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Doktora Ders İçerikleri 
 

1. YARIYIL  

KOD DERSLER T U L AKTS 

ISL 601 

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası 

(Strategic Management and Business Policy) 

Stratejik Yönetimin Temel Kavramları: Vizyon, Misyon Strateji, Politika; 

İşletmelerde Stratejik Yönetim: Stratejik yönetimin tanımı ve amacı, Stratejik 

yönetimin özellikleri, Stratejik yönetimin temel özellikleri, Stratejik yönetimin 

süreci ve safhaları, Stratejik yönetim düşüncesi, 1960-1990 arası gelişmeler; 

Strateji, Geliştirme Süreci: Amaçlar, Dış çevre Analizi, İşletmenin analizi 

konuları incelenecektir. 3 0 0 10 

ISL 603 

Finans Teorisi 

(Finance Theory) 

Finans teorisinin temel ilkelerini ve işletmelerin firma değerine katkı yapan 

yatırım, finansman kararlarının nasıl alındığını anlatmak ve finansal 

piyasaların temel özelliklerini ve şirketlerin ihraç edebileceği menkul 

kıymetleri tanıtmaktır. 3 0 0 10 

ISL 607 

Finansman Yönetimi 
(Finance Management) 

İşletmelerde fon yönetimi ile ilgili temel tekniklerin anlaşılmasıdır. Derste, 
temel finansal kavramlar ve tanımları, finansal yönetimin diğer bilimlerle 
ilişkisi, finansal karar verme, rasyo analizleri, sermaye bütçelemesi konuları 
incelenecektir. 

3 0 0 10 

ISL 609 

Nicel Araştırma Yöntemleri 
(Quantitative Research Methods) 

Bu dersin amacı öğrencilere sosyal bilimlerde kullanılan nitel araştırma 

yöntemleri hakkında farkındalık sağlamak ve nicel araştırma yöntemlerini 
öğretmektir. Giriş konularından sonra kalitatif ve kantitatif yöntemlere dayalı 

olarak hipotez geliştirme, veri toplama, veri analizi ve yorumu konuları 
işlenecektir.  

3 0 0 10 

ISL 611 

Liderlik ve Liderlik Analizleri 

(Leadership and Leadership Analysis) 
Liderlik kavramı, yönetici ve lider arasındaki farklılıklar, liderlik teorileri, güç 

kaynakları, liderlikte ilkeler ve değerler, liderlik ve etik, lider geliştirme, 

liderlerin eğitimi, liderliğin ölçümü ve liderlik analizleri, dünyada 
gerçekleştirilmiş liderlik araştırmalarından örnekler, farklı kültürlerde liderlik, 

Türk işletmelerinde yürütülmüş liderlik araştırmaları, liderlik ve takım 
çalışması, etkili liderlerin taşıması gereken özellikler konuları incelenmektedir. 

3 0 0 10 

ISL 613 

Muhasebe Teorisi ve Yeni Yaklaşımlar 

(Accounting Theory and New Approaches) 
Muhasebe Teorisine giriş, finansal muhasebe ve finansal raporlama 

konularında kavramsal çerçeve, muhasebe teorisinin yapısı, muhasebe teorisi 

ile ilgili bazı ileri konular incelenecektir. 

3 0 0 10 

ISL 617 

Tedarik Zinciri Yönetimi 

(Supply Chain Management) 

Tedarik Zinciri Yönetimi tanımı, gelişimi, sistematiği, Talep Tahmini ve TZY, 
Satın alma ve TZY,  Üretim ve TZY, Ürün ve TZY, Satış Pazarlama ve TZY, 

Lojistik ve TZY, TZY Stratejileri, SCOR Modeli, Değer Zinciri Analizi, 

3 0 0 10 



Türkiye'de ve Dünyada Başarılı TZY Uygulamaları, TZY Geleceği 

ISL 619 

Sayısal Ürünler ve Ağ Ekonomisi 
(Quantitative Products and Network Economics) 

Bu ders: ağyapılar ve ağyapı ekonomileri, ağ teorileri ve analizlerinin tarihsel 
gelişimi, ağyapıların mikro ve makro iktisadi etkileri, ağyapılarda bilgi akımları 

ve farklı endüstrilerde ağyapıların rolu gibi konuları içermektedir. 

3 0 0 10 

ISL 621 

Yönetim ve Motivasyon Teorileri 
(Management and Motivation Theories) 

Motivasyon ve yönetim nedir? Yönetim teorileri, Motivasyon teorileri, 

Motivasyonu arttırmaya yönelik çalışmalar, Motivasyon araçları, Başarı-
motivasyon ve toplam kalite ilişkisi, yönetimin motivasyona etkisi 

3 0 0 10 

ISL 623 

Entelektüel Sermaye ve Yönetimi 

(Intellectual Capital and Management) 
Entelektüel sermaye kavramı, entelektüel sermayenin bileşenleri (insan 

sermayesi, müşteri sermayesi ve yapısal sermeye), entelektüel sermaye 
ölçüm yöntemleri, insan sermayesi kavramı, insan kaynakları yönetimi ve 

stratejik İKY, insan sermayesinin yönetimi ve maksimize edilmesi, insan 

sermayesinin planlanması, temin ve seçimi, elde tutulması. 

3 0 0 10 

ISL 653 

Vizyon Yönetimi 
(Vision Management) 

Bu derste vizyonun tanımı, ideolojinin tanımı, vizyonla ilgili diğer kavramlar, 
işletmelerde vizyon oluşturma, vizyon oluştururken dikkat edilecek hususlar 

ve vizyonun işletmelere kazandırabilecekleri dersin katılımcılarına 
aktarılmaktadır. 

3 0 0 10 

ISL 655 

İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi 

(Training and Development of Human Resources) 

İnsan kaynaklarının eğitilmesi, geliştirilmesi, insan kaynağının yapacağı işe 
hazırlanması süreçleri ve gereklilikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

3 0 0 10 

ISL 657 

Kurumsal Finansal Karar Verme Teknikleri 

(Corporate Financial Decision Making Techniques) 
Dersin amacı, doktora öğrencilerine, işletme yönetimindeki temel finansal 

karar süreçlerine ilişkin teorik ve pratik konular anlatılacaktır. Öğrencilerin 
işletme finansıyla ilgili temel kavramlar, finansal tablolar, finansal tabloların 

analizi, finansal planlama,paranın zaman değeri, finansal piyasalar, finansal 

varlıklar, duran varlık yatırım kararlar süreçleri, risk ve getiri kavramlarına 
ilişkin kazanım sağlamaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin işletme finansına 

ilişkin problemlere yöneticilerin bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlayacak 
birikim kazandırılması amaçlanmaktadır. 

3 0 0 10 

ISL 659 

İşletmelerde Sosyal Sorumlulukların Yönetimi ve İş Ahlakı 

(Management and Business Ethics of Social Responsibilities in 
Business) 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, önemi,  amaçları, kurumsal sosyal 

sorumluluğun gelişimi, itibar ve sosyal sorumluluk arasındaki ilişki, sosyal 
sorumluluk kampanyaları süreci, Dünyada ve Türkiye'de uygulanan sosyal 

sorumluluk projeleri. 

3 0 0 10 

ISL 625 

İleri İstatistik Teknikleri 
(Advanced Statistical Techniques) 

Bu dersin amacı öğrencilere değişik araştırma modellerinin analiz edilmesi, 
değiştirilmesi ve test edilmesinde beceri sahibi yapmak ve analizlerinin 

sonuçlarını hakemli dergilerce kabul edilebilecek şekilde raporlaştırmayı 

öğretmektir. 

3 0 0 10 

 

 

 

 



2. YARIYIL 

KOD DERSLER T U L AKTS 

ISL 602 

Stratejik Pazarlama Yönetimi 

(Strategic Marketing Management) 

Bütünleştirici bir ders olarak katılımcılara tepe yönetimin karşılaşacağı 

karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm 

üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması, iş yaşamına ait 

gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar 

diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya 

getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait pazarlama sorunlarına çözümler 

üretebilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Öğrencilere; (i) stratejik 

pazarlama sürecinin temel öğelerini açıklayabilme; (ii) sektörün potansiyelini 

ölçebilmek için sektörün yapısını ve buna etki eden çevresel faktörleri analiz 

edebilme; (iii) rekabet avantajı yaratabilmek için firma kaynaklarının nasıl 

değerlendirileceği; (iv) firmaların farklı iş alanlarında nasıl değer 

yaratabileceği ve (v) yeni pazarlama modelleri ve stratejileri hakkında bilgi 

kazandırılması gibi konularda eğitim vermek hedeflenmektedir.   3 0 0 10 

ISL 604 

Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 

(Organizational Behavior and Management Psychology) 

Örgüt ve sistem kavramlarının incelenmesi, toplumsal örgütlerin belirgin 

özellikleri, örgütsel roller, güç ve otorite, örgütlerde iletişim ve bilgi akışı, 

örgütsel etkinlik ve verililiğin psikolojik temelleri, örgütsel değişim, kişilerin 

örgüte bağlanmaları, örgüt iklimi, örgüt kültürü ve bunların psikolojik 

temelleri, liderlik ve liderlik kuramları, motivasyon kuramları, güç ve 

etkileme, örgütlerde çatışma, nedenleri ve çözüm yolları ele alınmaktadır. 3 0 0 10 

ISL 606 

Kurumsal Finans 
(Corporate Finance) 

Kurumsal finans kuramının içerdiği çeşitli konuları derinlemesine inceleyerek 
özellikle uluslararası ortamlarda finansal karar verme ilkeleri üzerinde 

odaklaşmaktadır. Firma değerlemesi, işletme sermayesi yönetimi, finansal 

analiz, yatırım kararları, sermaye yapısı kuramı, temsilcilik sorunları, finansal 
sorunlar ve işletmenin yeniden yapılanması konularına uluslararası bir bakış 

açısı, finans kuramı, muhasebe ve ekonomi alanlarını kapsamaktadır. 

3 0 0 10 

ISL 608 

Küresel Ekonomik Finansal Gelişmeler ve Türkiye 

(Global Economic Financial Developments and Turkey) 

Küreselleşme, küreselleşmenin ekonomik yönü, gelişmiş gelişmekte olan ve 
az gelişmiş ülke ekonomilerinin küreselleşme sürecindeki konjonktürleri ile 

cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik durum, devletçi sanayileşme dönemi, II. 
Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ekonomisi, 1950-2000 arası Türkiye 

ekonomisindeki gelişmeler, küresel kriz ve sektörel gelişmeler ders içeriğini 

oluşturmaktadır. 

3 0 0 10 

ISL 610 

Nitel Araştırma Yöntemleri 

(Qualitative Research Methods) 
Niteliksel araştırma yöntemlerinin tanıtılması; geleneksel, deneysel ve 

istatistik tabanlı araştırma yöntemleri ile niteliksel araştırma araçlarının 

karşılaştırılması; içerik analizi; etnografik analiz; mülakat teknikleri. 

3 0 0 10 

ISL 612 

Küreselleşme 

(Globalization) 

Bu dersin amacı 1980 li yıllar sonrası küreselleşme olgusu, küreselleşme, 
modernite, ulus devletler ve Türkiye, Serbest piyasa ekonomisi ve Türkiye, 

Küreselleşme olgusu ve yarattığı ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar AB 
nin kendi içinde gösterdiği gelişme ve Türkiye nin AB ile ilişkilerini irdelemek 

olacaktır. 

3 0 0 10 



ISL 614 

İthalat ve İhracat Pazarlaması 

(Import and Export Marketing) 
Uluslararası Pazarlama konusuna giriş, Uluslararası Pazarlamanın kapsamı, 

Uluslar arası, Pazarlamada karar süreci, Pazarlama Araştırmaları, Yabancı 

pazarlarda ürün politikalarının planlanması, Uluslararası fiyatlandırma 
politikaları, Uluslararası dağıtım, Uluslararası tutundurma politikaları, 

Pazarlama faaliyetlerinin kontrolü incelenmektedir. 

3 0 0 10 

ISL 616 

Örgüt Geliştirme Stratejileri 

(Organizational Development Strategies) 

Örgüt geliştirmenin kapsamı, temel unsurları, süreci ve safhaları, örgüt 
yapısına yönelik, örgüt süreçlerine yönelik müdahale teknikleri, örgüt 

geliştirmenin uygulama koşulları incelenmektedir. 

3 0 0 10 

ISL 618 

Tüketici Davranışları Teorisi ve Yeni Yaklaşımlar 
(Consumer Behavior Theory and New Approaches) 

Tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, Tüketici davranışı kavramı ve 
özellikleri, Tüketici davranış modelleri, Öğrenme, Güdülenme, Algılama, 

Tutumlar ve tutumların değiştirme stratejileri, Kişilik ve yaşam biçimi, Grup 
dinamikleri ve danışma grupları Aile, kişiler arası iletişim, fikir liderliği ve 

yeniliklerin yayılması, Kültür ve sosyal sınıf Tüketicinin satın alma süreci, 

Satın alma sonrası tüketici davranışları konuları konusu ele alınacaktır. 

3 0 0 10 

ISL 620 

Feodal Toplumdan 20. yy.'a İşletmecilik 

(Feudal Society 20th Century Business Administration) 

Feodal toplum döneminden 20. Yüzyıla kadar işletme ve işletmeciliğin 
değişimi, dönüşümü ve gelişmeleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

3 0 0 10 

ISL 622 

Kurumsal İletişim Yönetimi 
(Corporate Communications Management) 

Öğrencilere, Kurumsal İletişim kavramını, önemini anlatmak, kurumlardaki 

uygulamaları tanıtmak, Kurumsal İletişimi bir bütün olarak değerleme ve 
uygulamalarda yer alabilme becerileri kazandırmaktır. 

3 0 0 10 

ISL 624 

Ekonometri 

(Econometrics) 
Ekonometrinin Unsurları, En Küçük Kareler Yöntemi, Hipotez Testleri, 

Korelasyon Katsayısı, Determinasyon Katsayısı, EKK nın Standart Hataları, 
Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri. 

3 0 0 10 

ISL 650 

Sermaye Bütçelemesi 

(Capital Budgeting) 
Sermaye bütçelemesinin amacı, hazırlanması ve sermaye bütçeleme 

aşamaları 

3 0 0 10 

 

 

3. YARIYIL 

KOD DERSLER T U L AKTS 

ISL 627 

İnovasyon ve Değişim Yönetimi 

(Innovation and Change Management) 

Değişim ve dönüşüm kavramları, inovasyonun yenilikçilik ve yaratıcılık 
bağlamındaki tanımı, değişim sürecinde inovasyonun rolü, kişisel ve örgütsel 
değişim yönetimi, değişime neden olan gelişmeler, değişim süreci, değişim 
sürecinin etkinliği, Türkiye‟de inovasyon ve değişime yönelik vakalar 
incelenir. 

3 0 0 10 

ISL 629 

Bilim Felsefesi 

(Science Philosophy) 
Bir felsefi alan olarak genelde bilim felsefesinin ve özelde sosyal bilim 

felsefesinin temel değer, kavram ve argümanlarını eleştirel bir bakış açısıyla 

ve metodolojik ve epistemolojik çoğulculuk gözetilerek öğrenciye vermektir. 

3 0 0 10 



ISL 631 

İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler 

(Current Developments in Human Resources Management) 
İnsan Kaynakları Yönetimini etkileyen iç ve dış çevre faktörleri, İnsan 

Kaynakları Yönetimine ilişkin teori ve yaklaşımlar, İnsan Kaynakları 
Stratejileri ve politikalarının oluşturulması ve uygulanması kapsar. İnsan 

Kaynaklarında eşitlik, yetkinliklere dayalı insan kaynakları yönetimi, esnek 

çalışma ve insan kaynakları yönetimi, örgüt kültürü ve insan kaynakları 
yönetimi, kariyer geliştirme sitemi, yeni kariyer yaklaşımları ve kariyer 

aşamalarının değişme nedenleri irdelenmektedir. Ayrıca ödül stratejisinin 
geliştirilmesi, etkin bir ödül stratejisinin unsurları ve örnekleri, işten 

çıkarmada destek hizmetleri, iş-özel yaşam dengesi ve işyerinde tükenmişlik 
olgusu, iş gücünde çeşitliliğe yol açan trendler, ulusal ve uluslar arası çalışma 

mevzuatında güncel gelişmeler ders kapsamındadır. 

3 0 0 10 

ISL 635 

Muhasebe Bilgi Sistemi 

(Accounting Information System) 
Hesap planı, girdi süreçleri ve belgelendirilmesi, verilerin elde edilmesi, 

bunların işlenmek suretiyle muhasebede ihtiyaç duyulan miktar ve tutar 
bilgilerinin elde edilerek yönetime sunulmasını sağlayan sistem 

incelenmektedir. 

3 0 0 10 

ISL 637 

Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler 
(Nonparametric Statistical Methods) 

Bu dersin amacı parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerin temel fikrini 

öğretmektir. Kitlenin her zaman parametrik testlerin altında yatan 
varsayımlara uymadığı durumlarda, katı varsayımlara bağımlı olunmadığı 

durumlarda çıkarım yöntemlerinin geçerliliğine sık bir şekilde ihtiyaç vardır. 
Parametrik olmayan istatistiksel yöntemler birçok durumda bu boşluğu 

doldurur. Araştırmacının ayrıca diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
parametrik olmayan istatistiksel yöntemleri tartışacağız. 

3 0 0 10 

ISL 639 

Yeni Ürün Yönetimi 

(New Product Management) 

İnovasyon ve yeni ürün geliştirmenin çağdaş, rekabetçi organizasyonların 
hayatta kalmaları için ne kadar önemli olduğu bilincinin içselleştirilmesi; bu 

konuda gerekli teorik bilgilerin verilmesi ; ve öğrencilere aldıkları bilgilerle, 
mal veya hizmet üreten bir organizasyonda bir vak'a çalışmasının yaptırılması 

3 0 0 10 

ISL 641 

Kurumsal Yönetişim 

(Corporate Governance) 
Dersin amacına uygun olarak kurumsal yönetişim kavramının tanımı, 

kapsamı, ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi giriş haftalarında anlatılacaktır. 

Takip eden haftalarda kurumsal yönetişim ilkeleri ve bu ilkelerin 
uygulanması, kurumsal yönetişim süreci ve stratejisi irdelenecektir. Son 

olarak, kurumsal yönetişim kontrol ve ölçüm göstergeleri ile birlikte kurumsal 
etik ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramları incelenecektir. 

3 0 0 10 

ISL 643 

Yönetim Düşüncesinde Yeni Yaklaşımlar 

(New Approaches in Management Thought) 
Yönetim kavramı-özellikleri ve önemi, sistem düşüncesi, yönetim 

düşüncesindeki gelişmeler ve nedenleri, gelişim modelleri, yönetim okulları, 

yönetim ve organizasyon alanında çalışmanın güçlüğü, klasik, neo-klasik, 
modern (sistem ve durumsallık yaklaşımı) ve post-modern yaklaşımlar, 

çağdaş yönetim teknikleri, gelecekte yönetim konuları işlenecektir. 

3 0 0 10 

ISL 645 

Türkiye'de Sermaye Piyasası 
(Capital Markets in Turkey) 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endeksleri, yatırım ortaklıkları, yatırım 
fonları, aracı kurumlar, tahvil ve bono piyasası gibi Türkiye‟deki sermaye 

piyasasını oluşturan unsurlar ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. 

3 0 0 10 

ISL 647 

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk 

(Sustainability and Social Responsibility) 
Sosyal sorumluluk başlı başına kuruluşlar açısından doğru konumlandırılması 

3 0 0 10 



gereken bir iletişim stratejisidir. Aslında kurumsal itibarın yönetilmesine 

ilişkin uygulamada dikkate alınması gereken en önemli etkenler: çalışan, 
kurumsal kimlik, vizyon, etik değerler, sürdürülebilirlik ve elbette kurumsal 

sosyal sorumluluk olarak ön plana çıkmaktadır. Bu ders kapsamında bu 
kavramlar Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte uygulamalı olarak 

incelenmektedir. 

ISL 649 

Örgüt Kuramı 
(Organizational Theory) 

Bu dersin genel amacı katılımcılara örgüt kuramını ve felsefesini tanıtmak, 

farklı teoriler hakkında eleştirel bir bakış açısı geliştirmelerini ve bu teorileri 
modern örgüt bağlamında kavramlara uygulamalarını sağlamaktır. 

3 0 0 10 

ISL 651 

Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi 

(Innovation and Creativity Management) 
Yaratıcılık ve yenilik olgularının hem işletmecilik tarihindeki rolü, hem de 

günümüz işletmelerinin rekabet edebilmelerindeki önemini öğrencilere 
aktarmak. 

3 0 0 10 

ISL 653 

İş Ahlakı 

(Business Ethics) 

İş ahlakı kavramını tanıtmak, İş ahlakı kavramının bir işletmenin başarısı 
üzerindeki etkilerini açıklamak dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

3 0 0 10 

ISL 661 

Öngörü Teknikleri 

(Forecasting Techniques) 
Ders, temel öngörü teknikleri; tek değişkenli, tek denklemli ve çok denklemli 

öngörü modelleri, faklı öngörü modelleri arasından en iyi modelin seçimi 
konularını kapsamaktadır. Teorik bilgilerin, uygulamalı olarak genişletilmesini 

sağlamak amacı ile makro ekonomik ve finansal verilere uygulamasının 

yapılması, bu dersin bütünleyicisidir. 

3 0 0 10 

ISL 663 

İleri Teknik Analiz Uygulamaları 

(Advanced Technical Analysis Applications) 

Sistemli bir şekilde Teknik Analiz yaparak kazancı arttırma yöntemleri 
İndikatörlerin dayandıkları temel mantık ve uygulanış şekilleri İndikatörlerin 

Metastock formülleri, Fonksiyonlar Kişisel indikatör (Custom Indicator) 
yaratımı Kaşif (Explorer) ve Sistem Testi uygulamaları Hisse Senedi 

Değerleme Yöntemleri KAOS Teorisi Davranışsal Finans (Behavioral Finance) 

Kuramı Beklenen Fayda ve Karar Verme Fiyat hareketlerinin Stokastik Süreç 
olarak tanımlanması 

3 0 0 10 

 

4. YARIYIL 

KOD DERSLER T U L AKTS 

ISL 626 

Organizasyon ve Kültür 
(Organization and Culture) 

Bu derste, örgüt kültürü kavramı, örgüt kültürünü oluşturan unsurlar, farklı 
örgütler ile farklı ülkelerde faaliyette bulunan örgütlerin kültürleri, bir ulusun 

kültürünün, o ülkede faaliyet gösteren işletmeleri nasıl etkilediği ve öğrenen 
örgütlerin kültürel altyapısı incelenir. 

3 0 0 10 

ISL 628 

Stratejik Marka Yönetimi 

(Strategic Brand Management) 
Marka yönetimi dersinde marka ve marke ile ilgili kavramlar, marka değeri 

oluşturma  (Denkliği), marka değerinin denkliği unsurları, marka yaratma 

stratejileri, markanın konumlandırılması, markanın görevsel ve işitsel 
unsurları, market iletişimi ve global maka yönetimi gibi konular 

incelenmektedir. 

3 0 0 10 

ISL 630 

Pazarlama İletişimi Yönetimi 

(Marketing Communication Management) 

Pazarlama İletişimi Kavramı, bütünleşik pazarlama iletişimi, pazarlama 
iletişimi karması, reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma, 

3 0 0 10 



doğrudan pazarlama, internette pazarlama, pazarlama karması unsurları ve 

pazarlama iletişimi, pazarlama iletişiminin planlanması süreci gibi konuları 
kapsamaktadır. 

ISL 634 

Girişimcilik ve KOBİ'ler 

(Entrepreneurship and SMEs) 
KOBİ’ler ile ilgili ile kuramlar, yönetsel sorunlar ve çözümleri KOBİ finansman 

teknikleri, girişim sermayesi, temel yetenek ve dış kaynaklardan faydalanma, 
yeniden yapılanma ve kurumsallaşma, kurumsal strateji belirleme, stratejik 

karar süreçlerinin analizi, kurum kültürü, Türkiye’deki KOBİ’lerin sorunları, 

KOBİ’lerin küresel pazar stratejileri incelenecektir. 

3 0 0 10 

ISL 636 

Yeni Finansman Teknikleri ve Uygulamaları 

(New Finance Tecniques and Applications) 

Leasing, factoring, barter işlemleri, fortfaiting, franchising gibi yeni 
finansman teknikleri ve bunların muhasebeleştirilmesi üzerinde 

durulmaktadır. 

3 0 0 10 

ISL 638 

Dağıtım Kanalları Yönetimi 

(Distribution Channel Management) 

Satış ve pazarlamada dağıtım kanallarının yeri ve önemi, dağıtım kanalları 
tipleri, avantajları, uygun dağıtım kanalının nasıl seçileceği konularının 

kavratılması ve kanallar arası dengenin nasıl kurulacağı ve kanalların ne 
şekilde değerlendirilebileceği konularının ele alınmasıdır. 

3 0 0 10 

ISL 640 

Türev Ürünler ve Fiyatlama Teknikleri 

(Derivative Products and Pricing Techniques) 
Spekülasyon, Döviz, Faiz ve Endeks Futures, Forward Kontratlar, Opsiyon 

Piyasalar, Opsiyon Değerleme Modelleri, Swap Türleri ve Swapların 
Fiyatlandırılması, İleri Türev Piyasa Stratejileri ve fiyatlandırma yöntemleri 

ders içeriğini oluşturmaktadır. 

3 0 0 10 

ISL 642 

Yönetim Felsefesi 
(Management Philosophy) 

Bu ders kapsamında Örgüt Teorisi ve uygulamaları derinlemesine incelenerek 

örnek olaylar yardımı ile irdelenmektedir 

3 0 0 10 

ISL 644 

İleri Denetim Uygulamaları 

(Advanced Audit Practices) 

Denetim planlaması, denetim kanıtları, denetim raporu, iç kontrol, belgeleme 
ve hile (suistimal) konularına ilişkin uygulamalar 

3 0 0 10 

ISL 646 

Oyun Teorisi ve Uygulamaları 
(Game Theory and Applications) 

Bu dersin amacı, oyun teorisini teknik olarak tanıtıp, başta ekonomi alanı 

olmak üzere değişik alanlara nasıl uygulanabileceğini tartışmaktır. 
Günümüzde bireylerden firmalara, yerel kurumlardan evrensel kurumlara 

kadar her noktada karar verme süreçleri stratejik düşünme biçimine giderek 
oturmuştur. Karar birimleri daha sağlıklı kararlara ulaşabilmek için rakiplerinin 

davranışlarını daha yakından izlemekte, daha çok bilgi toplamaktadırlar. Bu 

sürecin bilimsel düzeyde anlaşılması, oyun teorisinin ilgi alanı içindedir. 

3 0 0 10 

ISL 652 

Esnek Hesaplama 

(Flexible Calculation) 
Belirsizliğin ve duyarsızlık toleransı esnek hesaplama teorilerinin ana 

özellikleri olarak ve sinir ağları, bulanık mantık, genetik algoritmalar, 

Olasılıksal akıl yürütme, kaba kümeler, kaos ve melez yaklaşımlar olarak 
verilmektedir. 

3 0 0 10 

 

 


