LEFKOŞA TÜRKÇE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2021–2022 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 ÜÇIŞIK 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 - Prof. Dr. HANİFE ALİEFENDİOĞLU
TOCE 501
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 – Doç. Dr. Hasan Ulaş ALTIOK
FINT 521
Yatırım Değerlendirmesi ve Risk Analizi
Bu derste, maliyet-fayda analizi tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin finansal
fizibilitelerini değerlendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Dersin temel içeriğini finansal
modelleme, alternatif yatırım kriterleri, nakit akışı analizinde real ve nominal fiyat, doviz kuru ve
faiz oranının tutarlı biçimde kullanılma yöntemleri oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak bir
projenin optimal ölçeğinin ve zamanlamasının ne olması gerektiği ve bunların belirlenme
yöntemleri de bu dersin içeriği arasındadır.
Çarşamba – Yrd. Doç. Dr. Tolga Öz
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 – Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR
EKON501
Mikroekonomi
Bu derste genel mikroekonomi çerçevesinde tüketici teorisi, üretim teorisi, maliyet ve piyasa
davranışları incelenecektir.
Pazartesi – Yrd. Doç. Dr. Tolga Öz
YONT 571 Örgütsel Davranış
Dersin amacı insan davranışlarını bireysel ve grup düzeyinde örgüt kapsamında incelemektir.
Özellikle kişisel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kavram ve uygulamalar incelenecektir.
Derste bireysel ve grup düzeyinde davranışın sebep ve sonuçları ile ilgili öğrencilerin
perspektiflerinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Örgüt iklimi, yapısı, kültürü, iletişim ve
liderlik konuları da incelenecektir.
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