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GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
İŞLETME ANABİLİM DALI 

Tezli Yüksek Lisans Ders İçerikleri 

BİLİMSEL HAZIRLIK 

KOD DERSLER T U L AKTS 

ISL 201 

Yönetim ve Organizasyon I 
(Management and Organization I) 

Yönetim, yöneticilik ve karar verme, yöneticilik ve planlama, amaçlara 
göre yönetim, klasik organizasyon teorisi, neo-klasik organizasyon 

teorisi, sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, toplam kalite yönetimi, 

müşteri tatmini, kalite kontrol çemberleri, kalite güvence sistemi, 
standardizasyon.  

3 0 0 0 

ISL 202 

Yönetim ve Organizasyon II 

(Management and Organization II) 
Yönetim düşüncesinin tarihi gelişimi, klasik, Neo-klasik, modern ve 

çağdaş yönetim teorileri, yönetim fonksiyonları, planlama, örgütleme, 
yürütme, koordinasyon, denetim 

3 0 0 0 

302002172016 

Pazarlama I 

(Marketing I) 

Pazarlama konusu, kapsamı, gelişimi, modern pazarlama yönetimi, 
pazarlama yönetim süreci; pazarlama planlaması ve stratejik planlama; 

pazarlama enformasyon ve araştırma sistemleri ilkeleri; kontrol 
edilemeyen dış çevre faktörleri; enflasyon ve stagflasyon koşullarında 

pazarlama stratejileri.  

3 0 0 0 

ISL 222 

Pazarlama II 
(Marketing II) 

Tüketici, örgütsel ve uluslar arası pazarların yapısal ve davranışsal 

ilkeleri; pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi, Pazar 
konumlanması, talep tahminleri; ürün/hizmet, fiyat, dağıtım ve 

tutundurma alt karması ilkeleri; pazarlama örgütlenme ilkeleri. 

3 0 0 0 

ISL 231 

Genel Muhasebe 
(Accounting) 

Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları, muhasebede kayıt yöntemleri, 
muhasebede hesap kavramı ve hesapların gruplanması, bilanço 

denkliği, muhasebede kullanılan defterler, tekdüzen hesap planının 

açıklanması, nakit, mal, senet, banka ve çek, alacak hareketlerinin 
muhasebe kayıtlarında izlenmesi.  

3 0 0 0 

ISL 342 

Finansal Yönetim 

(Financial Management) 
Uluslararası finansın unsurları, küresel finans kavramı, pariteleri 

açıklayan teoriler, uluslararası para ve sermaye piyasaları, türev 
piyasalar, kur riski ve yönetimi. 

3 0 0 0 

 

1. YARIYIL 

KOD DERSLER T U L AKTS 

ISL 545 

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 
(Scientific Research Methods and Publication Ethic) 

Bilimsel araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve 

sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma 
yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden 

geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma 
yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) 

3 0 0 7,5 



kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri 

değerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini 

sağlamaktır. Bu derste etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve 
yayın etiği, etik dışı davranışlar vurgulanacaktır. En sık görülen 

araştırma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal 
tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve 

farkındalık kazandırmaktır. 

ISL 547 

KOBİ Finansal Raporlama Standartları 
(SMEs Financial Reporting Standards) 

Bu dersin amacı, KOBİ kavramı ile ilgili tanımlamaların ve yasal sınırların 

açıklanması, KOBİ TFRS/TMS’nin TFRS ve TMS’den farklılıklarının neler 
olduğunun belirlenmesi, KOBİ TFRS/TMS’nin gerekliliği, uygulama 

koşulları ve bu standartların örnek uygulamayla tanıtılmasıdır. 

3 0 0 7,5 

ISL 551 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri 
(Scientific Research Methods) 

Bu dersin amacı öğrencilere sosyal bilimler alanında kendi başlarına 
bilimsel araştırma yeteneği kazandırmaktır. Bu kapsamda bilimsel 

araştırmanın amacı, süreci ve aşamaları ile bilimsel araştırma yöntemleri 

gibi konular işlenecektir. Öğrencilerin bilimsel araştırma yapabilmeleri 
için gereken kaynak bulma ve tara, veri toplama, verileri değerlendirme 

ve rapor yazma yöntemleri uygulamalı olarak öğrenmelerini 
sağlanacaktır. Bilimin amacı, araçları ve yöntemleri, sosyal bilimlerin 

gelişim tarihi, diğer bilim dalları ve formel disiplinler ile ilişkileri, nicel ve 
nitel araştırma yöntemleri. 

3 0 0 7,5 

ISL 553 

Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi 

(Instruments and Portfolio Management) 

Bu derste sermaye piyasalarında ne tür yatırım araçlarının bulunduğu ve 
bunların temel özellikleri anlatılır. Bu derste, örneğin, bono, tahvil ve 

benzeri enstrümanların neler olduğunu ve ne tür yatırımcılar için uygun 
olduğunu öğrenirsiniz. Bu derste öğrenilenler, sanal bir portföy 

yarışması ile desteklenir.  Böylece öğrenciler belli bir miktardaki sanal 

parayı derste öğrendikleri bilgilerle kendi seçtikleri döviz, hisse senetleri,  
bono -tahvil gibi gerçek yatırım araçlarında değerlendirerek hem de 

öğrendikleri bilgileri uygulama imkânı bulmuş oluyor hem de  ileride 
finansla ile ilgili bir işte çalışmak istemeseler bile  en azında  kendi 

bireysel yatırımlarını nasıl değerlendirmeleri gerektiği konusunda  
tecrübe kazanmış olacaklardır. 

3 0 0 7,5 

ISL 555 

Yeni Finansal Araçlar ve Finansal Kurumlar 

(New Financial Instruments and Financial Institutions) 

Bu ders ile öğrencilerin finansal araçlar ve türevlerini tanımları ve bu 
araçların kullanımı hakkında temel düzeyde bilgiye ve çözümleme 

becerisine kavuşturulmaları amaçlanmaktadır. Finansal araçlar ve 
türevleri konusundaki bilgiler öğrencilere sayısal örneklerle aktarılır. 

Güncel gelişmeler ve örnek olaylarla teorik bilgiler desteklenir. 

3 0 0 7,5 

ISL 557 

Uluslararası Finansman 
(International Finance) 

Bu dersle öğrencinin, para ve sermaye piyasasını tanıyarak dış ticaretin 

finansman ve teşvik işlemlerini kavraması sağlanacaktır. Derste finansal 
piyasaların küreselleşmesi; tarihsel bir açıdan Avrupa ve ABD 

bankacılığı; küresel borç ve hisse senedi piyasalarının yapısı; Avrupa 
Para Birliği ve finansal piyasalar üzerindeki etkileri; yükselen finansal 

piyasalar; küresel finansal sistemde düzenleme konuları üzerinde 
durulmaktadır.. Derste işlenecek temel konu başlıkları, döviz kurlarına 

ilişkin teori ve politikalar, uluslararası portföy yönetimi, uluslararası 

finansal piyasalar ve kurumların gelişimi ve güncel gelişmeler ile birlikte 
uluslararası finansal kuruluşlar olarak sıralanabilir. Ayrıca, uluslararası 

şirketlerin karar verme mekanizmalarına ilişkin çeşitli vaka analizleri de 
bu dersin kapsamı içinde yer almaktadır. 

3 0 0 7,5 



ISL 559 

Yönetim Organizasyon 

(Management and Organization) 
Yönetim ve organizasyon dersi işletme alanında yapılacak bir yüksek 

lisansta görev alınacak örgütler hakkında temel bilgiyi sağlamayı 
amaçlamaktadır. Bu ders yönetim bilgisinin zamana ve bağlama dayalı 

önemli değişkenlerinin vurgulanmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede, 

yönetim ve örgütler kapsamındaki yaklaşım, bakış açıları ve kavramlar 
ele alınarak bunların ülkemizde uygulanabilme imkânları tartışılacaktır. 

3 0 0 7,5 

ISL 561 

İşletme Yönetimi 

(Business Management) 
İşletme Yönetimi dersi, yönetim kavramını bir disiplin ve süreç olarak ele 

alarak işletme yönetimi teorisine ve uygulamasına bir giriş niteliği 
taşımaktadır. Ders yönetim ile ilgili teorileri, örgüt teorisini ve modern 

örgütlerde yönetim uygulamasını öğrencilerine kavramsal, analitik ve 

pragmatik bir perspektiften sunmaktadır. Ders ile ayrıca öğrencilere 
işletme yönetimini anlama ve analiz etmede kendi yaklaşımlarını ve 

felsefelerini geliştirebilmeleri imkânı verilmektedir. Dersin temel konuları 
arasında yönetim düşüncesinin evrimi ve tarihçesi, yönetim biliminin 

temel kavramları, planlama, örgütleme, liderlik ve kontrol gibi yönetimin 
temel fonksiyonları yer almaktadır. 

3 0 0 7,5 

ISL 563 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 

(Strategic Human Resources Management) 

Rekabetçi İK stratejileri ve şirket stratejisi ile ilişkisi, stratejik İK 
planlama ve ilgili uygulamalar, İK nin fonksiyonel olarak etkinliği, İK 

faaliyetlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, İK işlevinin örgütsel 
performans üzerindeki etkiler gibi konular ele alınmaktadır. 

3 0 0 7,5 

ISL 565 

Modern Finansal Teknikler 

(Modern Financial Techniques) 
Bu derste geleneksel finansman kaynakları dışında, günümüzde gelişmiş 

birçok ülkede giderek yaygınlaşan ve Türkiye’de de uygulama alanı 

bulmaya başlayan ileri finans tekniklerine ilişkin genel bilgiler ve 
uygulama şekillerine yer verilmektedir. 

3 0 0 7,5 

ISL 567 

Stratejik Finansal Yönetim 

(Strategic Financial Management) 
Stratejik Finansal Yönetim alanında ticari katkı payı yüksek (piyasa 

değeri ve karı maksimize etmeye yönelik) kararları alma tekniklerine 
hâkim olma ve bunları sorgulayabilme becerisini kazanmak. 

3 0 0 7,5 

ISL 569 

Yatırım Projelerinin Değ. ve Analizi 

(Evaluation and Analysis Of Investment Projects) 

Yatırım projelerinin önemi, yatırım türleri, teknik analiz, ekonomik analiz, 
finansal analiz, hukuki analiz, proje değerlemede statik yöntemler: geri 

ödeme süresi, ortalama getiri oranı, proje değerlemede dinamik 
yöntemler: net bugünkü değer, iç verim oranı karlılık indeksi, paranın 

zaman değeri, gelecek değer, şimdiki değer, dinamik değerleme 
yöntemlerinin karşılaştırılması, riskli projelerin değerlemesi, karar ağacı 

ve simülasyon teknikleri, Türkiye’de yatırımlara kamu desteği. 

3 0 0 7,5 

ISL 571 

Yenilik ve Değişim Yönetimi 

(Innovation and Change Management) 
Bu dersin amacı, yenilik ve yenilik yapmanın önemini kavrama ve 

bundan hareketle örgütlerin nasıl değiştiğini ve bu değişim sürecinin 
yöneticiler tarafından nasıl yönetilip yönlendirildiğinin araştırılması ve 

incelenmesidir. Örgütlerde yaşanan değişim türleri arasındaki farklılığın 
belirlenmesi ve bunun başarıyla yönetilmesi, değişimi kolaylaştırıcı 

örgütsel yapı ve yönetsel yaklaşımların tartışılması, konuya ilişkin 

uygulamalar. 

3 0 0 7,5 

ISL 573 
Uluslararası Yönetim 
(International Management) 

Dersin amacı uluslararası yönetim ve uluslararası işletme kavramlarını 

3 0 0 7,5 



inceleyip, yönetimin tüm fonksiyonlarını uluslararası bir bakış açısıyla 

öğretmektir. 

ISL 575 

Örgüt Teorisi 
(Organization Theory) 

Bu dersin genel amacı katılımcılara örgüt teorisini ve felsefesini 
tanıtmak, farklı teoriler hakkında eleştirel bir bakış açısı geliştirmelerini 

ve bu teorileri modern örgüt bağlamında kavramlara uygulamalarını 
sağlamaktır. 

3 0 0 7,5 

ISL 579 

Stratejik Pazarlama Yönetimi 

(Strategic Marketing Management) 

Dersin İçeriği: Pazarlama stratejisi süreci, stratejik yönetimde 
pazarlamanın rolü, pazarlama ve pazarlama planı, pazarlama amaçları, 

pazarlama denetimi, iç ve dış Pazar analizi, pazarlama stratejilerinin 
tanımlanması, stratejilerin ve marketlerin gruplandırılması, hedef 

market, ürünün pozisyonlandırılması, pazarlama planlarının 
uygulanması, pazarlama planının süreçte uygulanması. 

3 0 0 7,5 

ISL 581 

Stratejik Müşteri İlişkileri Yönetimi 

(Strategic Customer Relationship Management) 

Dersin İçeriği: Müşteri merkezli yönetim ve müşteri sadakati yaratma, 
müşteri değerinin müşteri ilişkileri ile bağdaştırılması, çağrı merkezler, 

irtibat merkezleri, dinamik ve kişiselleştirilmiş web siteleri, tele-
pazarlama ve tele-satış, kampanya yönetimi, Satış Gücü Otomasyonu, 

E-Ticarette Müşteri İlişkileri Yönetimi, Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi, 
Müşteri İlişkileri Yönetimi Programının Planlanması, Müşteri İlişkileri 

Yönetimi Araçlarının Seçimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Projesinin 

Yönetilmesi 

3 0 0 7,5 

ISL 583 

Verimlilik ve Performans 
(Productivity and Performance) 

Verimlilik kavramı ve önemi, verimliliği etkileyen faktörler, verimlilik 
artırma teknikleri, verimlilik analizi, işletme bazında verimlilik analizi, 

performans, performans boyutları, kalite, yenilik, etkenlik, etkililik, 

çalışma yaşamının kalitesi, karlılık ve bütçeye uygunluk. 

3 0 0 7,5 

ISL 585 

Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları 

(Marketing Research and Applications) 

Bu ders pazarlama araştırmacılarının pazar araştırmalarında bilgi 
toplamak ve teknolojiyi kullanmak için geliştirdikleri yöntemleri 

incelemektedir. Ders, aynı zamanda öğrencileri pazarlama araştırmaları 
ve pazarlamada karar-verme arasındaki etkileşimi deneyimlemeye teşvik 

etmektedir. Ders kapsamlı ve uygulanabilir olmasının yanında niceliksel 

ve niteliksel yöntemler konusunda dengeli bir içerik sunmaktadır. 

3 0 0 7,5 

ISL 587 

Uluslararası Hizmet Pazarlaması 

(International Service Marketing) 

Global açıdan hizmet sektörünün gelişimi ve önemi; hizmet kavramı ve 
ürünlerle karşılaştırmalı olarak hizmetlerin temel özellikleri; hizmetlerde 

müşteri/tüketici davranışının analizi; en çok bilinen hizmetlerin temel 
özelliklerinin pazarlama ve tüketici davranışı açısından karşılaştırılması; 

hizmetlerde ilişkisel pazarlama; müşteri sadakati; müşteri şikayetlerinin 

ele alınması ve kötü verilen bir hizmetin düzeltilmesi; bir pazarlama 
bileşeni olarak hizmet; hizmetlerde fiyatlandırma stratejileri; pazarlama 

iletişimi ve iletişim yoluyla müşterinin/tüketicinin eğitilmesi; hizmet 
tasarımı ve konumlandırması; hizmetlerde dağıtım kanallarının 

oluşturulması ve talebin dengelenmesi; hizmetlerde kalite yönetimi; 
müşteri bekleme süreleri ve rezervasyonların yönetimi; teknolojinin 

hizmetler üzerindeki etkisi; hizmetlerde personelin rolü ve önemi; 

hizmetlerde pazar liderliğinin organizasyonu. 

3 0 0 7,5 

ISL 589 
Vizyon Yönetimi 
(Vision Management) 

Bu derste vizyonun tanımı, ideolojinin tanımı, vizyonla ilgili diğer 

3 0 0 7,5 



kavramlar, işletmelerde vizyon oluşturma, vizyon oluştururken dikkat 

edilecek hususlar ve vizyonun işletmelere kazandırabilecekleri dersin 

katılımcılarına aktarılmaktadır. 

ISL 591 

Müzakere Yönetimi 

(Negotiation Management) 

1. Müzakere Sürecinin Genel Özellikleri, Müzakere nedir? Müzakerenin 
temel sorunları nelerdir?, Çalışma yaşamında müzakere gerektiren 

durumlar, İyi bir müzakerecide olması gereken özellikler, 2. Satış 
Sürecinde Müzakerenin Önemi, Satış ile müzakere arasındaki ilişki, Satış 

sürecinde tarafların müzakereci olarak başlıca rolleri, 3. Müzakerenin 

Önemli Bir Unsuru Olarak Çatışma Kavramı, Çatışma yönetimi, 
Katılımcıların çatışma çözümündeki bireysel tarzlarının belirlenmesi, 4. 

Başlıca Müzakere Yaklaşımları, Yumuşak, katı ve sorun çözücü müzakere 
tarzları ve özellikleri, Sorun çözücü müzakere yaklaşımı ve günümüz 

çalışma yaşamındaki önemi, 5. Müzakere Sürecinin Evreleri, 
Müzakerenin planlanması, Müzakerenin yürütülmesi, Müzakerenin 

sonuçlandırılması, 6. Ekip Halinde Yapılan Müzakereler, Ekip halinde 

yapılan müzakerelerin uygun olduğu durumlar, Ekip halinde yapılan 
müzakerelerde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları, 7. Müzakerelerde 

Uygulanan Başlıca Strateji ve Taktikler, Katılımcıların karşılaşacakları 
çeşitli strateji ve taktikler ve bunlara uygulayabilecekleri karşı strateji ve 

taktikler 

3 0 0 7,5 

ISL 593 

İşe Alım Süreci ve Mülakat Teknikleri 
(Recruitment Process and Interview Techniques) 

İşe Alım ve mülakat teknikleri Programın ana hedefi görüşme 

becerilerini geliştirmek ve mülakat davranışları ve mülakat türleri 

öğretmektir. 

3 0 0 7,5 

ISL 595 

Adli Muhasebe ve Hileli Finansal Raporlama 

(Judicial Accounting and Fraudulent Financial Reporting) 

Bu amaçla adli muhasebe ve hile denetiminin tüm önemli konuları 
üzerinde durulacaktır. Hile denetimi süreci aşamaları, hile denetiminde 

kullanılan teknikler ve finansal tablo hileleri açıklanacak, dünyada ve 
Türkiye’de hile denetimi uygulamalarının nasıl olduğu örneklerle 

anlatılacaktır. 

3 0 0 7,5 

ISL 597 

Türkiye Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim 

Standartları Uygulamaları 
(Turkey Accounting, Financial Reporting and Audit Standards 

Applications) 
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Standartları 

(TFRS)’lerin anlamı, muhasebe kuramındaki yeri, Türkiye’deki geçmişi, 
Önemi, Amacı ve finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına 

ilişkin kavramsal çerçeve. Seçilmiş TMS ve TFRS uygulamaları. 

3 0 0 7,5 

ISL 599 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi 

(Integrated Marketing Communications) 
Bütünleşik Pazarlama İletişimi, dersinin amacı işletme ile hedef müşteri 

grupları arasında olumlu bir iletişim ortamının kurulması ve bu iletişimin 
yönetilmesi sürecini analiz etmektir. Bu doğrultuda dersin içeriği şu 

şekilde özetlenebilir: İletişim Kavramı ve Modeli, Pazarlama İletişiminin 
Amaçları ve Stratejileri, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kavramı, İşletme, 

Mal ve Hizmet Bilinirliğini Arttırmada Bütünleşik Pazarlama İletişimin 

Rolü, Pazarlama İletişiminde Medya Seçimi, Marka İletişimi, Reklam 
İletişimi, Sponsorluk İletişimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, İlişki 

Pazarlaması, Veri Tabanlı Pazarlama, Bütünleşik Pazarlama İletişimi 
Programının Geliştirilmesi, Pazarlama İletişim Programlarının Denetimi. 

3 0 0 7,5 

ISL 601 

Güncel Liderlik Yaklaşımları 

(Current Leadership Approaches) 
Liderlik kavramı ve kuramsal temelleri ve son dönemde güncel olarak 

3 0 0 7,5 



tartışılan örtük, girişimci, asimetrik, stratejik, paternalist, hizmetkar 

liderlik gibi konuları kapsar. 

ISL 603 

İşletme Sermayesi Yönetimi 
(Operating Capital Management) 

İşletme Sermayesinin Tanıtımı, İşletme Sermayesi Kaynakları, İşletme 

Sermayesi Finanslama Stratejileri, İşletme Sermayesi İhtiyacının Tespit 
Edilmesi, İşletme Sermayesi İhtiyacının Tespitinde Kullanılan Yöntemler, 

Nakit ve Nakit benzeri Varlıkların Yönetimi, Alacakların Yönetimi, 
Stokların Yönetimi, Kısa Vadeli Borç Yönetimi 

3 0 0 7,5 

ISL 605 

Örgütlerde İnsan Davranışı 

(Human Behavior in Organizations) 
Davranışsal Düşünce Tarihi ve Paradigma Değişimi, Örgüt İçinde Birey 

ve Kişilik, Öğrenme: Tanımı, kuramları ve ilkeleri, Motivasyon 

Yaklaşımları ve Verimlilik, Liderlik Yaklaşımları, Örgütlerde Çatışma 
Yönetimi 

3 0 0 7,5 

ISL 607 

İnovasyon Yönetimi 

(Innovation Management) 
Bu dersin amacı rekabet avantajı sağlamak için teknolojik yeniliğin nasıl 

yönetileceğini araştırmak ve teknolojik yenilik ve yeni ürün geliştirmenin 
yönlendirdiği endüstri dinamiklerini belirlemektir. 

3 0 0 7,5 

ISL 609 

Organizasyon Yönetimi 

(Organization Management) 
Organizasyonla ilgili temel konular ve üst düzey kavramlar planlama, 
organizasyon gibi yönetim fonksiyonları, klasik, neo-klasik ve modern 
teori ve yaklaşımlar, liderlik ve motivasyon gibi yönetsel süreç bilgisi 
kazandırmak amaçlanır. 

3 0 0 7,5 

ISL 611 

Toplum ve Örgüt Kültürü 

(Community and Organizational Culture) 
Toplum kültürü ile örgüt kültürü ilişkisi, örgüt kültürünün çalışan 

davranışındaki rolü, örgüt kültürü model ve yaklaşımları, kültürel 
değişim ve değişim yönetimi gibi konuların kavranması. Teorik temeller 

üzerine firma kültürlerinin analiz ve incelemesinin yapılması.  

3 0 0 7,5 

ISL 613 

Finans Teorisi 
(Finance Theory) 

Ders, Sermaye Yapısı Teorilerini, Etkin Pazar Teorilerini, Risk ve Getiri 

Teorilerini ve bu teorilere ilişkin yapılmış teorik ve amprik çalışmaların 
incelenmesini kapsar 

3 0 0 7,5 

ISL 615 

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi 

(Evaluation of Credit Claims) 
Kredi ve kredilendirme tanımı ve önemi, kredilendirmede risk analizi, 

bireysel krediler, kurumsal krediler 

3 0 0 7,5 

ISL 617 

Toplam Kalite Yönetimi 
(Total Quality Management) 

Kalite ile ilgili bazı temel kavram ve bilgiler, toplam kalite yönetiminin 
tanımı, klasik yönetim anlayışı ile toplam kalite yönetimi yaklaşımının 

karşılaştırılması, toplam kalite yönetiminin öncüleri, toplam kalite 

yönetiminin unsurları, toplam kalite yönetimi planlaması ve kontrolü, 
toplam kalite yönetiminde kalite çemberlerinin yeri ve önemi, kamu 

kurumlarında toplam kalite yönetimi uygulamasına geçiş nedenleri, 
toplam kalite yönetimi ve 6 Sigma anlayışı,  toplam kalite yönetiminin 

yararları ve yaşanan sorunlar irdelenecektir. 

3 0 0 7,5 

ISL 589 

Uygulamalı Ekonometri 

(Applied Econometrics) 
İktisat ve ekonometri içerikli bilimsel çalışmalarda; Doğrusal regresyon 

modeli, basit ve çoklu regresyon tekniklerinin uygulamaları, veri 
sorunları, model tanımlama hataları, parametre belirleme sorunu, 

doğrusal olmayan regresyon, eşanlı denklem sistemleri, sınırlı bağımlı 
değişkenli modeller, zaman serisi modelleri, durağan olmayan seriler ve 

3 0 0 7;5 



oto korelasyon, panel verilerinin kullanımı. 

ISL 591 

Uygulamalı İstatistik Teknikleri 

(Applied Statistic Techniques) 
Rassal değişkenler; olasılık dağılımı ve yoğunlukları; üstel dağılım 

ailelerinin incelenmesi. Veri analizi; enbüyük olabilirlik kestirimi, kestirim 
oranları ve benzeri istatistiksel hipotez testi ve kestirim yöntemlerinin 

irdelenmesi. Örnekleme kuramı ve eksik veri yönetimi. 

3 0 0 7,5 

ISL 593 

Matematiksel Programlama 
(Mathematical Programming) 

Bu dersin konuları arasında doğrusal programlamanın teorisi, 

algoritmalar ve çözüm yöntemleri; doğrusal programların formüle 
edilmesi; dualite ve duyarlılık çözümlemesi; primal dual simplex 

metodları; ulaşım, konaklamalı ulaşım ve atama problemleri; doğrusal 
programlamanın uzatımları, tam sayılı programlama ve çözüm 

yöntemleridir. 

3 0 0 7,5 

ISL 595 

İleri Düzey Finansal Muhasebe 
(Advanced Financial Accounting) 

Tek düzen hesap planı genel muhasebe ilişkisi, tekdüzen hesap planında 

yer alan hesaplar, tek düzen hesap planının vergi kanunları yönünden 
değerlendirilmesi konuları ele alınmaktadır. 

3 0 0 7,5 

ISL 597 

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 7,5 

ISL 599 

Stratejik Bilişim Sistemleri 
(Strategic Information Systems) 

Bilişim sistem stratejilerinin işletme stratejileriyle uyumu; işletmeler için 

artan önemi; genel işletme stratejileri içindeki yeri; stratejik analizi; 
işletme bilişim sistemleri stratejisinin belirlenmesi; uygulama 

portföyünün yönetimi; bilişim sistem ve teknolojilerinin stratejik 
yönetimi; bilişim sistemleri için stratejiler; teknoloji yatırımlarının 

yönetilmesi; uygulama geliştirme yönetimi; teknoloji altyapısı yönetimi 

için stratejiler ve bilişim sistemleri için stratejik planlama. 

3 0 0 7,5 

 

 

2. YARIYIL 

KOD DERSLER T U L AKTS 

ISL 598 

Seminer 

(Seminar) 
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve 

eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel 

araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk 
önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir. 

3 0 0 7,5 

ISL 552 

Yatırım ve Portföy Analizi 

(Investment and Portfolio Analysis) 
Öğrenciye yatırım yönetimi terminolojisi, finansal varlık yatırım analizleri 

ile portföy yönetimini Yüksek Lisans düzeyinde öğretebilmek. Yatırım 
terimleri; bireysel yatırım süreci; ekonomi, sektör ve şirket analizleri; 

hisse senedi yatırımları ve değerlemesi; tahvil yatırımları ve 

değerlemesi; piyasa etkinliği; Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli, 
Arbitraj Fiyatlandırma Modeli 

3 0 0 7,5 

ISL 554 

Finansal Varlıklar ve Kaynaklar Yönetimi 

(Financial Assets and Resources Management) 
Dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine, işletmelerin finansal varlıklara 

3 0 0 7,5 



nasıl yatırım yapabileceklerini ve bu yatırımları hangi kaynaklarla finanse 

edecekleri konusunu açıklamaktır. Bu nedenle temel finansman 
kavramlarını, finansal tabloları ve bu tabloların analizini, paranın zaman 

değerini, finansal varlıklardaki risk ve getiri kavramlarını ve bunların 
analizini öğrencilere sistematik bir çerçevede öğreterek teorik altyapının 

oluşturulması hedeflenmektedir. 

ISL 556 

Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme 
(Change Management and Organizational Development) 

Değişimin tanımı, küresel değişimler, niçin ve ne zaman değişim, 

değişim stratejileri, başarılı değişim stratejileri örnekleri, değişime 
liderlik etmek, örnek olaylar, değişim rotasını çizmek, örnek olaylar, 

değişime direnç, örnek olaylar, değişime direnci azaltmak konuları bu 
derste işlenecek konulardır. 

3 0 0 7,5 

ISL 558 

Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi 

(Entrepreneurship and SMEs Mangement) 
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 7,5 

ISL 560 

Yönetimin Temel Konuları ve Örgüt Kuramı 

(Fundamentals of Management and Organizational Theory) 
Bu dersin amacı, örgüt teorisi ve yönetim düşüncesindeki temel konuları 

ve perspektifleri kapsamlı bir şekilde ortaya koyarak, öğrencilerin örgüt 

olgusunu derinlemesine kavramalarına yardımcı olmaktır. Bu ders aynı 
zamanda, kavramsal/teorik literatür ile uygulama arasında bir köprü 

oluşturmayı hedeflemektedir. 

3 0 0 7,5 

ISL 562 

Risk Yönetimi ve Türev Araçları 
(Risk Management and Derivative Instruments) 

Risk kavramı ve türleri, riskin ölçüm ve değerlemesi, finansal risk 

yönetimi ve türev piyasalar, döviz-faiz ve endeks, forward ve future 
fiyatlama, spekülasyon, opsiyon, opsiyon değerleme modelleri, alım–

satım stratejileri, swap, yeni nesil türevler, senaryo çalışmaları. 

3 0 0 7,5 

ISL 564 

Yatırım Yönetimi 
(Investment Management) 

Yatırım Kavramı ve Türleri, Yatırım Süreci, Yatırım Araçları, Sermaye 
Piyasaları ve Sermaye Piyasası İşlemleri, Yatırımdan Beklenen Getiri ve 

Risk, Hisse Senedi Yatırımı, Tahvil Yatırımı, Türev Menkul Kıymetler, 

Yatırım Fonları, Portföy Yönetimi 

3 0 0 7,5 

ISL 566 

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 

(Capital Markets and Financial Institutions) 

Sermaye piyasası dersinin içeriği para ve sermaye piyasaların tanımı ve 
fonksiyonları, finansal kurumlar ve fonksiyonları, sermaye piyasası 

yatırım araçlarının getiri ve riskleri, temel ve teknik analiz ve etkin 
piyasalar hipotezi, portföy yönetimi, türev piyasalar ve risk ölçüm 

teknikleri ve davranışsal finans konularından oluşmaktadır. 

3 0 0 7,5 

ISL 568 

Yönetimde Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar 
(Contemporary and Current Approaches in Management) 

Dersin amacı modern yönetim yaklaşımları olarak ele alınan 

(Durumsallık ve Sistem Yaklaşımı),Adaptasyon Teorileri (Stratejik 
Yönetim, Kaynak Bağımlı yaklaşım, İşlem maliyetleri, Vekâlet maliyetleri, 

Kurumsal Yönetim) Popülasyon Ekolojisi,  Modern sonrası çağdaş 
yaklaşımlar (Toplam Kalite Yönetimi, Temel yetenek, kıyaslama, şebeke 

örgütler, sanal organizasyon v.b.), Kurumsal Yönetişim ve Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk, Postmodern Örgüt Teorisi, Kaos ve Karmaşıklık 
Kuramı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır. 

 

3 0 0 7,5 



ISL 570 

İşletmelerde Stratejik Yönetim 

(Strategic Management in Business) 
Dersin amacı stratejik bilinç, işletmeleri etkileyen iç ve dış çevre 

faktörleri, stratejik yönlendirme unsurları, rekabet çevresi analizi, iş 
yönetim ve kurumsal stratejiler hakkında bilgi sahibi olunmasını 

sağlamaktır. Böylece işletmelerin değişen çevre şartlarında nasıl rekabet 

üstünlüğü elde edecekleri ve bu üstünlüğü nasıl sürdürecekleri 
konusunda yol gösterilmiş olacaktır. 

3 0 0 7,5 

ISL 572 

Örgütsel Davranışta Güncel Konular 

(Current Issues in Organizational Behavior) 
Bu dersin amacı davranış bilimleri ekseninde çalışan bireylerin örgütteki 

rolünü kişi-kişi, kişi-grup, kişi-örgüt ve grup-örgüt arasındaki ilişkiler 
çerçevesinde değerlendirerek örgütteki liderlik, motivasyon, çatışma ve 

iletişim konularında değerlendirmeler yapmaktır. 

3 0 0 7,5 

ISL 574 

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 
(Logistics and Supply Chain Management) 

Dersin İçeriği: Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi temel kavramları, Stok 

yönetimi, Alıcı tedarikçi ilişkileri, Tedarik Zinciri Yönetiminde bilişim 
teknolojileri, Dış kaynak kullanımı, Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi 

3 0 0 7,5 

ISL 576 

Toptan ve Perakende Pazarlama Yönetimi 

(Wholesale and Retail Marketing Management) 
Toptancılık ve perakendecilik türleri, toptancılığın ve perakendeciliğin 

özellikleri ve toptan ve perakende satış ve stok yönetimi dersin içeriğini 
oluşturmaktadır. 

3 0 0 7,5 

ISL 578 

Kalite Yönetimi 

(Quality Management) 

Dersin İçeriği: Yönetim Bilimi, yönetim teorileri, Kalite Kavramı, Kalite 
Planlama, İnsan Kaynakları ve Kalite ilişkisi, personel güçlendirme, kalite 

kontrol çemberleri, kalite yönetimi guruları, toplam kalite yönetimi 
felsefesi. 

3 0 0 7,5 

ISL 580 

Üretimde Optimizasyon 

(Optimization in Production) 
Doğrusal programlamaya giriş, Model oluşturma, Simplex yöntem, 

Duyarlılık analizi, Dual simplex yöntem, Tam sayılı programlama, 

Transportasyon Modelleri, Simülasyon, Şebeke analizi 

3 0 0 7,5 

ISL 582 

Tüketici Davranışları Analizi 
(Consumer Behavior Analysis) 

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 7,5 

ISL 588 

Muhasebe Denetimi Uygulamaları 

(Accounting Audit Practices) 
Bu dersin amacı işletmelerin muhasebe çıktılarının (finansal tablolarının) 

ve dönem içi kayıtlarının doğruluğunun araştırılması ve varsa; 
muhasebeleştirme işlemlerinin güvenilirliğini bozacak aksaklık, hile ve 

eksikliklerin belirlenmesi ile bunların düzeltilmesini sağlayacak 

uygulamaları ortaya koymaktır. Dersin içeriğini oluşturan konular 
denetimin tanımı, denetim ve denetçi türleri, denetim standartları, iç 

kontrol sisteminin incelenmesi ve hesaplar bazında denetim 
çalışmalarının yapılmasıdır. 

3 0 0 7,5 

ISL 590 

İşl. Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı 

(Social Responsibility and Business Ethics in Business) 
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, önemi,  amaçları, kurumsal sosyal 

sorumluluğun gelişimi, itibar ve sosyal sorumluluk arasındaki ilişki, 

3 0 0 7,5 



sosyal sorumluluk kampanyaları süreci, Dünyada ve Türkiye'de 

uygulanan sosyal sorumluluk projeleri. 

ISL 592 

İnsan Kaynakları Yönetimi 
(Human Resources Management) 

Dersin temel amacı İnsan Kaynakları Yönetimi sürecinin bireysel ve 
kurumsal açıdan önemini vurgulayarak, “her yöneticinin aynı zamanda 

bir insan kaynakları yöneticisi” olduğu görüşü çerçevesinde insan 
kaynakları yönetimi konusunun bilimsel temellerini öğrencilerle 

tartışmaktır. Böylece çalışanların motivasyonunu yükseltecek ve 

performansı artıracak ortamların oluşturulması, geliştirilmesi ve 
sürekliliğinin sağlanması için gerekli olan strateji, politika ve bilgi 

öğrencilerle paylaşılabilecektir. 

3 0 0 7,5 

ISL 594 

Farklılıkların Yönetimi 
(Diversity Management) 

Farklılıkların Tanımlanması ve Farklılıkların Yönetiminde Boyutlar 
Farklılıkların Yönetimi: Önyargılarla Başa Çıkmak, Önyargı ve 

Kalıpyargılar Farklılıkların Yönetiminde Kültürel Boyut, Kültürlerarası 

Farklılaşma ve Yönetim, Çalışanların Farklılık Algısı Farklılıkların 
Yönetiminde Cinsiyet Boyutu: Toplumsal Yaşamda Cinsiyet Rolleri İş 

Yaşamında Kadın-Erkek / Kadın Liderler ve Özellikleri İş Yaşamı ve 
Ailede Farklılıkların Yönetimi, İş Yaşamında Farklı Kuşaklar Farklılıkların 

Yönetimi: Engelliler (Dezavantajlı Gruplar) Farklılıkların Yönetimi: 

Ebeveynlik, İş Yaşamında Ebeveynler, İş-Yaşam Dengesi Küresel 
Farklılıkların Yönetimi Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda 

Farklılıkların Yönetimi 

3 0 0 7,5 

ISL 596 

Veri İnceleme Teknikleri 
(Data Inspection Techniques) 

Veri toplama, veri işleme, düzenleme ve yapılabilecek analizlerle ilgili 
uygulama örnekleri 

3 0 0 7,5 

ISL 600 

Yeşil Pazarlama 

(Green Marketing) 

Yeşil pazarlama, yeşil tüketici, yeşil ürün stratejisi, yeşil pazarlama 
karması, ürün, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım stratejileri, 

dünyada ve Türkiye’de yeşil pazarlama uygulamaları 

3 0 0 7,5 

ISL 602 

Hizmet Pazarlaması 
(Service Marketing) 

Global ve yerel açıdan hizmet sektörünün gelişimi ve önemi; hizmet 
kavramı ve ürünlerle karşılaştırmalı olarak hizmetlerin temel özellikleri; 

hizmetlerde müşteri/tüketici davranışının analizi; en çok bilinen 

hizmetlerin temel özelliklerinin pazarlama ve tüketici davranışı açısından 
karşılaştırılması; hizmetlerde ilişkisel pazarlama; müşteri sadakati; 

müşteri şikayetlerinin ele alınması ve kötü verilen bir hizmetin 
düzeltilmesi; bir pazarlama bileşeni olarak hizmet; hizmetlerde 

fiyatlandırma stratejileri; pazarlama iletişimi ve iletişim yoluyla 
müşterinin/tüketicinin eğitilmesi; hizmet tasarımı ve konumlandırması; 

hizmetlerde dağıtım kanallarının oluşturulması ve talebin dengelenmesi; 

hizmetlerde kalite yönetimi; müşteri bekleme süreleri ve 
rezervasyonların yönetimi; teknolojinin hizmetler üzerindeki etkisi; 

hizmetlerde personelin rolü ve önemi; hizmetlerde pazar liderliğinin 
organizasyonu. 

3 0 0 7,5 

ISL 604 

Yönetim Felsefesi 

(Management Philosophy) 
Bu ders kapsamında Örgüt Teorisi ve uygulamaları derinlemesine 

incelenerek örnek olaylar yardımı ile irdelenmektedir 

3 0 0 7,5 

ISL 606 

Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış 

(Management Psychology and Organizational Behavior) 
Örgüt ve sistem kavramlarının incelenmesi, toplumsal örgütlerin belirgin 

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

3 0 0 7,5 



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. 

ISL 608 

İleri Düzey Finansal Teknikler 

(Advanced Financial Techniques) 
Finansal Tabloların; Tanımı, Önemi, Düzenlenme Amaçları, 

Sınıflandırılması, Sahip Olması Gereken Özellikler, Bilanço ve Gelir 

Tablosu Kalemlerinin Analiz Açısından İncelenmesi,Finansal Analizin 
Tanımı ve Önemi, Finansal Analiz Çeşitleri, Finansal Analiz Yöntemleri, 

Ek Mali Tablolar, Enflasyon Ortamında Mali Analiz, Örnek Uygulamalar 

3 0 0 7,5 

ISL 592 

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 7,5 

ISL 594 

Stok Yönetimi 

(Stock Management) 
Ürün, yarı ürün, yedek parça, hammaddelerin ve malzemelerin diğer bir 

deyişle stokların etkin bir şekilde yönetimi, işletmenin karlılık ve 
verimliliğine önemli etkileri olan bir konudur. Stok bulundurma bir fırsat 

maliyeti,  stok yokluğu ise kayıp satış maliyetidir. Önemli olan stok ve 

stok bulundurmama maliyetinin oluşturduğu toplam maliyeti 
enazlamaktır. Stok yönetimi ile sipariş yönetimi arasında yakın ilişki 

vardır. Sık sipariş ve az miktar ortalama stok maliyetini düşürürken 
sipariş maliyetini artırır. Bu derste müşteri (üretim ve satış) hizmet 

düzeyini düşürmeden optimal düzeyde stok bulundurmanın, temel 

yaklaşım ve yöntemleri açıklanmaktadır. 

3 0 0 7,5 

ISL 596 

İleri Düzey Bilgisayarlı Muhasebe 
(Advanced Computerized Accounting) 

Bu dersin amacı muhasebe bilgisine sahip kişilere muhasebenin 
bilgisayar ortamında muhasebe paket programları vasıtasıyla nasıl 

uygulandığı hakkında bilgi vermektir. Dersin içeriği kapsamında 
uygulamada çok fazla tercih edilen muhasebe paket programlarında 

firmanın kurulması ve temel bilgilerinin oluşturulması, dönem içi 

işlemler, açılış fişleri, faturalama, cari hesaplar, çek-senet işlemleri, 
banka ve kasa işlemleri ve KDV işlemlerinin sonuçlandırılması, 

bilgisayarda dönem sonu işlemleri, muhasebe kayıtları ve mali tabloların 
hazırlanması (Mizan, Kar zarar ve bilanço) konularıdır. 

 

3 0 0 7,5 

ISL 546 

Veri Madenciliği 
(Data Mining) 

Bu ders veri madenciliği alanındaki temel konuları sunmayı, farklı veri 

madenciliği konularına çözüm olabilecek algoritmalara genel bir 
yaklaşım sağlamayı ve bu algortimaları gerçek problemlere uygulamayı 

hedeflemektedir. 

3 0 0 7,5 

ISL 586 

Nicel Karar Verme Teknikleri 
(Quantitative Decision Making Techniques) 

Bu ders kapsamında, işletme yöneticileri için gerekli seviyede olacak 
şekilde, karar analizlerinin yapılabilmesine imkan tanıyan sayısal 

yöntemler (lineer programlama, risk ve belirsizlik altında karar verme, 

proje yönetimi-CPM-PERT, kar analizleri, stok kontrol modelleri, hedef 
programlama, oyun teorisi ile diğer nicel teknikler) irdelenecektir. 

 
 

3 0 0 7,5 



ISL 562 

Bulanık Doğrusal Programlama 

(Fuzzy Linear Programming) 
Küme kavramı (kesin kümeler), kümelerde temel işlemler, bulanık küme 

teorisi, üyelik fonksiyonları, bulanık karar ortamları, bulanık doğrusal 
programlama. 

3 0 0 7,5 

ISL 584 

Bilgi Çağında Yönetim 

(Management in the Information Age) 
Küresel sistemde örgüt yapıları, yönetim modelleri, bilgi kalitesi, bilgi 

ekonomisi, hizmet kalitesi gibi yaygın başlıkların yanı sıra son yıllarda iş 

dünyasının ana gündem maddeleri arasında yer alan e-ticaret, veri 
madenciliği, inovasyon yönetimi, entelektüel sermaye, bilişimci 

girişimcilik, teknoloji yönetimi ve sanal yapılar 

3 0 0 7,5 

 


