DERS İÇERİKLERİ
I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
BYE900

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma-Yayın Etiği - (3 0 3 6)

Bu dersin amacı bilimsel araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve
sonuçları yorumlama vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında
araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma,
kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme/yorumlama ve
rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste etik kavamı ve etik kuuramları,
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.
BYE900

Scientific Research Methods and Research Publication Ethics - (3 0 3 6)

This course focuses on the objective scientific research process (problem determination, data
collection, interpretation of data and interpretation of results), and to find out the research
questions, hypothesis, conceptualization, measurement, data collection, data analysis, data
evaluation / interpretation and report writing techniques. This will emphasize the ethical
theories and ethical theories, research ethics and publishing ethics, and ethical behavior. The
most common violations of research and publications and their methods of prevention are to
provide information and awareness about the ways in which the violations will be tracked.

UTI801

Uluslararası Ticaret Teori ve Politikası - (3 0 3 6)

Bu ders uluslararası ticaret modellerinin teorik temelleri ve ampirik uygulamalarını
kapsamaktadır. Ayrıca bu modellerin dünya ekonomisinin karşılaştığı problemlere
uygulamamalarını da kapsamaktadır.

Bu dersin amacı bilimsel araştırma sürecini

(sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama vd.) gözden geçirmek ve
öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu
bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri
değerlendirme/yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste
etik kavamı ve etik kuuramları, 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.

UTI 801

International Trade Theory and Policy - (3 0 3 6)

This course examines the basic models of international trade emphasizing both their
theoretical foundations and their empirical relevance. It also includes applications of these
models to some of the problems facing the world economy.

UTI803

Uluslararası İşletmecilik - (3 0 3 6)

Bu derste genel olarak uluslararası işletmecilik alanında karşılaşılan konular incelenecektir.
Bu ders uluslararası ticaret teorileri, uluslararası ticaret, doğrudan yabancı yatırımlar, ülkeler
arasındaki ekonomik, politik, sosyal ve kültürel farklılıklar, çokuluslu şirketlerin örgüt
yapıları, yönetim felsefeleri ve ülkelere giriş stratejileri, uluslararası işletme fonksiyonlarında
stratejik yönetim ve Türkiye’deki uluslararası işletmecilik faaliyetleri ve uluslararası
işletmelerin stratejileri, organizasyon yapıları ve halkla ilişkileri, insan kaynakları yönetimleri
gibi konularını içermektedir.
UTI803

International Business - (3 0 3 6)

This course will be reviewed in general in the field of international business. This course
focuses on international trade theories, international trade, foreign direct investment,
economic, political, social and cultural differences between countries, organizational
structures of multinational corporations, management philosophies and strategies for entry
into countries, strategic management in international business functions and international
management activities in Turkey and international business strategies, organizational
structures and public relations, and human resources management.

UTI805

İleri Finansal Yönetim - (3 0 3 6)

İleri düzeyde finansman dersinde amaç; lisans düzeyinde alınan Finansal Yönetim derslerinin
temelleri üzerine karar verme teknikleri ile finansal analiz metodlarını uyumlaştırarak
finansman yöneticisinin inisiyatif kullanma ve risk üstlenebilme yeteneklerini geliştirmek;
finansal yapı, dış göstergeler, sermaye yapısı, kaynak dağılımı, büyümeden doğan sorunlar ve
kredi kurumlarından kaynaklanan problemleri belirtmek; ileri düzeyde finansal analiz
tekniklerini anlatarak vaka desteği ile kısa‐ orta ve uzun vadeli finansal projeksiyonlar ve
kredi analizleri yoluyla ortaya çıkan sonuçlar tartışmaktır.
UTI805

Advanced Financial Management - (3 0 3 6)

Purpose of financing an advanced level course in the graduate level courses on the
foundations of the financial management and financial decision-making techniques and risk
analysis methods for harmonizing the financial manager's initiative to develop the ability to

take on the financial structure, the external indicators, capital structure, resource allocation,
and the problems arising from the growth in credit institutions specify the problems caused
by; cases with the support of advanced financial analysis techniques, explaining the shortmedium-and long-term financial projections and discuss the results generated by the credit
analysis

UTI807

İstatistik Analiz ve Karar Verme Teknikleri - (3 0 3 6)

Bu ders merkezi eğilim ölçüleri , dağılma basıklık ve eğiklik ölçüleri, olasılık kuramı ve
dağılımları , örnekleme ve tahmin teorisi, hipotez testleri ile birlikte ki kare , varyans ve
korelasyon analizleri ile belirlilik, belirsizlik, risk, rekabet ortamında karar problemin
çözümü, çok kriterli karar verme yöntemleri işlenmektedir.
UTI807

Statistical Analysis and Decision Making - (3 0 3 6)

This course contains that measures of central tendency, dispersion and kurtosis measures the
curvature, probability theory and distributions, sampling and estimation theory, hypothesis
testing with chi-square, variance and correlation analyzes, decision making in conditions of
certainty, uncertainty, risk, competition; decision tree; utility theory; multicriteria decision
making methods.

UTI809

Marka Yönetimi - (3 0 3 6)

Bu ders kapsamında marka yönetimi alanında teorik alt yapı, markaya ilişkin temel
kavramları, marka yapılandırma modelleri, markaya yönelik iletişim stratejisi, reklam ve
halka ilişkiler olanakları incelenmektedir.

Dersin başlıca konularını; marka genişleme

stratejileri; marka yönetimi ve stratejik yönetim; marka kimliği ve marka imajı; marka
çağrışımları ve konumlandırma ilişkisi; markaya yönelik bütünleşik iletişim ve planlama
oluşturmaktadır.
UTI809

Brand Management - (3 0 3 6)

Within the scope of this course, the theoretical infrastructure in the field of brand
management, basic concepts of brand, brand building models, communication strategy for
mark, advertising and public relations possibilities are examined. The main topics of the
course are; Brand expansion strategies; Brand management and strategic management; Brand
identity and brand image; Brand associations and positioning relationship; Integrated
communication and planning for the brand.

UTI811

Uluslararası Ekonomik Birlik ve Anlaşmalar - (3 0 3 6)

Uluslararası ticaretteki gelişmeler, gelişmiş ve gelişen ülkelerin dünya ticaretindeki yeri,
uluslararası ticareti yönlendiren kuruluşlar, uluslararası ticarette karşılaşılan engeller,
uluslararası ticarette para ve sermaye piyasalarının dünya ticaretine etkileri, ödemeler dengesi
analizleri,

uluslararası

ekonomik

bütünleşmeler,

tarihteki

örnekleri,

ekonomik

bütünleşmenin kuramsal yaklaşımı, ulusal ekonomi politikalarının uyumlaştırılması konuları
bu dersin temel içeriğini oluşturmaktadır.
UTI811

International Economic Unions and Agreements - (3 0 3 6)

Developments in international trade, the place of developed and developing countries in the
world trade, organizations that guide international trade, obstacles in international trade,
effects of money and capital markets on world trade, balance of payments analyzes,
international economic integrations, historical examples, theoretical approach of economic
integration, the harmonization of policies is the main content of this course.

UTI813

Uluslararası Lojistik - (3 0 3 6)

Bu ders, uluslararası lojistik hizmetlerinin ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve
yönetimini incelemektedir. Fiziksel dağıtım ve uluslararası lojistiğe giriş, lojistik sistemleri,
lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, envanter yönetimi
prensipleri, dağıtım merkezleri ve ambarlama, lojistik maliyet analizleri ve tradeoff, bilgi
teknolojileri ve elektronik lojistik anlatılan başlıca konulardır.
UTI813

International Logistics - (3 0 3 6)

This course examines the planning and management of international logistics functions and
supply chain activities. Emphasis is placed on the introduction to physical distribution and
international logistics, logistics systems, logistics and supply chain management, order
management and customer service, principles of inventory management, logistics costs and
cost tradeoff, information technology and electronic logistics.

UTI815

Uluslararası Muhasebe Standartları - (3 0 3 6)

Uluslararası muhasebe standartlarının amacı, uluslararası muhasebe standartları kurulu,
uluslararası muhasebe standartlarının gelişimi, uluslararası muhasebe standartlarının unsurları,
işlemlerin uluslararası muhasebe standartlarına göre muhasebeleştirilmesi
UTI815

International Accounting Standards - (3 0 3 6)

Importance and function of IAS/IFRS, International Accounting Standards Board,
Development of İnternational accounting standards, selected IAS/IFRS, recording
transactions by IAS/IFRS

II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
UTI802

Lojistik Maliyet Analizi - (3 0 3 6)

Lojistik faaliyetlerde maliyetler, lojistik maliyetlerin hesaplanmasında geleneksel maliyet
yaklaşımı ve sorunları, lojistik maliyetlerin hesaplanmasında modern maliyetleme
yaklaşımları, lojistik maliyetlerin hesaplanmasına ilişkin sektörden uygulama örnekleri

UTI802

Logistics Cost Analysis - (3 0 3 6)

Costs of logistics activities, the traditional approach to calculating logistics costs and the
problems of calculation of logistics costs, modern costing approach for the calculation of
logistics costs, the Application examples from the industry for the calculation of logistics
costs.

UTI804

Oyun Teorisi - (3 0 3 6)

Bu derste oyun teorisinin temel kavramları incelenmekle beraber, normal ve yaygın formlarda
oyunlar, Nash dengesi, altoyun-mükemmeliyeti dengesi, sıralı denge gibi oyun çözümlerinin,
işbirliği, pazarlık, itibar ile tarif, kota, ihraç sübvansiyonları ve tarif pazarlıklara uyarlanması
hedeflenmektedir.
UTI804

Game Theory - (3 0 3 6)

The course reviews the main concepts of Game Theory, both in the non-cooperative and
cooperative models, and explains their importance in international trade. This course will
cover a broad array of relevant topics. Some of the topics that game theory applied are
bargains for tariffs, export subsidies and quotas.

UTI806

Rekabet Teorisi ve Küresel Rekabet - (3 0 3 6)

Firmaların ve devletin rekabet ve regülasyon stratejilerini etkileyen fırsatlar ve tehditler,
firmaların ve devletin rekabet ve regülasyon stratejilerini etkileyen güç ve zafiyet unsurları,
davranışlardan kaynaklanan güç ve zafiyet unsurları, kuruluş, işleyiş ve yeniden yapılanma
aşamaları ile ilgili sorunlar ve tercihlerin firmaların rekabet ve regülasyon stratejilerine
etkileri, regülasyon rekabetinin göstergeleri: firmaların rekabet ve regülasyon stratejilerindeki
ve firma vizyonlarındaki farklılaşmalar.
UTI806

Competition Theory and Global Competition - (3 0 3 6)

Opportunities and threats affecting competition and regulatory strategies of companies and the
elements, strength and weakness factors affecting competition and regulation strategies of

companies and state, power and weakness factors stemming from behavior, problems and
preferences related to establishment, operation and restructuring phases affecting competition
and regulation strategies of firms, indicators of regulatory competition: differences in firm's
competition and regulatory strategies and firm visions.

UTI808

Ticaret Operasyonları ve Tedarik Zinciri Yönetimi - (3 0 3 6)

Bu ders ticaret operasyonları ve tedarik zinciri faaliyetlerinin yönetimini incelemektedir. Bu
ders tedarik zinciri yönetimi, duyarlı tedarik zinciri oluşturma, tedarik zinciri tasarımı, lojistik
maliyetler ve performans ölçme, tedarik zincirinde risk yönetimi, arz ve talep eşleştirme,
tedarik zinciri ilişkilerinin yönetilmesi ve sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturulması, ERP,
stok yönetimi, orta vadeli planlama, talep planlaması, lojistik optimizasyon, yeşil tedarik
zincirleri, ürün fiyatlama ve pazarlık konularını kapsamaktadır. Aynı zamanda ticaret
operasyonları kapsamında işletmenin, ürünün, pazarın analizini yapmak, talep tahminleri
oluşturmak, stok politikalarını belirlemek, üretim planları yapmak gibi konular hakkında bilgi
sunulacaktır.
UTI808

Trade Operations and Supply Chain Management - (3 0 3 6)

This course examines the management of trade operations and supply chain activities. This
course focuses on supply chain management, creating a responsive supply chain, designing
supply chain, analyzing logistics costs and performance, managing supply chain risk,
matching supply and demand, managing supply chain relationships and establishing
sustainable supply chain, ERP, inventory management, Demand planning, logistics
optimization, green supply chains, product pricing and bargaining. At the same time, within
the scope of trade operations, information will be given about the subjects such as analyzing
the product, market, creating demand forecasts, determining inventory policies and making
production plans.

UTI810

Uluslararası Ticarette Bölgesel Analiz - (3 0 3 6)

Ticaret stratejisi hedefleri için çeşitli bölgelerin incelenmesi. Çeşitli bölgelerin insan gücü ve
doğal kaynak zenginlikleri, iktisadi yapı ile sermaye birikimi ve teknoloji seviyesi gibi
iktisadi faktörler arasındaki ilişki, iktisadi faaliyetlerle insan topluluklarının kültürel ve
etnografik yapısı arasındaki ilişki, ülke ve bölgelerin mukayeseli üstünlükleri, bölgesel
bütünleşme çabaları, uluslararası ticari faaliyetler.
UTI810

Regional Analysis in International Trade - (3 0 3 6)

Evaluating various regions for trade strategy objectives. The relationship between economic
activity and the cultural and ethnographic structure of human societies, the comparative
advantages of countries and regions, regional integration efforts, international trade activities,
human resources and rich natural resources of various regions, economic structure and
economic factors such as capital accumulation and technology level.

UTI812

Uluslararası Ticarette Ekonometrik Analiz - (3 0 3 6)

Uluslararası ticaret verilerini ekonometrik tekniklerle incelemek, model kurmak ve test etmek,
değişen varyans sorunu, otokoreli hatalar, panel verilerle regresyon, regresyon denklemleri
sistemleri, gecikmeli değişkenlerle regresyon, zaman serisi modelleri, eşanlı denklem
modelleri, kesikli bağımlı değişkenlerle regresyon, sınırlı bağımlı değişkenlerle modelller ve
süreli modeller.
UTI812

Econometric Analysis in International Trade - (3 0 3 6)

To analyze international trade data with econometric techniques, to establish and test models,
to study changing variance problem, autocorrelated errors, panel giving regression, regression
equations systems, regression with delayed variables, time series models, simultaneous
equations models, regression with intermittent dependent variables, Continuous models.

UTI814

Uluslararası Yatırım ve Portföy Yönetimi - (3 0 3 6)

Bu dersin temel amacı uluslararası finansal piyasaların ve sermaye piyasalarının
fonksiyonlarını anlatmaktır. Sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde bulunan aracılar ile
piyasada işlem gören finansal varlıklar hakkında bilgi sahibi olmaktır. Ayrıca bu derste
uluslararası portföy yatırımları, türev ürünler ve risk ölçümüne ilişkin hesaplamaları
yapabilmek amaçlanmaktadır.
UTI814

International Investment and Portfolio Management - (3 0 3 6)

The goal of this course is to introduce the functions of international financial markets and
capital markets. Besides, another goal is to explain agents as intermediaries in the capital
markets and financial instruments trading at the market. Moreover, it is aimed to identify
international portfolio investments and risk measurement subjects in this course.

UTI897

Seminer - (0 2 0 6)

Doktora eğitiminde öğretim üyesinin denetiminde, çalışmak istediği konuya yönelik olarak
literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı
kapsayan faaliyetlerden oluşur.

UTI897

Seminar - (0 2 0 6)

The course covers the research, synthesize, analysis processes of a specific subject determined
by the student in order to work in the consultancy of a professor in the Doctorate courses.

UTI898

Doktora Uzmanlık Alanı - (4 0 0 12)

Tez çalışması, önceden belirlenmiş bir konuya yönelik olup bir akademik danışman tarafından
yönetilir. Danışmanlar, öğrencilere, ilgili literatüre nasıl ulaşılacağına ve uğraşılan konunun
etik kurallar gözetilerek araştırılmasına yönelik destek sağlar.
UTI898

Expertise Study in Doctorate Program - (4 0 0 12)

Doctoral thesis study is performed over a predetermined subject and managed by an academic
advisor. Academic advisors support students about accessing to relevant literature and making
research about the subject in accordance with ethical rules.
III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ), IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ), V. YARIYIL
(GÜZ DÖNEMİ), VI. YARIYIL BAHAR DÖNEMİ, VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ),
VIII. YARIYIL BAHAR DÖNEMİ,
UTI898

Doktora Uzmanlık Alanı - (4 0 0 12)

Tez çalışması, önceden belirlenmiş bir konuya yönelik olup bir akademik danışman tarafından
yönetilir. Danışmanlar, öğrencilere, ilgili literatüre nasıl ulaşılacağına ve uğraşılan konunun
etik kurallar gözetilerek araştırılmasına yönelik destek sağlar.
UTI898

Expertise Study in Doctorate Program - (4 0 0 12)

Doctoral thesis study is performed over a predetermined subject and managed by an academic
advisor. Academic advisors support students about accessing to relevant literature and making
research about the subject in accordance with ethical rules.

UTI899

Doktora Tez Çalışması - (0 1 0 18)

Doktora Tez Çalışması, teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra
gerçekleştirilen bağımsız araştırma çalışmalarına bağlı olarak ortaya konulması gereken bir
özgün çalışmadır. Tez çalışması önceden belirlenmiş bir konuya yönelik olup bölümdeki bir
akademisyen tarafından yönlendirilir. Gerekirse ortak tez danışmanı atanabilir. Danışmanlık
gereği öğrencilere seçilen konunun işletme konusu olup olmadığı, bir teoriye dayandırılıp
dayandırılmayacağı, konu ile ilgili yerli yabancı literatüre erişim ile ilgili bilgiler, sağlıklı ve

kabul gören verilerin nereden ve nasıl elde edileceği, hipotezlerin kurulması, uygun
yöntemlerin seçimi, elde edilen sonuçların yorumlanması, sonuçlardan hangi tarafların
yararlanacağı, çözüm önerileri ile gelecekte yapılacak çalışmalara yön göstermesine yönelik
akademik çabalardan oluşur. Tüm bu faaliyetler genel kabul görmüş akademik etik kurallar
çerçevesinde gerçekleştirilir. Bilimsel katkı sağlaması beklenen doktora tezi jürilerin önünde
öğrenci tarafından sözlü olarak savunulur ve söz konusu çalışmadan yayın yapılması beklenir.
UTI899

Doctorate Thesis Study - (0 1 0 18)

Doctoral Dissertation Study is an original study which has to be conducted based on
independent research study, after completing theoretical and practical courses. Thesis work is
related to a subject which was determined previously, and it is directed by an academic
advisor. A co-advisor can be appointed if necessary. Advising consists of deciding the subject
chosen whether a business subject or not, whether it can be based on a theory or not,
information about accessing relevant knowledge about the subject, how to reach healthy and
acceptable data from where, setting hypothesis, choosing suitable methods, analyzing results,
who will benefit from the results, solution suggestions and directing further studies. All these
activities are performed following generally accepted academic ethical rules. Doctoral
dissertation study which is expected to make contribution to science is presented orally in
front of the jury, and it is hoped to make publication from the work.

