hesaplama yöntemleri, pasif hesaplar,dönem net
karı, dönem net zararı, gelir tablosu hesapları, net satışlar, brüt satışlar, yurt içi satışlar, satış indirimleri, satış
iadeleri, satış ıskontoları, dönem sonu mali tabloların hazırlanması.

İİB206

Hukuka Giriş

Credit:3

ECTS:6

Bu dersin amacı hukukun temel kavramlarını incelenmektedir. İşlenen konular Toplum ve Hukuk; Hukuk
Kurallarının Analizi ve Nitelikler; Hukuk Kurallarının Analizi ve Nitelikler; Hukukun Kaynakları; ygulama
Yönünden Yazılı Hukuk Kuralları ve Yasalar; Hukukun Kollara Ayrılması; Temel Kavramlar – Kişilik; Temel
Kavramlar - Konut, Eşya Mülkiyet; Temel Kavramlar - Hukuksal Olaylar; Temel Kavramlar – Haklar; Temel
Kavramlar – Sorumluluk.

İİB207

İşletme Hukuku

Kredi: 3

AKTS: 6

Sözleşmeler Hukuku, Eşya Satış Hukuku ve İş Hukuku'nun temel prensipleri hakkında bilgi düzeyini artırarak,
eğitim sonrası profesyonel iş hayatlarında, iş hayatının günlük akışında karşılaşabilecekleri hukuki sorunlara
etkin bir biçimde çözüm üretilmesine katkı sağlayacak genel işletme hukuku konularının aktarılması.

İİB208

Araştırma Yöntemleri

Kredi: 3

AKTS: 6

Dersin amacı, sosyal araştırmalarla ilgili temel kavramları, yaklaşım ve yöntemleri açıklamak ve sosyal bilimler
temelinde öğrencilere yöntem bilgisi kazandırmaktır. Bunlarla bağlantılı olarak derste, öğrencilerin belirli bir
konuda araştırma yapabilmeleri için literatür taraması yapma, veri toplama, verileri değerlendirme ve
rapor/makale/proje yazma tekniklerinin uygulamalı olarak aktarılması amaçlanmaktadır.

IIB 215

Akademik Iletisim

Kredi: 3

AKTS:6

Bu dersin amacı orta duzeyde, iletisim yapabilecek kadar ingilizce ogretmekdir. Ayrica alanlarinda yeteri kadar
temel kelimeleri ogrenmekdir.
İşlenen konular uluslar arasi iliskilerde okumalar ve temel dilbilgisini vermek

IIB 216

Akademik Yazim

Kredi: 3

AKTS:6

Bu dersin amacı orta duzeyde, akademik yazim yapabilecek kadar ingilizce ogrenmekdir. Ayrica alanlarinda
yeteri kadar temel kelimeleri ogrenmekdir.
İşlenen konular uluslar arasi iliskilerde okumalar ve yazima yardimci olabilecek temel dilbilgisini vermek

İİB301+FNSY201

Finansal Yönetim I

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı finansal yönetime girişi ve temel finansal teorilerin incelenmesini ve şirket içerisinde
uygulamasının nasıl yapılması gerektiğini içermektedir. Finans dünyasının işleyişi hakkında fikir sahibi olunması ve
temel prensiplerin, finansal kurumlarda ya da şirketlerde uygulanabilmesi için yol göstermeyi amaçlamaktadır.
İşlenen konular: finansal yönetime giriş; işletmelerin yasal kuruluş türleri; finansal yönetim ve piyasalar; paranin
zaman değeri; finansal analiz; çalışma sermayesinin yönetimi; sermaye bütçelemesi; tahvil değerlendirmesi; pay
senedi değerlendirmesi.

İİB302

Finansal Yönetim II

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı öğrenciye İİB 301 dersinin devamı olarak geriye kalan finansal yönetim konularının
verilmesidir. Bu derste verilen konular özellikle sermaye bütçelemesi, fiyatlandıma ve finansal analiz
konularına yer verilmektedir. Tüm bu konular uzun dönemli yatırım kararlarının verilmesinde olanak
sağlamakta ve firmaların uzun dönemli hedeflerini yerine getirmesine yardımcı olmaktadır.

İİB303MHSB-206

Yönetim Muhasebesi

Kredi: 3

AKTS: 6

Dersin amacı; Günümüzde gelişmiş ülkelerde kullanılan Yönetim Muhasebeciliği mesleğinin ortaya çıkışı,
yöneticilere işletme ile ilgili verecekleri kararlarda işletmenin mali durumunu gösteren sayısal verilerin
sunulması ve bu kararların alınmasında yönetim muhasebecilerinin etkileri, yönetim muhasebecilerinin işletme
içerisindeki rolleri, işletme faaliyetlerinin planlanması, yönetim muhasebesinin muhasebe yönetim sistemindeki
yerinin anlaşılması, uygulama alanları, tüm işletmeler için önemi, diğer muhasebe dallarıyla ilişkilerinin
anlaşılması, muhasebe etiğinin ve muhasebecilik meslek ahlakının gereklerinin önemi ve anlaşılması gibi
konularda öğrencilerin bilgi ve becerilerini arttırmak amaçlanmaktadır.
İşlenen konular; İşletme kavramı, sistem yaklaşımı ve muhasebe bilgi sistemi, yönetim bilgi sistemi, yönetim
muhasebesinde kavramlar,yönetim muhasebeciliği mesleği, yönetim muhasebecilerinin organizasyon
içerisindeki görevleri, abd yönetim muhasebecileri enstitüsü etik davranış ilkeleri, yönetim muhasebesi
departmanının stok konturolüne bakış açısı, kurumsal kaynak planlaması, otomasyona dayalı kontrol sistemleri,
ücret sistemleri, genel yönetim giderlerinin tanımı ve özellikleri, finansman giderleri, verilerin yönetim
kararlarında kullanılması, alternatif seçim kararlarının analiz safhaları.

İİB304

Pazarlama Yönetimi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu ders, pazarlama yönetimi konusundaki temel yaklaşımları, kavramları ve teknikleri öğretmeyi
amaçlamaktadır. Pazarlama yönetiminin teorik prensiplerinin yanı sıra bunların uygulamaları da ders
kapsamında ele alınacaktır. Ders öğrencinin gerçek iş yaşamında karşılaşabileceği pazarlama problemlerini
tanıyabilmesini, bunlara uygun çözüm önerileri geliştirebilmesini ve bunları uygulayabilmesini sağlamayı
hedeflemektedir.
İşlenen konular pazarlamaya giriş, temel pazarlama kavramları,pazarlama anlayışlarındaki
Gelişmeler; pazarlama planlaması; pazarlama araştırması; tüketici pazarları ve tüketici davranışı; endüstriyel
pazarlama ve alıcı davranışları; pazar analizi, talep tahmini, pazar bölümleme, hedef pazar seçimi; ürün
planlama ve geliştirme; işletmelerde fiyat ve fiyat politikaları; pazarlama kanalları ve fiziksel dağıtım;
perakendecilik ve toptancılık; tutundurma kararları; kişisel satış ve satış yönetimi; reklam ve halkla ilişkiler;

İİB305

Pazarlama İlkeleri

Kredi: 3

AKTS: 6

Pazarlamanın önemi işletmelerce benimsenmesine karşın, ana kavramların anlaşılması ve uygulamada görülen
zorlukların aşılması için pazarlama ilke ve işlevlerinin temelde daha iyi kavranması gerekiyor. Pazarlama
İlkeleri derslerindeki amaç öğrencilerin gerçek yaşamda değerli bulacakları kavram ve uygulamaları en yalın bir
şekilde sunabilmektir. .
İşlenen konular pazarlamanın tanımı,kapsamı,gelişimi,pazarlama kavramı ve yeni trendler; pazarlama çevresi,
stratejik planlama ve pazarlamanın rolü; pazarlama araştırması ve bilgi sistemi; pazar
bölümlendirme,hedefleme,konumlandırma ve satış tahminleri; tüketici pazarları ve tüketici davranışları;
endüstriyel pazar ve endüstriyel alıcı davranışları; pazar bölümleme; hedef Pazar seçimi; pazar hedefleme;

pazar konumlandırma gibi konuları içermektedir.

İİB 306

Para ve Bankacılık

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı paranın, bankacılık ve finans sektörünün ekonomideki rolünün anlatılmasıdır. İşlenen konular
ekonomide uygulanan parasal politikaların ekonomideki milli gelir ve faiz dengesi üzerinde oluşturduğu
etkilerin analizlerini yapmakta, ayrıca ekonomide uygulanan ekonomi politikalarının ekonomide yaratacağı
etkileri farklı ekonomi düşünce okulları kapsamında analizini sunmaktadır. Derste bono piyasalarının analizi
yapılarak ekonomide faiz seviyesinin belirlenmesi anlatılmaktadır. Ekonomide döviz piyasasının analizi de
dersin temel konuları arasında yer almaktadır.

İİB307

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Kredi:3

AKTS:6

Türkçenin temel kuralları, ses bilgisi (sesler, alfabe okuma kuralları), kelime bilgisi (Kelimelerin yapı olarak
tanınması, kelimeler arası ilişkiler), cümle bilgisi(cümle kuruluşları, genel yapı ve cümle türleri), okuma–yazma
(okuma kuralları ve yazı teknikleri, yazım kuralları, konuşma ve yazı dilinin
kavranması.yazım kuralları.), okuma–anlama (okuduğunu anlama teknikleri, metinleri üzerinde uygulamalar),
dinleme (dinlediğini anlama, dinlediğini not alarak gerekli yorumu yapma, öğrencilerin kendi mesleklerine
uygun metinler üzerinde uygulamalar), konuşma (konuşma tekniklerini öğrenme, belirli vurgu, tonlama gibi
şekillerin öğrenilmesi uygun metinler üzerinde uygulamalar)

İİB308

Yöneylem Araştırması ve Yönetimi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı Kıt kaynakların en etkin ve verimli kullanılmasına yönelik araştırma yapılması ve çözüm
üretimesiyle elde edilecek sonuçların;Yönetsel karar verme süreçlerinde kullanabilecekleri sayısal karar
modellerinin seçilmesi, uygulanmasına yönelik olarak öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir.
İşlenen konular; giriş, doğrusal programlama modelinin kurulması, modelin çeşitli çözüm teknikleri, simplex
yöntem, duality ve duyarlılık analizi, ulaştırma modeli ve çeşitli ulaştırma modelleri ve sonuçların ekonomik
yorumları.

İİB310

Örgütsel Davranış

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı Öğrencilerin işletmelerdeki yönetim hiyerarşisini ve işin özelliklerini kavraması, anlaması ve
uygulayabilecek bilgiye sahip olması amaçlanmaktadır. Örgütsel Davranış'ın çalışma barışı ve verimlilik
açısından sunduğu potansiyelin kavratılması ve değerlendirmesi de amaçlanmaktadır.

İİB401

ULUSLARARASI İŞLETME

KREDİ: 3

AKTS: 6

Günümüzde dünyanın çeşitli bölgelerinde veya hemen hemen her ülkesinde faaliyet gösteren işletmelerde
büyük artış olmuştur. Özellikle geniş coğrafi alanlarda faaliyet gösteren çok uluslu işletmelerin ortaya çıkışı son
yıllarda, uluslararası ticaretin görüntüsünü tam anlamıyla değiştirmiştir.
Uluslararası işletmecilik yönetimin temel fonksiyonlarını ve işletmeciliğin genel politikalarının hepsini
kapsamaktadır. Tüm bu konular uluslararası boyutta incelenmektedir.
Üretim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama politikası ve stratejileri, finansal yönetim, karar alma vb. konular
kapsamı oluşturmaktadır.

İİB 402

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu ders insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını anlatmaktadır. Ayrıca stratejik yönetim, iş analizi ve iş
dizaynı, insan kaynakları tedarik süreçleri ile beşeri sermaye yönetimi konularında bir derinlik yaratmayı
hedeflemektedir. Diğer yandan insan kaynakları seçim ve yerleştirme konuları da dersin temel olarak
odaklanacağı konulardır

İİB403

Pazarlama Araştırması

Kredi:3

AKTS:6

Bu dersi alan öğrencilerin pazarlama araştırmasının önemini kavrayabilmesini sağlamak, Pazarlama
problemlerine ilişkin bilgilerinin toplanması ve analizde kullanılan araştırma yöntemlerini,
metodolojisini kavraya bilmelerini sağlamakla birlikte pazarlama araştırmalarının uygulama alanların
tanıyabilmelerine olanak sağlamak.

İİB405

Üretim Yönetimi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı; hem iç, hem de dış müşteriler için girdileri hızmet ve ürünlere dönüştüren süreçlerin
sistematik olarak tasarımı, yönlendirmesi,kontrolü ve kısaca yönetim tekniklerinin öğrenilmesidir.
İşlenen konular ise ; üretim ile rekabet etme, etkin karar verme, süreçleri yönetme, süreç analizleri, kalite ve
performans, kısıt yönetim teknikleri, talep tahmin yöntemleri, kapasite planlanması, maliyet/fayda/kar analizi.

İNG101

İngilizce I

Kredi:3

AKTS:4

Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda
bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme
becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön

planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği
görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. İNG101
dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini hedeflemektedir

İNG102

İngilizce II

Kredi:3

AKTS:4

Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda
bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme
becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön
planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği
görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. İNG101
dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini hedeflemektedir

İKY309

Sosyal Politika

KREDİ: 3

AKTS: 6

Dersin konusunu, Sosyal Politikanın tanımı ve kapsamı, Tarihsel gelişimi, İstihdam, işsizlik, Ücret ve Çalışma
koşulları, Yoksulluk, Dezavantajlı gruplar, Sosyal Dışlanma, Küreselleşme ve Günümüz Sosyal Politika
Sorunları oluşturmaktadır. Bu bağlamda derste hedeflenen amaç, Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek. Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini
tartışmak. Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde
incelemek Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmektir.

İKY 406

İnsan Kaynakları Performans Yönetimi

Kredi: 3

AKTS: 6

İşletmeler günümüzün zor rekabet koşulları altında insan kaynağını verimli yönetebilmek zorundadırlar. Bu
yüzden insan kaynağının doğru seçimi ve geliştirebilmesi işletmeler için hayati önem taşımaktadır. Uygun
niteliklere sahip insan kaynapını seçip işe yerleştirmek ve akabinde insan kaynağının verimli ve etkin
çalışabilmesi için motivasyonunu sağlamak, örgüte olan bağlılığını geliştirebilmek etkin bir performans ve
kariyer yönetimi faaliyeti gerektirmektedir. Bu bakış açısından herket ile işletmelerde performans yönetimi ve
kariyer yönetimi süreçleri günümüz iş dünyasındaki mevcut durumu dikkate alınarak irdelenecektir.

KAM201

Kamu Yönetimi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı kamu yönetimi alanına giriş yapmaktır - kamu kurumlarının ve bir bütün olarak devletin
yönetimi. İşlenen konular başlıca şöyledir: Öğrenciler siyasi yöneticiler ve bürokratlar arasındaki ilişkiyi
eleştirel bir gözle değerlendirebilecektir. Ayrıca, özel ve kamu kuruluşlarının yönetimi arasındaki benzerlikler
ve farklılıklar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Farklı kamu yönetimi paradigmaları konusunda donanım
sahibi olacaklardır. Tabii ayrıca, farklı paradigmaların kamu sorumluluğu, kamu bütünlüğü ve devlet kalitesi ile
ilişkilerine bakacaktır. Dersin önemli bir kısmı, kamu sektörü reformunun tanımını ve analizini içerecektir.
Kamu sektörü reformu nedir? Neden oluşur? Reformun unsurları nelerdir? Reformun sonuçları nelerdir?

Reformu değerlendirirken başarıyı nasıl ölçeriz?

KAM203

Kamu Politikası

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı kamu politikaları literatüründe kullanılan temel kavram ve teorileri öğrenmektir. Ders,
öğrencilere kamu sorunları arasındaki güncel olayların analizine teorik yaklaşımları uygulama fırsatı
sağlayacaktır. İşlenen konular başlıca şöyledir: Öğrenciler siyasi yöneticiler ve bürokratlar arasındaki ilişkiyi
eleştirel bir gözle değerlendirebilecektir. Ayrıca, özel ve kamu kuruluşlarının yönetimi arasındaki benzerlikler
ve farklılıklar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Farklı kamu yönetimi paradigmaları konusunda donanım
sahibi olacaklardır. Tabii ayrıca, farklı paradigmaların kamu sorumluluğu, kamu bütünlüğü ve devlet kalitesi ile
ilişkilerine bakacaktır. Dersin önemli bir kısmı, kamu sektörü reformunun tanımını ve analizini içerecektir.
Kamu sektörü reformu nedir? Neden oluşur? Reformun unsurları nelerdir? Reformun sonuçları nelerdir?
Reformu değerlendirirken başarıyı nasıl ölçeriz?

MAT102

Uygulamalı İstatistik ve Olasılık I

Kredi: 3

AKTS: 6

Dersin amacı, İstatistik ve olasılık bilgilerini bazı İstatistik programlarını, örneğin SPSS, kullanarak
uygulamalı olarak anlatmak ve uygulama alanında öğrencilerin deneyim kazanmasını sağlamaktır. Ele alınan
konular temel İstatistik kavramları, verilerin özetlenmesi, grafik çeşitleri, sıklık dağılımları, Normal dağılım
eğrisi, olasılıkla ilgili temel kavramlar, Bayes Teoremi, Binom dağılımı ve korelasyon teknikleridir.

MAT 171

MATEMATİK -1

Kredi:3

AKTS:6

Bu dersin amacı, öğrencilere temel matematik için işletme ve ekonomi matematiğinin uygulamalı problem
çözümleriyle tanıştırmaktır. İşlenen konular, denklemler ve eşitsizlikler; fonksiyonlar ve fonksiyon grafikleri;
doğru, parabol sistemleri; üslü ve logaritmik fonksiyonlar; finans matematiğinin uygulamalı örneklerle
verilmesi.

MAT201

İleri Matematik I

Kredi: 3

AKTS: 6

Dersin amacı, ileri ki yıllarda gerekli olacak modelleme becerisini, analitik ve sayısal yaklaşımla problem
çözme yetenetiğini geliştirmektir. İşlenen konular, tek değişkenli fonksiyonlar için limit, süreklilik, türev,
türev uygulamaları, fonksiyon grafiklerinin çizimi ve belirsiz integrallerin hesaplanmasıdır.

MAT202

İleri Matematik II

Kredi: 3

AKTS: 6

Dersin amacı, ileri ki yıllarda gerekli olacak modelleme becerisini, analitik ve sayısal yaklaşımla problem
çözme yetenetiğini geliştirmektir. Ele alınan konular, vektör değerli fonksiyonlar, çok değişkenli
fonksiyonlar, çok katlı integraller, silindirik, küresel koordinatlarda üç katlı integrallerin hesabı ve
uygulamalarıdır.

MAT203

Uygulamalı İstatistik ve Olasılık II

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı, İstatistik ve olasılık bilgilerini bazı İstatistik programlarını, örneğin SPSS, kullanarak
uygulamalı olarak anlatmak ve uygulama alanında öğrencilerin deneyim kazanmasını sağlamaktır.İşlenen
konular arasında güven aralıkları, hipotez testleri, basit doğrusal regresyon, varyans analizi ve genel doğrusal
modeller yer almaktadır.

MAT205

Doğrusal Cebir

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı temel bilimlerde ve ekonometri de kullanılan matris işlemlerini ve vektör uzayı kavramını
tanıtmaktır. İşlenen konular, doğrusal denklem sistemleri, matrisler, determinant tanımı ve özellikleri,
vektörler, vektör uzayları, özdeğer, özvektör kavramlarıdır.

MAT261

İstatistik I

Kredi:3

AKTS:6

Bu dersde işlenen konular; Temel Kavramlar ve İstatistiksel Seriler; Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri;
Olasılık (Olaylar ve olasılıkları); Koşullu Olasılık; Kesikli Rassal Değişkenler ve Bazı Kesikli Dağılımlar;
Sürekli Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları; Normal Dağılım.

MAT262

İstatistik II

Kredi:3

AKTS:6

Bu dersde işlenen konular; Korelasyon ve Regresyon Analizi; Sıra farkları korelasyon Katsayısı; Nokta çift
serili korelasyon kat sayısı; Basit doğrusal regeresyon analizi; Anlam çıkartıcı istatistik; Ortalamalar arası
farkların test edilmesi.

MAT301

Finansal Matematik

Kredi: 3

AKTS: 6

Dersin amacı, bir işletmede etkin bir finans politikası oluşturulabilmesi ve uygun yatırım kararlarının
alınabilmesi için gerekli donanımı oluşturacak matematik bilgisinin öğrenciye verilmesidir. İşlenen konular
arasında faiz ve iskonto kavramı, annüiteler, amortisman hesapları, tahvil hesaplamaları, ölüm sigortası ve
ölüm annüiteleri hesaplamaları yer almaktadır.

PAZL307

Tüketici Davranışları

Kredi:3

AKTS:6

Dersin amacı tüketicilerin satın alma davranışlarını oluşturan ve bu davranışların ortaya çıkmasında etkili olan
reklam, kampanya, moda vb ticari ya da toplumsal akımların incelenerek potansiyel tüketiciyi pazarlama
konusunda daha etkili bir şekilde kavmayabilmektir. Bu amaçla derste insane dair genel psikolojik süreçler ve
bu süreçlere etki yapan ticari, sosyal, siyasi olgular işlenmektedir.

PZL324

Pazarlamada Psk. Yaklaşımlar

Kredi:3

AKTS:6

Bu dersin amacı tüketici olarak insanı tüketmeye/satın almaya iten davranışların psikolojik kökenlerini
anlamak, tüketicinin satın alma davranışını etkileyen psiko dinamikleri öğretmektir. İnsanların satın alma
eğilimleri ve bu eğilimleri oluşturan psikolojik süreçler incelenecektir. Ayrıca pazarlama faaliyetlerine hedef
olan insanların bu faaliyetleri algılama ve tepki gösterme süreçlerindeki psikodinamikler incelenecektir

PAZL402

Uluslararası Pazarlama

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin ana amacı Uluslararası Pazar Kavramlarının, Pazarlama Karmasının Tanıtılması ve Uluslararası
Pazarda Ödeme ve Teslim Şekillerinin Anlatılması, İşletmelerin Uluslararası Alanda Faaliyet Göstermelerine
Yönelik Temel Bilgilerin Verilmesidir. İşlenen konular: 1. Uluslararası pazarlamanın önemi 2.
Küreselleşme 3. Uluslararası pazarlama çevresi 4. Uluslararası pazarlama stratejileri

PAZL404

Hizmet Pazarlaması

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin ana amacı hizmet pazarlaması kavramının tanımı ile hizmet pazarlaması işlevlerinin etkilendiği
çevresel koşulların incelenmesi ve hizmet pazarlama sürecinin elemanları olan hizmet pazarlama karmasının
anlatılmasıdır İşlenen konular: 1. Hizmet pazarlamasına giriş 2. Temel kavramlar 3. Ürün kavramı 4.
Hizmet pazarlaması planlanması 5 Hizmet ürünlerinde pazarlama karması

PAZL408

Halkla İlişkiler

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin ana amacı İşletmelerde Halkla İlişkiler fonksiyonu ile ilgili temel bilgileri vermek.

İşlenen

konular: 1. Halkla İlişkilerin tanımı 2. Tanıtım 3. İnsan ilişkileri 4. Etkin iletişim 5. Halkla ilişkiler
planlanması 6. Reklamcılık 7. Lobicilik

PAZL409

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin ana amacı Öğrencinin, İşletmenin hedef ve stratejilerine göre müşteriler ile iletişim kurabilmesini ve
müşterilerin özelliklerine göre sınıflandırılmasına yardımcı olabilmesini, online alışveriş sisteminin
özelliklerine göre online tüketici davranışlarını, müşterilerin satınalma yöntem ve sıklıklarına göre de
geleneksel tüketici davranışlarını yorumlayabilmesini, randevu alma ve verme kurallarına göre, randevu
düzenleyebilmesini ve izleyebilmesini, ağırlama tekniklerine göre müşteriyi ağırlayabilmesini, müşteriyi elde
tutma programlarına göre, müşteri değeri yaratmak konusunda ve müşteri memnuniyeti ölçme tekniklerine göre
müşteri memnuniyet ölçümüne yardımcı olmayı sağlamaktır
İşlenen konular: 1. Müşterilerle iletişim kurmak 2. Müşterilerin sınıflandırılması 3. Geleneksel/ online tüketici
davranışları 4. Müşteri değeri yaratmak 5. Müşteri hoşnutluğunun ölçülmesi

PAZL411

Toptan Kalite Yönetimi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin ana amacı kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır. İşlenen konular:
1. Kalite kavramı 2. Standardaştırma 3. Yönetim kalitesi 4. Çevre standardları 5. Süreç yönetim sistemi 6.
Kaynak yönetim sistemi

PAZL412

Internette Pazarlama

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin ana amacı Internette yer alan pazarlama yöntemlerini tanımaktır. İşlenen konular. Derste ağırlıklı
olarak internetin gelişimi, pazarlama açısından internetin sunduğu fırsatlar, internette pazarlama ile ilgili
sorunlar ve çözüm yolları, pazarlama aracı olarak internet, reklam ve satış aracı olarak internet ve internetin
benzer ortamlarda kıyaslanması konularına da değinilmektedir

SİY210

Siyasal Düşünceler Tarihi II

Kredi 3

AKTS 6

Bu dersin amacı, Machiavelli’den başlayarak modern siyasal düşünürleri ve siyaset felsefesini
öğrencilere aktarmaktır. Bu ders kapsamında; özellikle 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan dönem
içerisinde ortaya atılan siyasal düşünceler ve teoriler incelenmektedir. Bu düşünürler arasında, Bodin,
Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, Mill ve Kant yer almaktadır.

SİY305

Siyaset Psikolojisi

Kredi 3

AKTS 6

Bu dersin amacını öncelikle siyasal eğilimler, inançlar ve değerlerle ilgili teoriler ve ampirik bulgular
oluşturmaktadır. Bu kapsamda derste; siyasal sosyalleşme, siyasal eylem ve protesto davranışları

kuramsal bir anlayışla incelenmekte ve tüm bu konuları anlayabilmek için başta Türkiye olmak üzere
çeşitli ülkelerden örnekler kullanılmaktadır.

SİY312

Karşılaştırmalı Siyaset I

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı temel olarak dünyadaki farklı siyasal sistemlerin karşılaştırılmasını konu edinir. Dersin amacı
siyasal rejimlerin (temsili demokrasiler, totaliter ve otoriter sistemler) siyasal kurum ve süreçlerin (siyasi
partiler, çıkar grupları, STK’lar, siyasal kültür, seçimler, demokratikleşme vb.) ve ayrıca toplumların ekonomi
politiğinin nasıl şekillendiğini karşılaştırmalı bir bakış açısıyla öğrenciye sunmaktır. Öğrencilerin, böylece,
farklı ulusal siyasal sistemleri, kurumları ve kamu politikası tercihlerini anahtar kavramlar ve yaklaşımları
kullanarak karşılaştırmalarına imkân sağlamayı hedeflemektedir. İşlenen konular siyasi yönetim biçimlerini
rejim biçimlerine göre; devlet biçimi ve yapılanmasına göre; hükümet örgütlenme biçimlerine göre ve
Parlamenter İngiltere ve Almanya; Başkanlık Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika ve yarı başkanlık olarak
Fransa’yı incelemektir.

SİY405
Elit Teorileri
Kredi: 3
AKTS:6
Bu dersin amacı öğrencileri toplumlarda “seçkinler” ile geri kalanların ilişkilerini inceleyen kuramlar hakkında
bilgi sahibi yapmaktır. İşlenen konular arasında Pareto ve Mosca’nın görüşleri, Lipset ve Sartori’nin görüşleri,
Laswell ve Michels’in görüşleri, Marks’ın görüşleri, Gramsci’nin görüşleri, elitist elit teorisi, demokratik elit
teorisi ve çoğulcu elit teorisi yer almaktadır.

SİY412
Milliyetçilik ve etnik çatışma
Kredi: 3
AKTS: 7.5
Bu dersin temel amacı öğrencilere milliyetçiliğin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği gelişim ve dönüşüm
süreçlerini, ayrıca etnik çatışmaların sebeplerini öğretmektir. İşlenen konular arasında anayasal milliyetçilik,
etnik milliyetçilik, yurt bilincine bağlı milliyetçilik, yayılmacı milliyetçilik, ayrılıkçı milliyetçilik, oydaşmacı
demokrasi ve komünist ve sömürgeci rejimlerin çökmesi ve İmparatorlukların dağılması sonasında bu
topraklarda yaşayan halkların geçirdiği siyasal dönüşümler bulunmaktadır.

SIY 413

Siyasal Uzlaşı

Credits: 3

ECTS: 6

Bu dersin amacı dünyadaki çatışmaları incelerken özellikle Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim teorisini ve Erich
Fromm'un radikal humanisim teorisi üzerine yoğunlaşır. Kursun içeriğinde farklı teorilerin çatışmalara gerek
bireyin gündelik hayatında gerekse de makro yani toplumsal ve devlet ölçeğinde incelemek vardır.

SİY414

Karşılaştırmalı Siyaset II

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı temel olarak siyaset biliminin ana dallarından biri olan karşılaştırmalı siyaset temelinde
dünyadaki farklı siyasal oluşumların karşılaştırılmasını konu edinir. Son derece geniş olan bu çalışma alanı;
siyasal rejimlerden (demokrasiler, otoriter ve yarı-otoriter sistemler) siyasal kurum ve süreçlere, siyasi partiler

ve sistemlerine, baskı grupları ve sivil toplum, STK’lar, siyasal kültür, seçimler ve seçim sistemleri,
demokratikleşme vb. kadar uzanan büyük bir çerçeveyi içine alır. İşlenen konular siyasi rejimler: demokrasiler
ve diğer sistemler; rejim değişiklikleri: otoriterleşme ve demokratikleşme; siyasal kültür, siyasi partiler ve parti
sistemleri; seçim ve seçim sistemleri; baskı grupları ve sivil toplum.

SİY
Karşılaştırmalı Orta Doğu Siyaseti
Kredi 3
AKTS 6
428/Uİ426
Bu dersin temel amacı uluslararası ilişkilerde ve siyaset bilimi alanında kullanılan temel kavramlar ve teorilerle
Orta Doğu bölgesini tartışmak ve incelemektir. Orta Doğu birçok sorun ve çatışmanın olduğu bir bölgedir.
Bugünkü çatışmaların kökenlerinin Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesi ve sonrasında gündeme gelen
sorunlara uzandığı düşünülürse, bölgenin tarihsel olarak günümüze taşınması dersin ilk bölümünü
oluşturacaktır. İşlenen konular arasında, 1945 sonrası Ortadoğu’da ulusçuluğun yükselmesi ve sonrasında
oluşturulan ulus-devletler sistemi yer almaktadır. Bu çerçevede, Ürdün, İsrail, Suriye, Lübnan, Irak ve Mısır
örnekleri tartışılacaktır. Son olarak ise, güncel meseleler ele alınıp öğrencilerin katılımıyla sunumlar
gerçekleştirilecektir. Demokratikleşme, kimlik politikaları, Ulus İnşa Süreçleri, Orta Doğu Barış Süreci, 2003
Irak Savaşı, 2011 Arap Ayaklanmaları ve Suriye’de süregelen çatışma gibi güncel meseleler bu bölümde
tartışılacaktır.

SOS100 / SOSY301 /BY106

Sosyoloji / Eğitim Sosyolojisi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı öğrencilerin kavram olarak sosyoloji ve sosyoloji ilkelerini benimseyerek toplumsal yapı ve bu
yapının elemanlarını anlamalarına katkıda bulunmak ve sosyolojik yöntembilimle öğrencilerde sosyolojik düşünceyi
geliştirerek toplumsal yapıların analiz edebilmelerine katkı sağlamaktır. İşlenen konular arasında sosyoloji nedir
tartışmaları, toplumsal etkileşim ve günlük yaşam, toplumsal cinsiyet, kültür, toplum ve birey, toplum türleri, etnik
durum ve ırk, tabakalaşma ve sınıf yapısı, sapkınlık ve suç, beden: yeme, hastalık ve yaşlılık, aile, evlilik ve kişisel
yaşam, kentler ve çağcıl kentliliğin gelişimi, devrimler ve toplumsal hareketler, kitle iletişim araçları ve popüler
kültür, eğitim, din, hükümet, politik güç ve savaş, çağcıl örgütler ve iş ve ekonomik yaşam yer almaktadır.

TAR203
Diplomasi Tarihi
Kredi: 3
AKTS:6
Bu dersin amacı öğrencilere ilk çağlardan günümüze diplomasinin gelişimini öğretmektir. İşlenen konular
arasında ilk çağlarda diplomasi, eski uygarlıklarda diplomasi, geçmiş dönemlerde diplomasi türleri, günümüzde
diplomasi türleri, diplomasinin gelişimine katkıda bulunan düşünürlerin eserleri ve fikirleri, Viyana Sözleşmesi
kuralları ve diplomatik terimleri yer almaktadır.

TAR205/ABT301

Siyasal Tarih / 20. Yüzyil Siyasi Tarihi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı ana hatlarıyla dünya tarihi konusunda öğrencileri bilgilendirmek, uluslararası sistemin geçirdiği evre
ve değişiklikleri ve devletlerin genel dünya tarihi ve dünya devletleri arasındaki yer ve önemlerini incelemektir.
İşlenen konular arasında siyasi tarih nedir tartışmaları, Westphalia Savaşı ve devrimler dönemi (1776-1848), 4.
Viyana-Kongresi, I. Dünya Savaşı, Filistin sorunu ve Arap-İsrail savaşları, II. Dünya Savaşı, modern ve global
dünyaya geçiş: Batı egemenliği dönemi, Soğuk Savaş dönemi, İran-Irak Savaşı, Birinci Körfez Savaşı, Soğuk Savaş
sonrası yeni dünya düzeni ve Kıbrıs meselesi yer almaktadır.

TAR 206/ SİY 306

Türk Siyasal Yaşamı

Kredi 3

AKTS 6

Bu dersin temel amacı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze Türk siyasal yapısı ile siyasal
partilerini incelemektir. Derste işlenen konular; 1923’ten 1946 yılına kadar olan süreç içerisinde Türk
siyasal yapısındaki gelişmeler; 1946’dan günümüze Türkiye’deki siyasal gelişmeleri, ve özellikle
1980’den sonraki dönemde siyasal yaşamda karşılaşılan sorunları incelemek ve tartışmaktır.

TAR308

Osmanlı Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapısı I

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu ders, Osmanlı coğrafyasının imparatorluğun köklerinden sosyal ve ekonomik tarihini tanıtmayı
amaçlamaktadır. Dersin ilk kısmı 1300-1600 dönemini kapsamaktadır. Derste işlenen konular arasından nüfus,
ticaret, ulaştırma, imalat, arazi mülkiyeti ve ekonomideki gelişmeleri yer almaktadır.

TAR309

Osmanlı Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapısı II

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı Osmanlı İmparatorluğunun siyasi, sosyal ve ekonomik tarihini tanıtmaktır. Dersin ikinci
bölümünde işlenen konular arasında, 1700-1914 yıllarını kapsayan dönem, nüfus, ticaret, ulaştırma, üretim,
arazi ve ekonomideki gelişmeler, Osmanlıda yapı ve reform çabaları ve 19. yüzyıla genel bir bakış yer
almaktadır.

TUR101

Türk Dili I

Kredi:2

AKTS:4

Dilin tanımı ve önemi; dil-kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imlâ
kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon
kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf
incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade
edebilme; çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman vb.) formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor,
ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.) makalenin giriş, gelişme ve sonuç
bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

TUR102

Türk Dili II

Kredi:2

AKTS:4

Sözlü Anlatım dersi neticesinde öğrencilerimize kendilerini tam ve doğru olarak ifade edebilme becerileri
kazandırmak; kalabalık karşısında konuşma pratikleri yaptırarak iyi bir öğretmen olmalarını sağlamak ve
okullarımızda kutlanan/anılan önemli gün ve haftalarda metin hazırlama ve konuşma yapma becerisi
kazandırmak.

Uİ207

Uluslararası İlişkilere Giriş I

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını öğreterek, uluslararası siyasetin temel
konuları hakkında temel bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bu derste, Uluslararası İlişkiler disiplininin gelişimine
dair çeşitli yaklaşım ve bakış açıları ve teorilerin yanında tarihsel süreç, başlıca uluslararası ve bölgesel sorunlar
incelenecektir. Devletler, uluslararası kuruluşlar ve örgütler hakkında genel bilgi verilecektir. Bu ders ayrıca,
Uluslararası İlişkiler öğrencilerine uluslararası politikanın işleyişi, alanın temel kavramları ve belli başlı çalışma
yöntemleri hakkında genel bir çerçeve çizerek, öğrencilerin uluslararası ilişkilerin işleyişini daha iyi
anlayabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. İşlenen konular uluslararası ilişkiler teorileri, Devletlerin dış
politika ile ilgili gücü, karar alma sistemi, hedefleri, dış politikanın içeriği ve stratejilerigibi konuların
incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Uİ208

Uluslararası İlişkilere Giriş II

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacıöğrencilere uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını öğreterek, uluslararası siyasetin temel
konuları hakkında temel bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bu derste, Uluslararası İlişkiler disiplininin gelişimine
dair çeşitli yaklaşım ve bakış açıları ve teorilerin yanında tarihsel süreç, başlıca uluslararası ve bölgesel sorunlar
incelenecektir. Devletler, uluslararası kuruluşlar ve örgütler hakkında genel bilgi verilecektir. Bu ders ayrıca,
Uluslararası İlişkiler öğrencilerine uluslararası politikanın işleyişi, alanın temel kavramları ve belli başlı çalışma
yöntemleri hakkında genel bir çerçeve çizerek, öğrencilerin uluslararası ilişkilerin işleyişini daha iyi
anlayabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Bu ders Uİ 207- Uluslararası İlişkilere Giriş I dersinin devamı
niteliğindedir. İşlenen konulargüvenlik, jeopolitik & dış politika analizi, diplomasi & kimlik,ittifaklar – savaş,
işbirliği & uluslararası sistem, uluslararası hukuk – uluslararası örgütler,uluslararası politik ekonomi, demokrasi
& insan hakları, birleşmiş milletler- kitle imha silahları, az gelişmişlik ve kalkınma, çevre sorunları ve küresel
iklim değişikliği & nüfus hareketleri ve göç olacaktır.

Uİ311

Türk Dış Politikası I

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı 1919’dan 1960’a kadar Türk Dış Politikası’nı etkileyen temel etkenleri ve Türk Dış
Politikası’yla ilgili önemli gelişmeleri irdeleyip tartışmaktır. Bu çerçevede işlenen konular arasında dış politika
analizi genel çerçeve ve yaklaşımı; Türk Dış Politikası’nın kuramsal çerçevesi ve uygulanması; Türkiye’nin
komşuları ve büyük güçlerle ikili ilişkileri; Türkiye’nin uluslararası örgütlerle olan ilişkileri; bölgesel
gelişmelerin ve etkenlerin Türk Dış poitikası üzerine etkileri; ve ilgili uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk
kavramları yer almaktadır.

Uİ 312
Uluslararası Örgütler
Kredi 3
AKTS 6
Bu dersin amacı kuramsal, hukuki ve siyasi boyutları göz önüne alarak küresel ve bölgesel örgütleri

incelemektir. Bu çerçevede, uluslararası örgütlerin güç ve etkinlikleri, karar alma, yürütme ve yargı
mekanizmaları önemli yer tutmaktadır. İşlenen konular arasında, Birleşmiş Milletler, Bretton Woods Kurumları,
NATO, Afrika Birliği ve Avrupa Birliği yer almakta ve bu örgütlerin kurumsal yapıları derinlemesine
incelenmektedir. Ders kapsamında küresel ticaret ve finans örgütlerine sistem kural ve normlarını geniş ölçekte
yayma potansiyeline sahip olmaları nedeniyle özel önem verilerek, uluslararası rejim yapıları da incelenecektir.
Ders anlatımının önemli bir kısmını öğrencilerle güncel kurumların incelenmesi için yapılan analizler
oluşturmaktadır.

UI 313
Uluslararası Politika ve Güvenlik
Kredi: 3
AKTS: 6
Bu dersin amacı uluslararası ilişkilerde kullanılan temel kavramlar ve teorileri aracılığı ile uluslararası sistemde
meydana gelen güncel meseleleri tartışmak ve irdelemektir. Bunu yaparken, ilk olarak uluslararası ilişkilerdeki
yaklaşımları inceleyip daha sonra da bu teorilerle güvenlik kavramının nasıl kavramsallaştırıldığı tartışılacaktır.
İşlenen konular arasında Uluslararası İlişkiler Öncesi Yaklaşımlar: Realizm, Liberalizm, İnşacılık kuramları ve
Uluslararası İlişkilerde Analiz Düzeyi ve Analiz Birimi’nin kavramsal olarak ayırımı yer almaktadır.

UI314/EKON312 ULUSLARARASI SİYASAL EKONOMİ
Kredi: 3
AKTS: 6
Bu dersin amacı ekonomi ve finasns tabanlı çalışlmaların günümüz uluslararası ilişkilerindeki yerine ve
bağlantısına vurgu yaparak , geçmişten bugune Uluslararası İktisat Politikası dalının ,Uluslararası İlişkiler anabilim
dalından nasıl türediğini ve özellikle 70-80 sonrası interdisipliner bir hal aldığını açıklamaktır. Devletler ile
piyasalarının ilişkisini inceler ve aslında Uluslararası İlişkiler Biliminin kuram ve kavramsal çerçevesini
kullanarak, ilişkilerin, güvenlik, finans, ekonomik vs. açıklamaya çalışmaktır. İşlenen konular Uluslararası İktisat
Politikasının kuramsal çerçevesi, UIP'nın ana akım kuramları, UIP 'ına güncel ve alternatif yaklaşımlar,
küreselleşme ve UIP, ulusal, uluslararası ve bölgesel yönetişim ve yönetim, ticaret, küresel finans, kalkınma,
teknoloji, kültür.

Uİ315

Türk Dış Politikası II

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı 1960’tan günümüze kadar Türk Dış Politikası’nı etkileyen temel etkenleri ve Türk Dış
Politikası’yla ilgili önemli gelişmeleri irdeleyip tartışmaktır. İşlenen konular arasında 1960’tan günümüze kadar
Türk Dış Politikası -iç ve dış etkenler çerçevesinde; Türkiye’nin ikili ilişkileri; Türkiye’nin uluslararası
örgütlerle olan ilişkileri; ve ilgili uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk kavramları yer almaktadır.

Uİ 316
Uluslararası İlişkiler Kuramı
Kredi 3
AKTS 6
Bu dersin amacı uluslararası ilişkilerde kullanılan temel kavramlar ve teorileri tartışmak ve irdelemektir. Bunu
yaparken, ilk olarak uluslararası ilişkilerdeki geleneksel yaklaşımları inceleyip daha sonra da bu geleneksel
teorilere yapılan eleştiriler tartışılacaktır. Dönem boyunca açıklanıp vurgulanacak olan konular arasında,
disiplinin oluşumu ve tartışmaları, yanı sıra, sözü geçen teorileri/yaklaşımları dış politika ve uluslararası
güvenlik ve benzeri konuların yorumlanmasında kullanılacaktır. İşlenen konular dünya politikasının dönüşümü
ve uluslararası ilişkiler çağı; uluslararası ilişkiler disiplinin doğuşu, kimliği ve sorunları; Realizm, Neo-Realizm,
Liberalizm, Neo- Liberalizm, İnşacılık, İngiliz Okulu, Marksist Teoriler, Eleştirel Teori, Post-Yapısalcılık.

Uİ400

Kıbrıs Meselesi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı Kıbrıs sorununun tarihsel arka planın detaylı bir şekilde incelenmesinin yanısıra Kıbrıs müzakere
süreci, hidrokarbon sorunu, Kıbrıs Türk toplumuna uygulanan amborgolar ve Crans Montana ve Montpelerin zirveleri
gibi güncel konuları da içermektedir. Dersin ana hedeflerinden bir tanesi de Kıbrıs Türk toplumun 1571’den beri süre
gelen halk ve egemenlik haklarının uluslararası hukuk kavramı içerisinde değerlendirilmesi ve bu bağlamda alternatif
çözüm önerilerinin sunulmasıdır. İşlenen konular arasında 1960’a kadar tarihsel arka plan ve Kıbrıs’ın stratejik
önemi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması ve yıkılması, Akridas Planı ve Kanlı Noel, 1963-1974 dönemi, 1974
olayları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliğine girişi ve Annan Planı,
Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyon-ambargolar, Hidrokarbon sorunu, Türkiye’nin Kıbrıs politikası, Kıbrıslı
Türklerin Self-Determinasyon Hakları, Müzakere süreci ve alternatif çözüm önerileri yer almaktadır.

Uİ401

Uluslararası İlişkiler Analizi I

Kredi: 3

AKTS: 6

Disiplinlerarası bir yaklaşım ile yürütülen Uluslararası İlişkiler Analizi dersinin amacı, yerel, bölgesel ve
küresel düzeylerde meydana gelen olayları, gelişmeleri ve uyuşmazlıkları çözümleyebilmek ve bu olaylara
tarihsel ve çok boyutlu analizler üretmektir. Farklı kuramsal çerçeveler gözetilerek dünya siyasetini
şekillendiren güncel meseleler çok boyutlu bir şekilde ve değişik analiz düzeylerinde mercek altına almaktadır.

Uİ 402

Uluslararası İlişkiler Analizi II

Kredi:3

AKTS:6

Bu dersin amacı disiplinler arası diyalog yardımı ile öğrencilerin uluslararası ilişkiler kapsamına dahil olan
konuları daha iyi anlamalarına ve tartışmalarına ışık tutmak şeklinde özetlenebilir. İşlenen konular ise
uluslararası ilişkiler teorileri, uyuşmazlıkların çözümü, uluslararası örgütler, güvenlik gibi başlıkları
içermektedir.

UI 422
Çatışmalar ve Çatışma Çözümleri
Kredi: 3
AKTS: 6
Bu dersin amacı teorik ve kavramsal analizler doğrultusunda dünyadaki belli başlı çatışmaların çözülme
yöntemlerini incelemektir. Çatışma çözüm yöntemleri çerçevesi altında çatışmanın önlenmesi, yönetimi ve
çözümlenmesi aşamalarında başvurulan yöntem ve metodlar hakkında genel bir bilgilendirme sağlamayı
amaçlamaktadır. Bu bağlamda işlenen konular çatışmaların temel nedenleri ve dinamikleri yanında çatışma
çözüm yöntemleri ve bu yöntemlerin gerektirdiği mekanizmaları ele alınmaktadır.

UİL423

Balkan Politikası

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı Balkanlardaki güncel siyasi ve ekonomik gelişmeleri bölge tarihi ve uluslararası ilişkileri
ışığında irdelemektir. İşlenen başlıca konular şunlardır: Balkan tarihi, Balkanlar´da 1919-1923 toprak yerleşim
revizyonizmi, iki dünya savaşı ve arasındaki dönemde rejimlerin karakteristik özellikleri, 1940´lı yıllarda
komünist rejimlerin kurulması ve 1989-1990 döneminde çöküşü, Soğuk Savaş sonrası geçiş döneminde Balkan
ülkelerinin karşı karşıya kaldığı ulusal ve uluslararası sorunlar, AB’nin Balkan politikası ve bölgeye yönelik
Türk Dış Politikası.

UİL481

Çevre Politikaları

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacıöğrencilerin çevre sorunlarına ilişkin temel kavramların tanımlanmasını, dünyanın karşı karşıya
olduğu çevre sorunlarının başlangıç noktası ve gelişiminin açıklanması, konuya ilişkin çözüm önerilerinin
tartışılabilen temel donanımın verilmesinden sonra konunun sınıf ortamında tartışılarak çözüm önerileri
geliştirebilmesini sağlamaktır. Bu ders, çevre siyaseti konsepti, çevre sorunları, ulusal ve uluslararası çözüm
arayışlarının ne oldukları, 1972-2003 Yılları arasında uluslararası çevre siyasetinin gelişimi ve Türkiye’deki
çevre politikalarının oluşumuna bir bakış sağlar. İşlenen konular küresel çevre rejimleri, küresel iklim
değişikliği, çevresel güvenlik, küresel çevre diplomasisi, sürdürülebilir kalkınma, Kuzey- Güney ilişkileri, aşırı
tüketim, politik ekoloji, çevresel adalet, uluslararası çevre hukuku, önemli çevre politikaları ve uluslararası
ilişkiler bilim insanlarının çalışmalarına eleştirel biçimde yaklaşmak, ve küresel çevre sorunları yarattığı pratik
ikilemler ışığında kendi argümanlarını değerlendirmenin yanında iklim değişikliğini ve biyolojik çeşitliliğin
azalmasını, uluslararası anlaşmaları, ulusal mevzuat ve sivil toplum faaliyeti gibi çok yönlü politika
yaklaşımıyla ele alan çeşitli sorunlardır.

UİL482

AB'nin Dış İlişkileri

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin temel amacı AB’nin dış ilişkileri ve uluslararası rolü ile ilgili konu ve olguları incelemektir. İşlenen
konular arasında AB dış ilişkilerinin kuramsal incelemesi ve tarihsel gelişimi; AB dış ilişkilerinin hukuki
temelleri, karar alma süreci, organizasyon yapısı ve kurumsal çerçevesinin gelişimi; AB’nin dış politika
konuları, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası, Avrupa Birliği genişleme ve komşuluk politikaları,
örneklerle ülke ve ülke grupları ile ilişkileri yer almaktadır.

YNTM201

İşletmelerde Etkin İletişim

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı sosyal gruplar, sosyal kurumlar, sosyal değişimler, medya ve toplum ile etkileşim halinde olan
insanı incelemektir. Bu inceleme sonucunda öğrencinin önce kendisiyle sonra başkalarıyla ve nihayet kurumsal
yapıları temsil eden tüzel kişiliklerle etkili iletişim kurmanın öneminin anlaşılması amaçlanmıştır.

YNTM202

ÖRGÜTLERDE ETKİN İLETİŞİM

Kredi: 3

AKTS: 6

Genelde iş yaşamında ve özelde tüm insan ilişkilerinin sürdürülmesinde dramatik bir rolü olan iletişimi anlamak
ve onu etkili bir şekilde kullanmayı bilmek geçmişten bugüne önemini korumaktadır. Bu bağlamda çalışanların
iş ortamında ve ona bağlı olarak hiyerarşik yapı içerisinde, çalışma arkadaşları, astları ve üstleriyle iletişim
kurma yol ve yöntemleri öğretilecektir. İyi ve etkili bir iletişim kurumlardaki verimliliğin en önemli şartlarından
biridir. Bu özelliğinden dolayı da iletişim alanında kullanılan teknikler, günümüzde hızla değişmekte ya da var
olanlara yenileri eklenmektedir. Öğrenciler bu alanla ilgili güncel' geçerli ve yaygın teknikleri öğreneceklerdir.

YNTM403

Proje Yönetimi

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı bir projenin ne olduğu, aşamalarının neler olduğu, proje yöneticisinin görev ve
sorumluluklarını, proje organizasyonlarının yapısı ve işleyişi, proje planlaması, kontrolu ile proje planlama ve
kontrol teknikleri ile projelerin değerlendirilmesi,izlenmesi,geliştirilmesi ve sonuçlan- dırılmasının
öğretilmesidir.
İşlenen konular; Proje ve yönetimi, proje yöneticisi, proje organizasyonu, proje planlaması, proje kontrolu,
projelerde risk yönetimi, proje planlama ve kontrol teknikleri ile projelerin değerlendirilmesi,izlenmesi,
geliştirilmesive sonuçlandırılması.

YNTM 407

Stratejik Yönetim

Kredi: 3

AKTS:6

Bu dersin amaci ögrencilerin isletme politikalarini anlama ve analiz etmelerine yardimci olmaktir. Stratejik
yönetim bilgisi yönetim bilgisi yöneticilerin isletmeyi yönetim kapasitelerini gelistirmektedir. Farkli stratejiler
analiz edilmekte ve en uygun olanin belirlenmesi yöntemlerinin nasil belirlenecegi üzerinde çalisilmaktadir.
Ders süresince konu ile ilgili çesitli kavramlar ve bunlarin uygulamadaki örnekleri ele alinmaktadir.

YNT422/İKY422

İş Hukuku

Kredi: 3

AKTS: 6

Çalışma hayatını çerçeveleyen mevzuatın öğrenilerek insan kaynakları yönetimi alanında uygulanma biçimleri

dersin ana temasını oluşturmaktadır.

YNTM423

Sosyal Psikoloji

Kredi:3

AKTS: 4

Bu dersin amacı sosyal gruplar, sosyal kurumlar, sosyal değişimler, medya ve toplum ile etkileşim halinde olan
insanı incelemektir. Bu inceleme sonucunda öğrencinin özel ve çalışma hayatında daha karşılaştığı sorunlarda
çözüm üretme kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.

YNTM430

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İNSAN İLİŞKİLERİ

KREDİ: 3

AKTS: 6

Dersin konusu, bir yandan insan, örgüt ve iş yaşamı arasındaki ilişkiyi bilimsel olarak incelemek, diğer taraftan
da iş yaşamındaki bireysel ve örgütsel sorunları belirleyerek çözüm önerileri sunmak için çeşitli öneriler ortaya
koymaktır. Dersin amacı, Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
geliştirmek Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Eleştirel
düşünceyi geliştirmektir.

YNTM 432

İşgücü Piyasası

Credit:3

ECTS:6

Eğitimden iş hayatına geçiş yeni mezun öğrenciler için kariyerlerindeki en önemli dönüm noktalarından
birisidir. Bu süreci tanımak ve iyi yönetebilmek doğru kariyer planlaması yapmak için gereklidir. Bu amaçla
çalışma yaşamı ve işgücü piyasasında var olan tehdit ve fırsatların öğrencilerin çalışma yaşamına girmeden
öğrenebilmeleri, işgücü piyasasının öğrencilerden beklentilerinin öğrenciler tarafından bilinmesi, iş arama
teknikleri ve iş mülakatları konusunda bilgilendirilerek örnek uyguılamalar ile çalışma yaşamına hazırlanmaları
eğitimden işgücü piyasasına geçişi kolalaştıracaktır. Bu ders kapsamında öğrencilerin mezuniyet sonrası
yaşamlarında karşılaşacakları riskleri tanımaları ve çalışma yaşamına hazırlanmaları hedeflenmektedir

YNTM470

Girişimcilik

Kredi: 3

AKTS: 6

Bu dersin amacı yenilikçi bir dünyada girişimciliğe ilişkin teorik bilgilerin pratikte uygunmasında bize yardımcı
olacak faktörleri anlamak, açıklamak ve yönetmek için gerekli bilgileri vermek ve bir perspektif
kazandırmaktır.

YNTM486

İnovasyon Yönetimi

KREDİ: 3

AKTS: 6

Dersin konusunu İnovasyon kavramının tanımlanması, diğer kavramlarla ilişkisi, inovasyon stratejileri ve
inovasyon yönetimi ile ilgili detaylı açıklamalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda dersin amacı, Belirlenen
kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak. Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek Seçilen konuların

derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan
bilgilerini geliştirmek Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
geliştirmek olarak ifade edilebilir.

YNT488

Excel'de Modelleme

Kredi: 3

AKTS: 6

Dersin amacı, işletme ve finans alanlarında kullanılan modellerin Excel programı yardımıyla günlük hayatta
nasıl uygulanacağını öğretmektir. İşlenen konular, modelleme için Excel fonksiyonları, Excel çözücü ile
optimizasyon, Excel çözücü ile optimal ürün karışımını belirlemek ve iş gücünü planlamak, Excel çözücü ile
nakliye ve dağıtım problemlerinin çözümü, finansal modelleme ve Excel çözücü ile sermaye bütçelemesi,
Excel çözücü ile finansal planlama, Excel ile Sermaye Varlık Fiyatlandırma Modeli (SVFM), Excel ile
yatırım performansı ve Sermaye Piyasası doğrusu hesaplaması, Excel ile bono ve hisse senedi değerlemesi,
Excel ile sermaye yapısı ve firma değerinin belirlenmesini içermektedir.

