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PAZARTESİ  – Prof. Dr. Mustafa TÜMER 

YONT 580 Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri  

İşletme yönetiminde karar verme sürecine katkısı olacak temel istatistiksel kavram ve metodların incelenmesi. 

Ham veriyi işe yarar bilgi haline getirmeye yarayan betimsel ve dolaylı araçlara odaklanma. Normal dağılım; 

parametrik istatistiklerde temel konular; tahmin yürütme, güven aralıkları ve varsayım testleri, uyum testleri, 

varyans çözümlemesi, regresyon ve korelasyon çözümlemesi; zaman serileri çözümlemesi; sayısal tahmin 

yöntemleri; deneylerin ve veri toplamanın başlangıç tasarımı; güncel istatistik programların kullanımı ile 

bilgisayar uygulamaları.  

 

 

PAZARTESİ  – Doç. Dr. Süheyla ÜÇIŞIK ERBİLEN 

TOCE 514 Cinsiyet ve Mekân  

‘Feminism’, teorik bir çerçeve olarak ‘toplumsal cinsiyet’i, cinsiyet farklılıklarının anlamları ve onların 

sosyal ve fiziksel dünyada kabul gören geçerlilikleri üzerinde yeniden düşünmeye yardımcı olan bir araç 

olarak ele alır. Cinsiyet kimlikleri, aktörlerin cinsiyeti, sosyal sınıf, geçim sağlama ve aile statülerine bağlı 

olarak değişen rollerinde ve bunların mekânın kullanılması ve biçimlenmesindeki etkilerinde ortaya çıkar. Bu 

bakış açısıyla kadının, kullanıcı, ev kadını, araştırmacı ve tasarımcı rolünün anlaşılması, onun fiziksel 

çevrenin üretilmesi, değiştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi süreçlerinde birçok yönüyle erkeğinkinden farklı 

olan yaklaşımına açıklık getirir ve aynı zamanda ‘toplumsal cinsiyet’ bakış açısıyla tanımlanan mekânın bu 

sosyal yönü, kullanıcı aktivite ve davranışlarını en az onun fiziksel yönü kadar etkiler. Bu noktadan hareketle 

cinsiyet kimlikleri, rolleri ve mekân arasında oluşan bu karşılıklı etkileşim dersin temel yaklaşımını oluşturur.  

 

 



SALI  – Prof. Dr. Hanife ALİEFENDİOĞLU 

TOCE 502 Feminist Teoriler 2  

Dersin amacı öğrencilerin, cinsiyet çalışmaları anlayışını tanımlayan bazı ana teorik yönelmeleri ve 

çatışmaları hem tanımlayıp hem de zenginleştirmektir. Bu teorik genel bakış, feminist epistemolojiye ilişkin 

post modern ve yapısal feminizm sonrası, uluslar ötesi feminizm ve aynı zamanda çeşitli teorilerin analizi 

olacaktır. Ders boyunca yürütülen önemli tema ve bu fikirlerin farklı şekilde kavramsallaştırılması ve olgu 

içerisinde tekrarlanmasıyla ilgilenerek cinsiyet ve cins kavramlarının arasındaki farkın tanımını yapmaktır. 

Ayrıca ders ‘Irk’ sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının 

hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar 

arasındaki ilişkileri tartışmayı hedeflemektedir. Öğrenciler okuma, teoriyi kendi yazdıklarında kullanma ve 

eleştirel yazılar için farklı tarihsel ve kültürel içeriklerde yazılı ve sözlü analiz olanaklarını geliştirme 

deneyimi kazanacaktırlar. Ders öğrencilere, genel olarak tarihin, fikirleri nasıl şekillendirdiğini ve feminist 

teori fonksiyonlarını, cinsellikteki cinsiyetçi çalışmaları açıklamak için bir alet olarak nasıl kullandığını 

aktaracaktır. 

 

 

ÇARŞAMBA  – Prof. Dr. Eralp BEKTAŞ 

BNKA 501 Aktif Pasif Yönetimi 

Ders, Aktif ve Pasif yönetimine genel bakış (ALM); finansal risk yönetimi prensipleri ve uygulamalar; gap 

yönetimi; durasyon gap yönetimi. Döviz kurları ve riski, uluslararası fon risklerini içeren uygulamaları da 

içermektedir.  

 

 

ÇARŞAMBA  – Doç. Dr. Hasan ÖZYAPICI 

MUHA 513 Yönetim Muhasebesi  

Maliyetleme teknikleri, maliyet analizi, üretim ve kar planlaması, maliyet yönetimi. Bu derste geleneksel ve 

güncel maliyet sistemleri incelenecek, maliyet analizi yapıldıktan sonra bu bilgileri kullanarak üretim ve kar 

planlamasının nasıl yapıldığı anlatılacak ve aynı zamanda maliyet kontrolü ile maliyet yönetimi konuları 

incelenecektir.  

 

 

PERŞEMBE  – Prof. Dr. Fatma GÜVEN LİSANİLER 

TOCE 504 Feminist Metodolojilerin Uygulanması  

Bu ders, cinsiyet çalışmalarını şekillendiren disiplinler arası metodolojilere ve bunların, Queer Teorisine olan 

katkısına odaklanmaktadır. Bu disiplinlerarası yaklaşım, sosyal bilgiler ve beşeri bilimler dahilinde edebiyatı 

araştırarak kullanılacaktır. Konular, cinsellik ve cinsiyetin kültürel paradigmalarının yapı çözümünü 

içermektedir.  



 

PERŞEMBE  – Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR 

EKON 502 Makroekonomi  

Bu ders, makroekonomi teorilerinin öğretimini ve güncel ekonomi politikalarına uyarlanmasını kapsar. Ders, 

işsizlik, enflasyon, ve ödemeler dengesi gibi konulara vurgu yapar; uzun vadeli büyüme politikalarının maliye 

ve para politikaları ile nasıl şekillendirilebilineceğini öğretir. Bu kapsamda, ders ağırlıklı olarak matematiksel 

ve analitik yöntemler kullanır. 

 

 

 


