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2020–2021 GÜZ DÖNEMİ AÇILMASI PLANLANAN DERSLERİN LİSTESİ VE 

TAKVİMİ 

 

 

Pazartesi – Prof. Dr. Mustafa BESİM 

BNKA 502 Finansal Yönetim  

Ders, modern finansal teori ve uygulamaları içeren birincil konular analiz edilmesi ve şirket 

uygulamaları ve değer yaratma ve hissedarların karlarını maksimize etme konuları baz 

alınacaktır. 

 

Pazartesi – Doç. Dr. Süheyla ERBİLEN 

TOCE518      Kadın ve Tarih Çalışmaları          

Bu derste eril coğrafyaya itirazlar ve feminist coğrafyanın ortaya çıkışı hakkında kısa tarihçe 

verildikten sonra mekânsal paradigmalar, özel ve kamusal mekanların toplumsal cinsiyet 

bağlamında yeniden üretilmesi, düzenlenmesi ele alınacaktır. Öğrencilerin okumalarına, 

deneyimlerine ve tartışmalarına dayalı olarak, derste orijinal araştırmalar ve analitik çalışmalar 

yapılacaktır. 

 

Salı – Halil İbrahim DURANAY 

TOCE501      Feminist Teoriler          

Dersin amacı, öğrencilerin cinsiyet çalışmalarındaki bazı esas teorik uyum ve çatışma 

anlayışlarını güçlendirmek ve onlara bunları sunmaktır. Bu derste, liberal, sosyalist, Marksist, 

radikal ve Müslüman feminist geleneklerden gelmiş teorileri de içeren ana sosyal feminist ve 

politik teoriler karşılaştırılacak ve analiz edilecektir. ‘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 tartışacaktır.  

Salı  – Dr. Gizem Moris 

YONT524     Stratejik Yönetim          

Gelecekte başarılı olabilmek için, yöneticiler piyasalarda geleneksel ve gelişmekte olan rekabetçi 

avantajı kazanmak ve sürdürmek için gerekli kaynakları ve yetenekleri geliştirmelidirler. 

Kuruluşların rekabet avantajı geliştirme girişimleri esnasında seçtikleri yollar kendi 

stratejilerinin özünü oluşturmaktadır. Bu derste verilen okumalar, tartışmalar ve vaka analizleri 

aracılığıyla stratejik yönetim kavramları tanıtılmakta ve örgütün temel yönü ve hedefleri, çevresi 

(sosyal, siyasi, teknolojik, ekonomik ve küresel faktörler), endüstri ve piyasa yapısı ve örgütün 

zayıf ve güçlü yanlarını göz önünde bulundurulmaktadır. 

 

Perşembe – Doç. Dr. Hasan GÜNGÖR 

EKON501      Mikroekonomi          

Bu derste genel mikroekonomi çerçevesinde tüketici teorisi, üretim teorisi, maliyet ve piyasa 

davranışları incelenecektir. 

 



Cuma – Dr. Fırat EMİR 

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. 
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