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DERS PROGRAMI 
 
 

 
BİRİNCİ YIL 

 1. Yarıyıl        2. Yarıyıl 
KOD DERS KREDI 

 

KOD DERS KREDI 
ECON 101 Ekonomiye Giriş - I 5 (3,0) INTF    102 Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri 4 (3,0) 
BUSN  103 İşletme ve Ekonomi Matematiği - I 6 (3,0) BUSN  102 İşletmeye Giriş - II 6 (3,0) 
BUSN  101 İşletmeye Giriş - I 6 (3,0) BUSN  104 İşletme ve Ekonomi Matematiği - II 6 (3,0) 
BENG 101 İşletmecilik için İngilizce - I 3 (3,0) ECON  102 Ekonomiye Giriş - II 5 (3,0) 
TURK  011 Türk Dili – I  1 (2,0) UFIT    010 Bilgi Teknolojileri 3 (2,2) 
INTF   101 Uluslararası İşletmeciliğin Temelleri 6 (3,0) BENG 102 İşletmecilik için İngilizce - II 3 (3,0) 
UFND xxx Temel Ders 2 (2,0) TURK  012 Türk Dili – II 1 (2,0) 
UFND 070 Sosyal Sorumluluk Projesi 1 (0,2) UFND xxx Temel Ders 2 (2,0) 

TOPLAM KREDİ  30 AKTS  TOPLAM KREDİ 30 AKTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                İKİNCİ YIL 
3. Yarıyıl        4. Yarıyıl 

KOD DERS KREDI 

 

KOD DERS KREDI 
ECON  201 Mikroekonomi 6 (3,0) ECON 202 Makroekonomi 6 (3,0) 
BUSN  201 Muhasebe İlkeleri  - I  6 (3,0) BUSN  202 Muhasebe İlkeleri – II  6 (3,0) 
STAT   111 İstatistiğin İlkeleri  - I  6 (3,0) STAT   112 İstatistik İlkeleri – II   6 (3,0) 
LAWS  155 Hukuka Giriş 4 (3,0) LAWS 080 Ticaret Hukuku 4 (3,0) 

FRLN     (211) Almanca – I, (231) Fransızca – I,  
(261) Rusca – I 5 (2,2) FRLN     (212) Almanca– II, (232) Fransızca – II , 

(262) Rusca – II       5 (2,2) 

HIST   011 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi – I  1 (2,0) HIST   012 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II 1 (2,0) 
UFND xxx Temel Ders 2 (2,0) UFND xxx Temel Ders 2 (2,0) 

TOPLAM KREDİ 30 AKTS  TOPLAM KREDİ 30 AKTS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
ÜÇÜNCÜ YIL 

5. Yarıyıl        6. Yarıyıl 
KOD DERS KREDI 

 
 

KOD DERS KREDI 

FRLN    (313) Almanca – III, (333) Fransızca - III,   
(363) Rusca – III     4 (2,2) FRLN    (314) Almanca - IV, (334) Fransızca – IV ,  

(364) Rusca – IV      4 (2,2) 

INTF 301 Uluslararası Ticaret 5 (3,0) INTF 304 Finansın İlkeleri– II 5 (3,0) 

INTF 303 Finansın İlkeleri– I 5 (3,0) BUSN 304 Pazarlama – II 5 (3,0) 

BUSN 303 Pazarlama – I 5 (3,0) UFND xxx Temel Ders 2 (2,0) 
UFND xxx Temel Ders 2 (2,0)    
 TOPLAM KREDİ 30 AKTS  TOPLAM KREDİ 30 AKTS 
 Alan Seçimlik Dersler  (En Az+ 9 AKTS)   Alan Seçimlik Dersler  (En Az+14 AKTS)  

DÖRDÜNCÜ YIL 
7. Yarıyıl        8. Yarıyıl 
 

KOD DERS KREDI 

 

KOD DERS KREDI 

FRLN   (415) Almanca– V,  (435) Fransızca – V,  
(465) Rusca – V       4 (2,2) FRLN    (416) Almanca - VI, (436) Fransızca - VI,  

(466) Rusca – VI    4 (2,2) 

 TOPLAM KREDİ 30 AKTS  TOPLAM KREDİ 30 AKTS 
 Alan Seçimlik Dersler  (En Az+26 AKTS)   Alan Seçimlik Dersler  (En Az+26 AKTS)  

ALAN SEÇİMLİK DERSLERİ 
GÜZ DÖNEMİ                                                                                                  BAHAR DÖNEMİ 

KOD DERS KREDI 
 

KOD DERS KREDI 

INTF 351 Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Dış 
Ticareti 

5 (3,0) INTF 352 Uluslararası Finansal Yönetim 5 (3,0) 

INTF 353 Finansal ve Kantitatif Analiz 5 (3,0)  INTF 354 Uluslararası Stratejik Yönetim 5 (3,0) 

INTF 355 Uluslararası Teknoloji Yönetimi 4 (3,0) 
 

INTF 356 Uluslararası Satış ve Müzakere 
Yöntemleri 

5 (3,0) 

INTF 357 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 5 (3,0)  INTF 364 Uluslararası Ticari Çevreler 4 (3,0) 

INTF 360 Grup Çalışmaları 5 (2,2) 
 

INTF 366 
Borç Piyasalarında Bilgisayar 
Destekli Finansal Uygulamalar 

5 (2,2) 

INTF 363 Finansal Proje Yönetimi 4 (3,0)  INTF 368 Uluslararası Kurumsal Yönetişim 5 (3,0) 

INTF 365 
Sermaya Piyasalarında Bilgisayar 
Destekli Finansal Uygulamalar 

5 (2,2) 
 

INTF 372 Küresel İktisadi Akımlar  5 (3,0) 

INTF 373 Bankacılık Hizmet ve Ürünleri 5 (3,0)  INTF 374 Uluslararası Bankacılık 5 (3,0) 
INTF  451 Uluslararası Pazarlama Yönetimi  5 (3,0)  INTF 376 İhracat Pazarlaması 7 (3,0) 
INTF  453 Uluslararası Kurumsal Finansman  5 (3,0)  INTF  378 Uluslararası Perakende Yönetimi 5 (3,0) 

INTF  455 Uluslararası Lojistik ve Tedarik 
Zinciri İşlemleri 

5 (3,0) 
 

INTF  454 Uygulamalı İthalat – İhracat 6 (3,0) 

INTF 457 Uluslararası Satış Yönetimi 5 (3,0) 
 

INTF  456 Uluslararası Ticaret ve Bilgi 
Sistemleri 

5 (3,0) 

INTF 463 
Kurumsal Finansman alanında 
Bilgisayar Destekli Finansal 
Uygulamalar 

5 (2,2) 
 

INTF  458 Uluslararası Ticarette Kalite 
Sistemleri 

5 (3,0) 

INTF 465 Uluslararası Rekabet Analizleri 7 (3,0)  INTF  460 Proje Çalışmaları 7 (2,2) 

INTF 467  Risk Yönetimi ve Sigortacılık  5 (3,0)  INTF  462 Finansal Risk ve Türevler  5 (3,0) 

ITRN  020 
STAJ (1 ay) 
(Seçilirse Zorunlu) 5 AKTS 

 
INTF 464 Uluslararası Pazarlama 

Araştırmaları 
7 (3,2) 

ERAS300 Erasmus Stajı 10 ECTS 
 

INTF 466 
Türev Piyasalarında Bilgisayar 
Destekli Finansal Uygulamalar 

5 (2,2) 

   
 

INTF 468 Uluslararası İşletmeler ve 
Küresel Stratejiler 

7 (3,0) 

   
 

INTF 472 Yatırım Analizi ve Portföy  
Yönetimi 

6 (3,0) 

    INTF 474 Uygulamalı Portföy Yönetimi 6 (2,2) 

    LAWS 068 Uluslararası Ticaret Hukuku 4 (3,0) 

Toplam Kredi: En az 240 AKTS 



 

ÜNİVERSİTE SEÇİMLİK DERSLERİ 
 

KOD DERSLER KREDİ  Öğrenci Kontenjanı 
INTF 101 Uluslararası İşletmeciliğin Temelleri 6 (3,0) En çok 10   
INTF 102 Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri 4 (3,0) En çok 10   
 

 
FOUNDATION COURSES (Üniversite Ortak Zorunlu Dersler) 

 
 
 

  CODE COURSES CREDIT AKTS 

1 

UFND 010-A 

İnsan Bilimleri 
(Human Sciences) 

İnsan Bilimleri / Davranış Bilimleri 
(Human Sciences / Behavioral Sciences) 2 - 0 - 2 2 

UFND 010-B İnsan Bilimleri / Anlam ve Gösterge Bilim 
(Human Sciences / Semiology and Semantics) 2 - 0 - 2 2 

UFND 010-C İnsan Bilimleri / Bilim Felsefesi ve Tarihi 
(Human Sciences / History and Philosophy of Science) 2 - 0 - 2 2 

UFND 010-D İnsan Bilimleri / Teknoloji ve Toplum 
(Human Sciences / Technology and Society) 2 - 0 - 2 2 

UFND 010-E İnsan Bilimleri / Felsefe - Mantık 
(Human Sciences / Phylosophy-Locgics) 2 - 0 - 2 2 

UFND 010-F İnsan Bilimleri / Girişimcilik ve İş Planı 
(Human Sciences / Entrepreneurship and Business Planing) 2 - 0 - 2 2 

UFND 010-G İnsan Bilimleri / Liderlik 
(Human Sciences / Leadersip) 2 - 0 - 2 2 

UFND 010-H İnsan Bilimleri / Çevre 
(Human Sciences / Environment) 2 - 0 - 2 2 

2 UFND 020  Araştırma Kültürü 
(Research  Culture) 2 - 0 - 2 2 

3 UFND 030  Tasarım Kültürü 
(Design Culture) 2 - 0 - 2 2 

4 UFND 040  Estetik Kültürü 
(Aesthetics Culture) 2 - 0 - 2 2 

5 UFND 050  Etik Kültürü 
(Etic Culture) 2 - 0 - 2 2 

6 UFND 060  Proje Kültürü 
(Project  Culture) 2 - 0 - 2 2 

7 UFND 070  Sosyal Sorumluluk Projesi 
(Social Responsibilities Project) 0 - 2 - 1 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 
DERS İÇERİKLERİ 

 
BİRİNCİ YIL 

Güz Dönemi (1. Yarıyıl) 
 

INTF 101- Uluslararası İşletmeciliğin Temelleri (3, 0) 6 
Uluslararası işletme faaliyetlerini etkileyen öğeler ve güçler; farklı ülkelerin kültürel ve siyasal-ekonomik 
yapılarındaki farklılıklar; değer yaratma, stratejik konumlanma ve faaliyetler; uluslararası işletmelerin örgütsel 
yapıları; uluslararası işletmelerde insan kaynakları yönetimi.  
 
BUSN- 101 İşletmeye Giriş – I (3, 0) 6 
İşletmelerde temel kavramlar, ilkeler ve faaliyetler; işletmelerin yapısı ve türleri; işletmelerin temel (tedarik, üretim, 
pazarlama), yönetim (planlama, organizasyon, kontrol) fonksiyonları; iş geliştirme üzerine örnek olaylar. 
 

BUSN- 103 İşletme ve İktisat Matematiği – I (3, 0) 6 
Matematiğin temel bilgilerine giriş, gerçek sayılar ve fonksiyonlar; doğru ve eğrilerle ilgili denklemler; işletme ve 
iktisatta grafik analiz; işletme ve iktisatta integral ve diferansiyel uygulamaları. 
 
ECON- 101 Ekonomiye Giriş – I (3, 0) 5 
Ekonominin yapısı, kapsamı ve yöntemleri, arz talep kuramları, ekonomik sistemler ve devletin rolü, devlet 
müdahalesinin olduğu ve olmadığı piyasalarda üretim teorisi; tüketici davranışları ve fiyatlama uygulamaları. 
 
BENG- 101 İşletmecilik için İngilizce – I (3, 0) 3 
Çeşitli konularda yazma stratejilerine giriş, analiz ve karşıtlık içeren karşılaştırmalı kompozisyonlar. Bunun yanısıra 
ders, öğrencilerin gramer ve kelime becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

 
TURK – 011 Türk Dili – I (2, 0) 1 
Dersin amacı öğrencilere Türk dilinin gramer, linguistik yapısı ve temel özelliklerini öğretmektir.Türk yazarlarının 
bazı öykü, edebi eser ve şiirlerini kullanarak, Türk Dili’nin bir edebiyat dili olarak kullanımı gösterilecektir. Ayrıca, 
Türk dili ve kültürü arasındaki ilişki ve dilin kültürü ifade etme ve yaymadaki önemi çeşitli örnekler verilerek 
açıklanacaktır. 
 

UFND – 010 İnsan Bilimleri  (2, 0) 2 
İnsan bilimlere giriş, sosyoloji, sosyal antropoloji, psikoloji. Tarihi gelişim, temel terminoloji ve beşeri bilimler 
teorileri. 
 
UFND – 070 Sosyal Sorumluluk  (0, 2) 1 
Üniversite’nin tüm bölümlerinin ortak dersidir. Bu derste öğrenciler, sosyal sorumluluk ile ilgili bir proje geliştirerek 
uygulamaya koymaktadırlar. Sosyal sorumluluk dersi bireylere, liderlik görevleri, toplum içinde alabileceği 
sorumluluk ve çevre bilinci, topluma yardım ile ilgili aktivitelere hazırlayacak pratik ve güncel bilgiler sunar. 

 
Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) 

 
INTF 102 Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri (3, 0) 4 
İhracat, ithalat ve barter; ihracat ve ithalatın finansmanı; üretim, dış kaynak kullanımı ve lojistik faaliyetleri; 
uluslararası değer zinciri yönetimi; uluslararası işletmecilikte hesap ve kontrol işlemleri; uluslararası işletmelerin 
finansal faaliyetleri.  
 
BUSN - 102  İşletmeye Giriş  – II (3, 0) 6 
İşletmelerde üretim, pazarlama, muhasebe, finansman, araştırma ve geliştirme fonksiyonları. Sermaye piyasalarında 
yatırım. İşletme yönetimi ile ilgili örnek olay çalışmaları. 

 
BUSN – 104 İşletme ve Ekonomi Matematiği  – II (3, 0) 6 
Türev ve integraller; diferansiyel denklemlerin işletme ve iktisatta uygulamaları; eğri çizimi; işletme ve iktisatta üstel 
ve logaritmik fonksiyonlar.  
 
ECON – 102 Ekonomiye Giriş  – II (3, 0) 5 
Ekonomik sistemlerde makro yaklaşımlar; milli gelir ve unsurları; kamu maliyesinin temelleri; ekonomik büyüme ve 
kalkınma; enflasyon ve işsizlik; uluslararası ticaret, bütçe açıkları, uluslararası finans ve bankacılık. 

 
 



 

BENG – 102 İşletmecilik için  İngilizce – II (3, 0) 3 
Çeşitli konularda yazma stratejilerine giriş, analiz, ve karşıtlık içeren karşılaştırmalı kompozisyonlar. Bunun yanısıra 
ders, öğrencilerin gramer ve kelime becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

 
UFIT – 010 Bilgi Teknolojileri (2, 2) 3 
Bilgi teknolojisini etkin kullanma yetenekleri ve imkanlarının sunumu, işletim sistemleri, yazılım, donanım ile 
internet ve network kullanımı hakkında genel bilgiler, veri tabanı yönetimi. 
 
TURK – 012 Türk Dili – II (2, 0) 1 
Dersin amacı öğrencilere Türk dilinin gramer, linguistik yapısı ve temel karakterini öğretmektir.Türk yazarlarının 
bazı öykü, edebi eser ve şiirleri kullanarak, Türk Dili’nin bir edebiyat dili olarak kullanımı gösterilecektir. Ayrıca, 
Türk dili ve kültürü arasındaki ilişki ve dilin kültürü ifade etme ve yaymadaki önemi çeşitli örnekler vererek 
açıklanacaktır. 
 
UFND – 030 Tasarım Kültürü (2, 0) 2 
İçinde bulunduğu çağa göre değişen tasarım sorunları, kültürel değerlerin ve sosyal yapıların / yaşam biçimlerinin 
tasarım süreci ve ürün üzerindeki etkileri; her çağda oluşan tasarım kültürü ve bu kültürün sosyal yaşama yansıması 
bu derste verilecek konular arasındadır. 

 
 

İKİNCİ YIL 
Güz Dönemi (3. Yarıyıl) 

 
BUSN – 201 Muhasebe İlkeleri  – I (3, 0) 6 
Muhasebede temel kavramlar ve yaklaşımlar; temel hesap ilkeleri; kayıt ve defter tutma teknikleri; finansal tabloların 
analizi. 
 
ECON – 201 Mikroekonomi (3, 0) 6 
Fiyat tespiti, kaynak tahsisi, pazar ekonomisinde fiyatlama; tüketici davranışı kuramı, talep esnekliği teorisi, refah 
ekonomisinin gelişimi. 
 
STAT – 111 İstatistik İlkeleri  – I (3, 0) 6 
Olasılık ve tanımlayıcı istatistikte temel kavramlar ve yaklaşımlar; veri analizi ve istatistik yöntemleri; ortalama, 
medyan ve oranlar, varyans analizi; basit lineer regresyon ve korelasyon; kategorik veri analizi. 
 
LAWS – 155 Hukuka Giriş (3, 0) 4 
Hukukta temel kavram ve ilkeler; hukukun dalları ve kaynakları; hak, ödevler ve özgürlükler; işlemlerde sorumluluk 
ve yükümlülükler; işletmenin yasal çevresi. 

 
FRLN   (211) Almanca - I, (231) Fransızca - I, (261) Rusça – I (2, 2) 5 
Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinin temel prensipleri, kelime bilgisi, sözlü ve yazılı uygulamaları. 
 
HIST – 011 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  – I  (2, 0) 1 
Osmanlı Devleti’nden yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumu ve nedenleri, yeni Cumhuriyet’e ilişkin yapılan 
devrimler; Türk İnkılabı’na yol açan nedenler ve Kurtuluş Savaşı’nın önemli aşamalarının incelenmesi, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin dayanağı ve Anayasada yer alan temel ilkelerin bilimsel yorumu. 
 
UFND – 050 Etik Kültürü (2, 0) 2 
Plato'dan başlayarak Aristo, Augustine, Kant, Mill, Schopenhauer, Nietzche, Camus, Sartre'a kadar etik felsefenin 
temel kuramlarının günümüz etik problemlerindeki yansımalarıyla birlikte incelenmesi. 

 
Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) 

 
BUSN – 202 Muhasebe İlkeleri – II (3, 0) 6 
Bilanço analizi; mali tabloların analizi; öz sermaye, varlıklar ve borçların mali tablo üzerinde analizi; tek düzen 
muhasebe sistemi üzerine uygulamalar. 
 
ECON – 202 Makroekonomi  (3, 0) 6 
Toplam milli hasılayı oluşturan unsurlar, istihdam ve ücretler, ekonomide mal ve hizmetler ile işgücü ve varlık 
pazarları arasında gelişen etkileşimler; enflasyon, işsizlik, bütçe açıkları ve kamu maliyesi dengesi gibi önemli 
ekonomik sorunların tartışılması. 
 
 
 



 

STAT – 112 İstatistik İlkeleri – II (3, 0) 6 
İstatistik kavramı ve toplumsal politika, işletme, sosyal ve beşeri bilimlerle ilişkisi. İstatistik bilim dalının gelişimi. 
Bilginin analizinde ve sunumunda istatistiki düşüncenin geliştirilmesi; Özetleyici istatistik ve açıklayıcı veri 
analizinin unsurları, İstatistiksel analizde bilgi teknolojisinin kullanımı. 
 
LAWS – 080 Ticaret Hukuku (3, 0) 4 
Ticaret hukukunun temel kavram ve ilkeleri, ticari işletmelerin isim ve ünvanlarında uygulanan yasal prosedürler, 
ticari sicil, haksız rekabet, ortaklık hukuku, ticari envanter, cari hesaplar, kıymetli evrak hukuku, ticari senetler, 
sigorta hukuku, deniz ticareti hukuku. 
 
FRLN – (212) Almanca - II, (232) Fransızca - II, (262) Rusça – II (2, 2) 5 
Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinin temel prensipleri, kelime bilgisi, sözlü ve yazılı uygulamaları. 

 
HIST – 012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II (2, 0) 1 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu izleyen siyasal, hukuksal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gerçekleştirilen 
inkılaplar; çok partili hayata geçiş denemeleri; yeni ekonomi politikasının saptanması; Atatürk dönemi dış politikası; 
Ermeni sorunu; 1938‐1945 ve 1945‐1950 dönemlerindeki iç ve dış gelişmeler. 
 
UFND – 040 Estetik Kültürü (2, 0) 2 
Sokrat’tan başlayarak Plato, Aristo, Hume, Burke, Kant, Schiller, Hegel, Schopenhauer, Nietzche, Benjamin, Heideger, 
Brecht, Adorno gibi estetik kuramcılarının teorileri ve bunların geçmiş ve günümüz sanatına yansımalarının 
değerlendirilmesi. 

 
ÜÇÜNCÜ YIL 

Güz Dönemi (5.Yarıyıl) 
 
FRLN – (311) Almanca - I, (331) Fransızca - III, (361) Rusça – III (2, 2) 5 
Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinin temel prensipleri, kelime bilgisi, sözlü ve yazılı uygulamaları. 
 
INTF – 301 Uluslararası Ticaret (3, 0) 5 
Uluslararası ticaretin temel teorileri, ticaret politikaları ve güncel ticari sorunlar, ticari kazanç, ticaret yolları ve ticari 
ölçek , doğrudan yatırımların etkileri ve iş gücünün dolaşımı, ticaret teorileri, ödemeler dengesi, ve döviz piyasası, 
ticaretin esasları, ticari kısıtlamaların neden ve etkileri, uluslararası ödeme akışını düzene sokan politikalar, gelişen 
ülkelerdeki artan korumacılık politikası. 
 
INTF – 303 Finansın İlkeleri – I (3, 0) 5 
İşletmede finans fonksiyonu; finansal yönetim teknikleri; finansal durum analizleri, işletme sermayesi yönetimi; 
finansal planlama ve kontrol; nakit yönetimi; işletmenin kurumsal ve uluslararası çevresi, örnek olay çalışmaları. 
 
BUSN – 303 Pazarlama – I (3, 0) 5 
Pazarlamanın temel ilkeleri, kavramları, fonksiyonları ve makro düzeyde kurumsal yapısı, mikro düzeyde pazarlama 
strateji ve politikaları, maliyet ve verimlilik problemleri, toplum, tüketici ve pazarlama yöneticisi bakış açıları, örnek 
olay analizleri ve pazarlama simulasyon oyunları. 
 
UFND – 020 Araştırma Kültürü (2, 0) 2 
Bu ders, öğrencilere sayısal ve niteliksel verileri değerlendirerek rapor hazırlama, raporları ve sözlü sunumları 
planlama, yazma ve tamamlama süreçlerinde rehberlik etmektedir. Ders aynı zamanda öğrencilere işletme araştırma 
yöntemleri ve işletme iletişimindeki görsel ögeler hakkında bilgi vermektedir. 

 
SEÇİMLİK DERSLER (EN AZ 19 AKTS) 

 
INTF – 351 Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Dış Ticareti (3, 0) 5 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve siyasal gelişmelerin tarihsel gelişimi, AB ile gümrük birliğinin 
Türk ekonomisine etkileri; Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı ve birimleri, Avrupa Birliğine tam üyelik yolunda 
Türkiye'nin başlıca politik ve ekonomik sorunları, belli başlı ticaret politikaları, sektörel teşvik politikaları, yabancı 
sermaye politikaları, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler. 
 
INTF – 353 Finansal ve Kantitatif Analiz (3, 0) 5 
Bu dersin amacı finansal analizin temellerini vermektir. Bu dersin öğrenme çıktıları; (1) Finans matematiğini 
anlayabilme; (2) Finans problemlerini çözebilme, (3) Yatırımın farklı tekniklerini uygulayabilme, (4) Farklı finansal 
varlıkların yapı ve özelliklerini anlayabilme, (5) Finans temelli karmaşık projelerin analizlerini anlayabilme, (6) Farklı 
varlıkları değerleyebilme, (7) Risk, getiri ve performans ilişkisini anlayabilme, (8) Borçlu ve borçsuz ile borsaya kote 
ve kote olmayan firmaları değerleyebilme, şeklindedir. 



 

 
INTF – 355 Uluslararası Teknoloji Yönetimi (3, 0) 4 
Strateji ve teknoloji, teknoloji ve rekabetçi üstünlük, teknolojik öğrenme, teknoloji fırsatlarını tanıma ve tarama, 
inovasyonda yaratıcılığın rolü, yüksek teknoloji ürün geliştirme stratejileri, entellektüel sermaye yönetimi, AR-
GE’den operasyona geçiş, örnek olaylar ve uygulamalar. 
 
INTF – 357 Finansal Piyasalar ve Kurumlar (3, 0) 5 
Ders, finansal piyasalar ve kurumlarının uluslararası ölçekte değerlendirmeyi amaçlar. Temel ilgi, genel olarak 
Türkiye’de, sermaye piyasaları, sermaye piyasası kurumları ve sermaye piyasası araçlarının işlevleridir. Mevduat 
kurumlarının faaliyetleri değerlendirilir. Türev piyasalarının işlevleri de ayrıca tanıtılır. 

 
INTF – 360 Grup Çalışmaları (2, 2) 5 
Bu ders başarılı öğrencilerin kendi bilimsel ve akademik nosyonunu geliştirmek üzere Uluslararası Ticaret ve 
Finansman, İşletme Yönetimi, Ekonomi veya ilgili diğer konularda bir danışman gözetiminde bireysel çalışma ve 
araştırma yapabilmeleri için tasarlanmıştır. Bireysel Çalışma dersini en az 2.50 kümülatif not ortalaması olan 
öğrenciler alabilir. 
 
INTF – 363 Finansal Proje Yönetimi (3, 0) 4 
Bu dersin amacı finansal proje yönetiminin temellerini vermektir. Bu dersin öğrenme çıktıları; proje finansmanı ile 
ilgili olarak finansal analiz ve karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere gereken teorik ve kavramsal araçların 
öğrenilmesi, büyük çaplı mühendislik projelerinin finansmanında alternatif finansman yöntemlerinin öğrenilmesi, 
şeklindedir.  
 
INTF – 365 Sermaye Piyasalarında Bilgisayar Destekli Finansal Uygulamalar (2, 2) 5 
Bu dersin amacı, bilgisayar yardımıyla sermaye değerleme ile ilgili problemlerin hesaplanmasının ve çözülmesinin 
temellerini vermektir. Bu dersin öğrenme çıktıları; değerleme sürecini hesaplama ve analiz edebilme, temettü 
değerlemesini hesaplama ve analiz edebilme, nakit akım girişini hesaplama ve analiz edebilme, piyasa temelli 
değerlemeyi hesaplama ve analiz edebilme, gelir değerlemesini hesaplama ve analiz edebilme,   şeklindedir.  
 
INTF 373 Bankacılık Hizmet ve Ürünleri 5 (3 ,0) 
Bu dersin amacı bankaların organizasyon yapısı ve operasyonları hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasıdır. Ders 
kapsamında bankalar tarafından sunulan hizmet ve ürünler, bireysel ve kurumsal krediler, kredi kartları, elektronik 
bankacılık, vadeli mevduat hesapları, bankacılıkta satış ve pazarlama ile 21. yüzyıldaki bankacılık trendleri 
incelenecektir. 
 

 
Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) 

FRLN –  (312) German IV, (332) French IV, (362) Russian – IV (2, 2) 5 
Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinin temel prensipleri, kelime bilgisi, sözlü ve yazılı uygulamaları. 
 
BUSN – 302 İşletme Finansı – II (3, 0) 5 
Finansal yönetim; finansal sistemin yapısı; sermaye bütçelemesi; sermayenin maliyeti ve yapısı; risk yönetimi, hisse 
senetleri politikaları ve örnek olay çalışmaları. 
 
BUSN – 304 Pazarlama – II (3, 0) 5 
Pazarlama sorunlarının çözümünde kullanılan stratejilerin analitik ilkeleri; işletmenin pazarlama çalışmaları ile 
bütünleşik ürün, fiyat, kanallar ve promosyon konularında politikaların tartışılması. 
 
UFND – 060 Proje Kültürü (2, 0) 2 
Ürünün fikir aşamasından müşteriye ulaşıncaya kadar geçirdiği evreler ve bu sürecin tasarıma yansımaları. Üretim 
teknikleri, ekonomi, hedef kitle, pazarlama ve bu unsurların tasarımla ilişkileri. 

 
SEÇİMLİK DERSLER (EN AZ 19 AKTS) 

 
INTF – 352 Uluslararası Finansal Yönetim (3, 0) 5 
Uluslararası finans sisteminin temelleri, döviz kurları, döviz piyasaları, döviz kurları tahmin yöntemleri, kur 
riskinden korunma yöntemleri (hedging), gelecek piyasaları, vadeli işlemler ve opsiyonlar, ihracat finansmanı, 
uluslararası ödeme şekilleri ve tahsilat işlemleri. 
  
INTF – 354 Uluslararası Stratejik Yönetim (3, 0) 5 
Uluslararası firmalarda stratejik planlama ve yönetimin önemi, işletme stratejilerinin tanımı ve kapsamı, stratejik 
planlamanın aşamaları, uluslararası firmalarda stratejik alternatif geliştirme, (büyüme, uzmanlaşma, dikey 
entegrasyon, farklılaştırma, uluslararasılaşma), uluslararası stratejik yönetimin temel prensipleri ve araştırma 



 

alanları, mukayeseli üstünlüğü belirleyen faktörler, sektör analizi, firma stratejisi, talep koşulları, endüstri içi rekabet, 
ulusal sanayi politikası. 
 
INTF – 356 Uluslararası Satış ve Müzakere Yöntemleri (3, 0) 5 
Uluslararası pazarlamada pazarlama iletişiminin rolü, kültürlerarası iletişim süreci, kültürlerarası farklılıklar, 
pazarlama iletişim araçları, kişisel satış, uluslararası sergi ve fuarlar, halkla ilişkiler, reklam ve tutundurma 
faaliyetleri, doğrudan pazarlama ve sponsorluk. 

 
INTF – 364 Uluslararası Ticari Çevreler (3, 0) 4 
Küresel ticaret ve yatırım alanları; uluslararası ticari araçlar, ithalat-ihracat, teşvik, kota ve vergi uygulamaları; Dünya 
ticaret sistemindeki gelişmeler; Dünya ekonomisinde doğrudan yabancı yatırımlar; bölgesel ekonomik birleşmeler; 
serbest ticaret alanları. uluslararası ticaret anlaşmaları ve uluslararası ticari çevrelerle ilgili güncel gelişmeler ve 
vakalar.  

 
INTF – 366 Borç Piyasalarında Bilgisayar Destekli Finansal Uygulamalar (2, 2) 5 
Bu dersin amacı, sermaye piyasalarında borç değerlemesi uygulamalarının hesaplanması ve çözülmesi ile ilgili 
temelleri vermektir. Bu dersin öğrenme çıktıları; sabit getirili varlıkların değerlemesi ve hesaplanmasının öğrenilmesi, 
tahvil fiyatlanmasının hesaplanması ve öğrenilmesi, tahvil getirilerinin hesaplanması ve öğrenilmesi, portföy 
oluşturulmasının yapılması ve öğrenilmesi, portföy optimizasyonunun yapılması ve öğrenilmesi şeklindedir.  
 
INTF – 368 Uluslararası Kurumsal Yönetişim (3 ,0) 5 
2000’li yılların başında Amerika’da yaşanan Enron krizi ve sonrasında çıkarılan Sarbanes Oxley yasasına paralel 
olarak ülkemizde ve dünyada kurumsal yönetim sistemlerinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu dersin amacı 
kurumsal yönetimde ye alan temel kavramlar, hissedarlar, paydaşlar, yönetim kurulu, yasal düzenlemeler hakkında 
kuramsal bilgileri aktarmaktır. Ders kapsamında ulusal ve uluslararası kurumsal yönetim sistemleri ile ilgili örnekler 
derinlemesine incelenecektir.   
 
INTF 372 Küresel İktisadi Akımlar   (3 ,0) 5 
Küresel ekonomik akışların (yani mal, hizmet, sermaye ve insanların sınırlarötesi akışlarının) ekonomi, uluslararası 
ticaret ve uluslarararası finans hareketleri üzerindeki etkilerini anlamak; küreselleşme kavramını, küresel politik yapı 
ve süreçlerin etkilerini tanımlamak; üretimin, tüketimin, insanların ve çevresel sorunların küresel akışı üzerine 
tartışmak; küresel ekonominin yapılanmasını ve artan uluslararası ticaret ile ilgili konuları değerlendirmek. 
 
INTF 374 Uluslararası Bankacılık  (3 ,0) 5 
Bu dersin amacı, uluslararası bankacılık işlemleri, kredi analizi, döviz piyasaları ve dövizli işlemler, dış ticaretin 
finansmanı, akreditif, kıyı bankacılığı, uluslararası bankacılık organizasyonu ve uluslararası düzenlemeler hakkında 
öğrencilere vizyon kazandırmaktır. 
 
INTF 376 İhracat Pazarlaması (3 ,0,) 7 
İhracat Pazar Gelişimi ihracat ile işletme faaliyetlerinin uluslararasılaşması sürecine odaklanır. Bu ders uluslararası 
pazarlama dersinden birkaç yönden farklılaşır: ihracat giriş yöntemi olarak ele alınacak tek yöntemdir; İhraç Pazar 
seçimi ve yayılımını etkileyen ticaret politikaları ve blokları üzerinde daha çok durulur; ve uluslararası pazarlama 
boyutları genel olarak ele alınır. Hükümetlerin ticaret üzerindeki etkilerine ek olarak, ihracat pazarlamasına vurgu, 
hedef pazarların seçimi, ürün uyarlamaları, ihracat fiyatlaması ve ödemeleri, ticaret finansmanı, lojistiği ve mevzuatı 
konuları üzerinde olur. 
 
INTF – 378 Uluslararası Perakende Yönetimi (3, 0) 5 
Uluslararası işletmelerin örgütsel yapıları, ticari faaliyet ve işlevleri, tedarik zincirİ işlevleri, tedarikçi seçeneği, 
tedarik kanalları, depo yönetimi ve organizasyonu, dağıtım kanalları, pazarlama politikaları (fiyat, hedef kitle, 
tutundurma, reklam, halkla ilişkiler, vd.) iç ve dış ticaret , risk ve risk politikaları, uluslararası ticarette yatay ve dikey 
işbirlikleri. 
 

 
DÖRDÜNCÜ SINIF 

Güz Dönemi (7. Yarıyıl) 

FRLN –  (411) Almanca - V, (431) Fransızca - V, (461) Rusça – V (2, 2) 5 
Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinin temel prensipleri, kelime bilgisi, sözlü ve yazılı uygulamaları. 

 
SEÇİMLİK DERSLER (EN AZ 26 AKTS) 

INTF- 451 Uluslararası Pazarlama Yönetimi  (3, 0) 5 



 

Uluslararası pazarlamanın amacı, kapsamı ve uygulayıcıları; uluslararası pazarlama çevresi; uluslararası pazar 
araştırmaları ve bilgi sistemleri; uluslararası pazarların analizleri; uluslararası pazarlama karması kararları; 
uluslararası pazarlama stratejileri ve uygulamaları; uluslararası pazarlamanın geleceği. 
 
INTF – 453 Uluslararası Kurumsal Finansman (3, 0) 5 
Uluslararası kurumsal finansa giriş, döviz kurları ve piyasaları, işlem tipleri, satınalma gücü paritesi, uluslararası 
sermaye bütçelemesi, kur riski, risk yönetimi, fiyat dalgalanmalarında riskten korunma (hedging), vadeli, gelecek ve 
opsiyon sözleşmeleri, opsiyon değerlendirme. 
 
INTF – 455 Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri İşlemleri (3, 0)  5 
Uluslararası tedarik zincirinde dağıtımın rolü, tedarik zincirinde ağ tasarımı, tedarik zincirinde talep öngörümleme, 
tedarik zincirinde taşımacılık, tedarik zincirinde kaynak kararları, içerde üretme veya dış kaynak kullanım kararları, 
üçüncü veya dördüncü parti lojistik sağlayıcılar, tedarikçi seçimi, tedarik zincirinde fiyatlandırma ve kar yönetimi. 
 
INTF – 457 Uluslararası Satış Yönetimi (3, 0) 5 
Bu dersin amacı uluslar arası satış yönetiminin temellerini vermektir. Bu dersin çıktıları; (1) uluslar arası satış 
stratejileri ile ilgili teorik kavramların anlama, bu öğrenme çıktısı için öğrenci derse katılma ve ders kitabını okuma 
işlemleri yapmalıdır, (2) uluslar arası ortamda satış karar bilgisi göstermeli, öğrenci bu ders çıktısı için derse katılma, 
grup çalışmalarına katılma ve vaka analizlerini yapma işlemlerini yapmalıdır, (3) teorik modelleri gerçek hayat 
uygulamalarına uyarlayabilme, öğrenci bu ders çıktısı için dönem projesi işlemini yapmalıdır.  
 
INTF – 463 Kurumsal Finansman Alanında Bilgisayar Destekli Finansal Uygulamalar (2, 2) 5 
Bu dersin amacı, kurumsal finansman alanındaki finansal problemleri bilgisayar yardımıyla hesaplama ve çözme 
temellerini vermektir. Bu dersin öğrenme çıktıları; paranın zaman değeri kavramının hesaplanması ve öğrenilmesi, 
değerleme kavramının hesaplanması ve öğrenilmesi, sermaye bütçelemesi kavramının hesaplanması ve öğrenilmesi 
ve finansal planlama kavramının hesaplanması ve öğrenilmesi şeklindedir.  
 
INTF –  465 Uluslararası Rekabet Analizleri (3 ,0) 7 
Dersin amacı, işletme düzeyinde rekabet analizleri için teorik ve uygulamalı enstrümanlar ile sektör özelliklerinin ve 
evrimsel boyutların analizi için kavramlar ve araçlar önermektir. Öğrenme çıktıları: a) stratejik ve rekabet analizinin 
eleştirel bakış açısını edinmek; b) bir endüstride güncel ve ileriye dönük rekabet senaryoları tanımlama yeteneğini 
geliştirme; c) endüstri yapısı ve firma özel durumlarını bağlı olarak etkili ve verimli rekabet stratejisi tanımlama. 
 
INTF – 467 Risk Yönetimi ve Sigortacılık (3, 0) 5 
Bu dersin amacı öğrencilere risk yönetimi ve sigortacılığa ilişkin araç ve teknikleri tanıtmaktır. Bu dersin sonunda 
öğrenciler her tür sigortalanabilir riski tanımlama, analiz etme ve yönetme becerisi kazanacaktır. Ayrıca 
sigortacılıktaki yasal konular ve sigortalanabilir riskin özellikleri incelenecektir. Bunların yanında öğrenciler finansal 
türevleri -futures, forwards ve opsiyonları- kullanarak riskleri yönetme ve risklerden korunma becerisi 
kazanacaklardır. 
 
 
ITRN 020 Staj  5 AKTS 
Bu ders seçildiğinde öğrenciler 1 ay bir üretim ya da hizmet işletmesinde staj yapmak zorundadır. 
 
ERAS – 300 Erasmus Stajı 10 AKTS 
Öğrenciler, Erasmus Staj Anlaşması kapsamında bir üretim veya hizmet işletmelerinde staj yapmak zorundadır. 
 

 
Bahar Dönemi (8.Yarıyıl) 

FRLN – (412)Almanca - VI, (432) Fransızca - VI, (462) Rusça – VI (3, 0) 5 
Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinin temel prensipleri, kelime bilgisi, sözlü ve yazılı uygulamaları. 

 
SEÇİMLİK DERSLER (EN AZ 26 AKTS) 

INTF – 454 Uygulamalı İthalat - İhracat (3, 0) 6 
İşletmelerde uluslararası ticaret departmanlarının organizasyonu, temel uluslararası ticaret kuralları, Türk Kambiyo 
ve Gümrük Mevzuatları, teslim ve ödeme şekilleri, ilgili dökümanların (kontrat, proforma ve ticari faturalar, 
akreditifler, dolaşım sertifikaları, menşei şaadetnameleri, konşimentolar, koli listesi ve sigorta poliçeleri) hazırlanması 
ve analizleri, serbest bölgeler, ihracat ve yatırım teşvikleri, Eximbank kredileri, vak'a çalışmaları ve tüm bunların 
uygulamalı olarak yapımı. 
 
 
 
 



 

INTF – 456 Uluslararası Ticaret ve Bilgi Sistemleri (3, 0) 5 
Yeni ekonomi ve yeni ekonomi için geliştirilmiş işletme modelleri, elektronik ticaret, elektronik ticaretin sosyal, 
hukuki ve etik boyutları, internet temelli işletme planları, yönetim bilgi sistemleri, veri işleme, elektronik bilgi 
sistemlerinin işlevsel kullanımı, uluslararası bankacılık sistemleri (LIBOR, FOREX, SWIFT). 
 
INTF – 458 Uluslararası Ticarette Kalite Sistemleri (3, 0) 5 
Uluslararası ticarette kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, modern kalite yönetim sistemlerinin temelleri, kalite 
maliyetleri, ISO 9000 ve ISO 14000 kalite yönetim sistemleri, toplam kalite yönetimi, süreç iyileştirme ve kalite 
geliştirme araçları, istatistiksel kalite kontrol teknikleri ve uygulamaları. 
 
INTF – 460 Proje Çalışmaları (2, 2) 7 
Bitirme projesi öğrencinin eğitimi boyunca edindiği teorik ve pratiğe yönelik bilgileri içeren tezin, bir danışman 
yönetiminde yazılmasını ve sözlü olarak savunulmasını içerir. 
 
INTF – 462 – Finansal Risk ve Türevler (3, 0)  5 
Türev Ürünlerine Giriş; Gelecek Sözleşmeleri ve Opsiyonlara Giriş; Sigorta, Collars ve diğer Stratejiler; Risk 
Yönetimine Giriş, Finansal Gelecek Sözleşmeleri; Emtia Gelecek Sözleşmeleri; Faiz Gelecek Sözleşmeleri, Swapler; 
Parite ve diğer Opsiyon İlişkileri, Binomyal Opsiyon Fiyatlama; Black-Scholes Formülü; Piyasa Yapıcılık ve Delta 
sınılaması; Eksotik Opsiyonlar; Finansal Mühendislik ve Finansal Ürün Tasarımı, Kurumsal Uygulamalar; Reel 
Opsiyonlar. 
 
INTF – 464  Uluslararası Pazarlama Araştırmaları (3, 2) 7 
Uluslararası pazarlama araştırmacısı; uluslararası kültürel, sosyal, ekonomik, ticari ve hukuki ortamlarının karmaşıklığından 
kaynaklanan birçok zorluklar ile başa çıkar. Bu ders verme sürecinde, geleneksel pazarlama araştırması metodolojisi ile 
uluslararası pazarlamada karar alma süreçlerini birleştirmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla, uluslararası pazarlamada karar 
alma sürecinde kullanılacak, Pazarlama Araştırmalarını kapsayan bir içerik oluşturulmuştur. 
 
INTF – 466 Türev Piyasalarında Bilgisayar Destekli Finansal Uygulamalar (2, 2) 5 
Bu dersin amacı, türev piyasalarında karşılaşılan problemlerin bilgisayar yardımıyla hesaplanması ve öğrenilmesi ile 
ilgili temelleri vermektir. Bu dersin öğrenme çıktıları; Forward işlemlerinin hesaplanması ve öğrenilmesi, Future 
işlemlerinin hesaplanması ve öğrenilmesi, Opsiyon işlemlerinin hesaplanması ve öğrenilmesi ile SWAPS işlemlerinin 
hesaplanması ve öğrenilmesi, şeklindedir. 
 
INTF – 468  Uluslararası İşletmeler ve Küresel Stratejiler (3 ,0) 7 
Ders, uluslararası işletmelerin temellerini, ticaretin ekonomisi, Dünya piyasalarındaki yatırımları, uluslararası 
örgütlerin davranış ve politikalarını kapsar. Ders, uluslararası işletmelerin Dünya ekonomisindeki yerini anlama ile 
birlikte yükselen piyasalardaki güncel sorunlar ve küresel piyasalara geçişler gibi konulara önemli derecede yer 
vermektedir.  Öğrenciler, uluslararası işletmelerin küresel işletme uygulamalarının içsel süreçleri ile küresel 
firmaların stratejik sorunları ve yapılarını keşfedeceklerdir.  
 
INTF – 472  Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (3 ,0) 6 
Hisse senedi ve tahvil özellikleri, değerlemesi; vadeli işlem piyasaları; menkul kıymetler borsalarının fonksiyonları ve 
etkinlikleri, portföy yönetimi teorisi ve uygulamalar. 
 
INTF – 474 Uygulamalı Portföy Yönetimi  5 (2,2)  
Dersin amacı portföy oluşturma ve portföy yönetme teorisini gerçeğe uygun yatırım yapma pratiği ile desteklemektir. 
Öğrenciler yatırım stratejisi oluşturma, portföy içerisinde varlık dağılımı, temel analiz ve teknik analiz konularında 
teorik bilgi sahibi olacaktır. Daha sonra öğrenciler teorik temellerini pratiğe dökme fırsatı bulacaklardır. Dersin 
işleneceği labarotuarda yüklü olan Trademaster programı 15 dakika gecikme ile gerçek piyasa verisi sağlayacak, 
öğrenciler hem bu programı kullanmayı öğrenecek hem de  haftada bir saat derse dışarıdan katılım sağlayacak olan 
bir profesyonel yatırım uzmanından, yatırım kararı alma sürecine ilişkin bilgiler edineceklerdir. Dersin resmi 
içeriğine ek olarak öğrencilere ekonomi ve piyasalara ilişkin makale ve bağımsız araştırma raporları da dağıtılacaktır. 
Teori ve pratik eğitimin birbirini takip ettiği sürecin sonunda öğrenciler ülke çapında 6 üniversitenin katıldığı bir 
portföy yönetim yarışmasına katılacak ve kendi yönettikleri portföyün performansını ölçerek paylaşacaklardır.  
 
LAWS 068 – Uluslararası Ticaret Hukuku (3, 0) 4 
Uluslararası sözleşmeler, teknoloji transferleri, yabancı yatırımlar ve bu konudaki uluslararası ve ulusal mevzuat ve 
kurallar, doğabilecek uyusmazlıklar, tahkim, uyusmazlık çözüm yolları, uluslararası düzenlemeler, Yabancı Hakem 
Kararlarının tanınması ve icrası. 

 


