
 
 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Ders İçerikleri 

ZORUNLU DERSLER 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS  

UTI 101 Bilişim Teknolojisi Türkçe - 1 2 2 4  

Bilgisayar donanımı, yazılım ve işletim sistemi, internet ile ilgili temel kavramlar, bilişim etiği, web 
tabanlı öğrenme, kelime işlemci, sunum hazırlama, işlem tablosu, bilgi ve iletişim teknolojisinde 
yeni gelişmeler. 

 

 

 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 103 İktisada Giriş I Türkçe - 3 0 3 5 

İktisatla ilgili temel kavramlar, fırsat maliyeti, üretim olanakları eğrisi, talep, talep esnekliği, arz, arz 
esnekliği, tam rekabet piyasasında fiyat oluşumu, fiyat mekanizması ve etkinlik, tam rekabet piyasası 
ve eksik rekabet piyasası çeşitleri. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 105 Hukuka Giriş  Türkçe - 3 0 3 6 

 

Sosyal davranış kuralları; hukuk kavramı, hukukun görünümleri ve hukuk sistemleri; hukukun temel 
kaynakları ve pozitif hukukun yürürlüğü sorunu; yazılı hukuk kurallarının yürürlüğü ve yürürlük 
çeşitleri; hukuk kurallarının yorumu, hukuk kurallarının yaptırımları; hukukun dalları, muhakeme 
görevi; haklar ve borçlar, sözleşmeler. T.C. Anayasası’nı ve anayasal hukuk düzenlemelerini içeren 
temel kavramlar ve uygulamaların incelenmesi. 

 

 



 
 
Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 107 İşletmeye Giriş Türkçe - 3  0 3 4 

Üretimden satışa, muhasebeden insan kaynaklarına, pazarlamadan finansa, uluslararası işten yönetim 
bilgi sistemlerine kadar işletmenin geniş bir perspektifte keşfedilmesi; işletmenin tanımının, kâr 
amaçlı organizasyonlar ile kâr amaçlı olmayan organizasyonlar ve girişimci işletmeler arasındaki 
farklılıkların sunulması, işletmenin tarihi gelişiminin sunulması. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 109 Matematik I Türkçe - 3 0 3 4 

Kümeler, sayılar (sayı kümeleri, gerçel sayılarda sıralama, aralıklar), üslü ve köklü çokluklar, mutlak 
değer, özdeşlikler, denklemler (matematiksel modelleme), eşitsizlikler, parabol denklemleri, grafiği, 
koordinat sistemi- doğrunun analitik incelenmesi, birinci ve ikinci dereceden iki bilinmeyenli 
eşitsizlikler, fonksiyonlar. 

 

 

  

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

ING 101 İngilizce I Türkçe - 2 0 2 2 

 

Verb to be /countries & Nationalities, Possessive adjectives & Personal information, a/an, plurals, 
this / that /these / those & Classroom language, Present simple tense, regular/ irregular plurals & 
Writing practice, a/an + jobs, possessive 's' & Family -Writing HMW1 Deadline, Review & Midterm, 
Adjectives, quite/ very, Telling the time, present simple & Daily routine, Adverbs of frequency & 
Time words and expressions, Prepositions of time & The date, Can/ can't & Verb phrases, like + ing 
& Free time activities & Writing Practice, Object pronouns: me, you, him, etc. & Love story phrases, 
Possesive pronouns: mine, yours, etc. & Music -Writing HMW2 Deadline.  

 

 



 
 
 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi I 

Türkçe - 2 0 2 2 

Osmanlı döneminde Islahat hareketleri. Osmanlının I. Dünya Savaşı’na girmesi. Savaş sonrası durum 
ve Osmanlı Devleti’ni paylaşma anlaşmaları. Mondros Ateşkes Antlaşması. Mustafa Kemal Paşa’nın 
Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Kuvayı Milliye. TBMM’nin kuruluşu, yapısı ve çalışmaları. 
Mudanya Ateşkes Anlaşması, Kurtuluş Savaşı’nın bitişi, Lozan Antlaşması.  

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

TUR 101 Türk Dili I Türkçe - 2 0 2 2 

 

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Konuşma dili ve yazı 
dilinin farkı. Türkçe’nin Dünya dilleri arasındaki yeri ve özelliği. Türkçede sesler ve 
sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri. Ses bilgisiyle ilgili kurallar, hece bilgisi. Noktalama 
işaretleri: Noktalama işaretlerinin kullanımı ve önemi. Yazım kuralları: Bazı ek ve edatların yazılışı. 
Özel adların, sayıların, alıntı kelimelerin yazılışı. Büyük ve küçük harflerin kullanıldığı yerler. Resmî 
yazışmalar: Dilekçe, tutanak. Bu türlerle ilgili uygulama çalışması. Sözcük düzeyindeki güncel 
anlatım bozuklukları. Cümle düzeyindeki anlatım bozuklukları. Paragraf oluşturma. Paragraf 
çözümleme. Alanı ile ilgili metin oluşturma. Eleştiri ve değerlendirme yazısı inceleme. Eleştiri ve 
değerlendirme yazısı oluşturma. 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 102 İktisada Giriş II Türkçe - 3 0 3 5 

İktisatla ilgili temel kavramlar, fırsat maliyeti, üretim olanakları eğrisi, talep, talep esnekliği, arz, arz 
esnekliği, tam rekabet piyasasında fiyat oluşumu, fiyat mekanizması ve etkinlik, tam rekabet piyasası 
ve eksik rekabet piyasası çeşitleri. 



 
 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 104 İşletme Yönetimi Türkçe - 3 0 3 5 

Yönetim bilimi, yönetimin gelişimi, yönetim fonksiyonları, yönetim alanında yeni gelişmeler ve 
uygulamalar, işletme ve çevresi, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin kuruluş aşamaları, 
işletmenin fonksiyonları, yönetimde otorite, güç, liderlik, örgüt kültürü, iletişim, organizasyonda 
gruplar, örgütlerde çatışma yönetimi. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 106 Pazarlama Türkçe - 3 0 3 5 

Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi. Pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler. Pazar 
bölümlendirme. Pazar araştırması. Tüketici davranışı. Tüketiciye ulaşma yolları. Endüstriyel alıcı 
davranışı. Pazarlama karması: Ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 108 Uluslararası Ticarete 
Giriş 

Türkçe - 3 0 3 5 

 

Uluslararası ticarete giriş, dünya ticaretinin dinamikleri, uluslararası ticaretin temel bileşenleri, 
uluslararası ticaret teorileri, küresel ticaret rejimleri, serbest ticaret söylemi ve DTÖ’de korumacılık 
ve gerçeklikler, küresel ticaret rejimlerindeki değişimler, uluslararası finansal kuruluşlar, uluslararası 
ticaret ve yurtdışı operasyonların yönetimi, uluslararası ticaret firmalarının stratejileri, ekonomik iş 
birlikleri ve uluslararası ticaret, ticaret politikaları ve ekonomik durgunluk. 

 

 



 
 
 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 110 Matematik II Türkçe - 3 0 3 4 

 

Fonksiyonların grafikleri. Optimizasyon. Belirli integral. Belirsiz integral. İntegral alma teknikleri. 
Çok değişkenli analiz. Çok değişkenli fonksiyonların türevi. İki değişkenli fonksiyonların ekstrem 
değerleri. Çift katlı integral. Bir bölge üzerinde iki değişkenli bir fonksiyon grafiğinin altındaki bir 
katının hacmi.  

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

ING 102 İngilizce II Türkçe - 2 0 2 2 

Past tense : was-were, Past tense : regular-irregular verbs, Past Tense Practice, There is/are There 
was/were some/any, Present Continuous Tense, Review and Catch-up – Midterm, Simple 
present/present continuous, How much/how many/ a/an/some/any, be going to /plans/ predictions, 
Quantifiers Practice, comparatives / superlatives, would like to / like / adverbs, Review. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

ATA 102 Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi II 

Türkçe - 2 0 2 2 

 

Cumhuriyet İlanı, halifeliğin kaldırılması. Türk devrimleri ve anlamları.  Atatürk ilkeleri ve 
anlamları. Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, 
ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılaplar, çok partili hayata 
geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri. 

 

 



 
 
Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

TUR 102 Türk Dili II Türkçe - 2 0 2 2 

 

Okumanın insan hayatındaki yeri ve önemi. Çeşitli okuma becerileri ve teknikleri. Okumanın diğer 
öğrenme biçimleriyle ilişkisi. Okunanı anlama yöntemleri. Yazılı anlatım ve planlama. Yazı 
tekniklerine göre bir metnin düzenlenmesi. Kompozisyon ve kompozisyon oluşturma kuralları. 
Anlatım biçimleri. Bakış açısı ve yaklaşım biçimleri. Seçilmiş yazılarda paragraf ve konu incelemesi. 
Bilimsel bir yazı nasıl yazılır? Eleştiri ve değerlendirme yazısı inceleme. Eleştiri yazma çalışmaları. 
Anlatma esasına bağlı edebi metinler. Edebi metinlerin sınıflandırılması ve incelenmesi. Edebi 
metnin unsurları ve bu unsurları belirleme çalışması. Seçilmiş metinler üzerine tartışma ve 
yorumlama. Sözlü anlatım türleri. Topluluk karşısında yapılan konuşmalar.  Tartışmalı konuşma 
çeşitleri ve bu çeşitlerin incelenmesi. 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

KRP 102 Kariyer Planlama Türkçe - 1 0 1 2 

Kariyer kavramı; kariyer planlaması, kariyer planlamasının mesleki danışmanlıkla ilişkisi; bireysel 
kariyer gelişimi, özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri; iş görüşmesi, kariyer planlama süreçleri; 
yaşam boyu kariyer planlaması, emeklilikte kariyer planlaması. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

ING 201 İngilizce III Türkçe - 2 0 2 2 

İş dünyasında geçerli mesleki yabancı dil kullanımlarının İngilizce lisanında temel okuma, yazma ve 
konuşma olarak aktarımı. 

 



 
 
Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 201 Üretim Yönetimi I Türkçe - 3 0 3 4 

Üretim ve üretim yönetimi, sitem yaklaşımı, iş analizi, kapasite planlaması, fabrika yeri seçimi, 
fabrika düzenlemesi, ürün tasarımı, iş analizi, kapasite planlaması, malzeme ihtiyaç planlaması, 
kapasite ihtiyaç planlama, talep tahminleri, üretim planlama ve kontrolü. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 203 Genel Muhasebe I Türkçe - 3 0 3 4 

 

Şirket çeşitleri, muhasebenin kavram ve prensipleri, finansal raporlar ve tablolar, muhasebe eşitliği 
ve işlemlerin muhasebeleştirilmesi, defter-i kebir ve yevmiye defteri, muhasebe işlemleri, gelirler ve 
giderler, mizanlar, düzeltme kayıtları, dönem sonu işlemleri, yönetim kararları için finansal veri 
tabanı oluşturmak, rapor hazırlama yöntemleri. 

 

 

 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 205 İstatistik I Türkçe - 3 0 3 4 

 

İstatistiğe ilişkin temel kavramlar; frekans dağılımı ve grafik gösterimleri; betimsel istatistikler: 
merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri; normal dağılımın saptanması; standart puanlar (t-puanı, 
z-puanı); olasılık kavramı ve temel olasılık hesaplamaları; örnekleme teorisi; parametrik ve non-
parametrik desenler; hipotezlerin sınanması; verilerin analize hazırlanması; Ki-Kare analizi; İki 
değişken arasındaki ilişki ve bu ilişkinin ölçülmesi: Basit korelasyon, kısmi korelasyon; Regresyon: 
Basit doğrusal regresyon; Çoklu regresyon. 



 
 
 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 207 Uluslararası 
İşletmecilik I  

Türkçe - 3 0 3 4 

 

Uluslararası işletmelerin yönetimi ile ilgili temel konular: Uluslararası yönetimle ilgili temel 
kavramlar ve tanımlar, uluslararasılaşma, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, uluslararası 
işletmeleri etkileyen çevresel güçler.  

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 209  Lojistiğe Giriş  Türkçe - 2 0 2 4 

 

Lojistik alanında ilk adımı attırmak ve lojistikle tanıştırma amacını taşıyan bu dersin içeriği, Lojistiğin 
tanımı, tarihsel gelişimi, dağıtım kanalı ve lojistiğin temelleri, lojistik yönetimi ve lojistik stratejileri, 
taşıma modları, depolama ve stok yönetimi, lojistikte kullanılan belgelerin doldurulması, uygulama, 
Freight Forwarder şirketleri, lojistik hizmetleri ve pazarlaması, uluslararası taşımacılık kuralları, 
depolama hizmetleri, stok maliyeti ve lojistik yetki belgeleri. 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

ING 202 İngilizce IV Türkçe - 2 0 2 2 

İş dünyasında geçerli mesleki yabancı dil kullanımlarının İngilizce lisanında temel okuma, yazma ve 
konuşma olarak aktarımı. 

 



 
 
Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 204  Uluslararası 
İşletmecilik II 

Türkçe - 3 0 3 4 

 

Rekabet ve karşılaştırmalı üstünlük ve uluslararası düzeyde ekonomik rekabetin prensipleri, hükümet 
ve iş çevreleri arasındaki ilişkiler, bölgesel ticaret bloklarının gelişimi ve küresel ekonomik 
kuruluşların önemi, Avrupa’nın bütünleşmesi, doğu Asya ekonomilerinin rolleri, gelişmekte olan 
ülkeler ve geçiş ekonomileri, ticaret politikasının rolü, uluslararası sermaye akışları, çokuluslu 
şirketler ve teknoloji transferi ve uluslararası işletmecilik. 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 206  Uluslararası Ticari 
Örgütler 

Türkçe - 2 0 2 4 

Uluslararası örgütlerin tanımı, türleri, faaliyet alanları, amaçları, örgütsel yapıları, uluslararası 
örgütlere teorik yaklaşımlar. 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 208 Elektronik Ticaret Türkçe - 3 0 3 4 

Elektronik ticaretin tanımı, türleri, tarihsel gelişimi, internetin tanımı, internette pazarlamaya giriş, 
internette pazarlama araştırması, internet bankacılığı, internette ödeme sistemleri, satışçıların gözetim 
ve kontrolü. 

 



 
 
Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 210  İstatistik II Türkçe - 3 0 3 4 

 

Regresyon: basit doğrusal regresyon; çoklu doğrusal regresyon regresyon; lojistik regresyon; tek 
faktörlü varyans analizi (anova); iki faktörlü varyans analizi; karışık gruplararası-gruplar içi varyans 
analizi; çok değişkenli varyans analizi; tek faktörlü kovaryans analizi; parametrik olmayan 
istatistikler: tek örneklem ki-kare uyum, ki-kare uyum bağımsızlık testi; mann whitney u-testi, 
kruskal wallis h-testi; wilcoxon işaretli sıralar testi, mc nemar testi; faktör analizi; geçerlik ve 
güvenirlik. 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 212  Genel Muhasebe II  Türkçe - 3 0 3 4 

 

Kasa işlemlerinin kontrolü, çek hesaplarının kontrolü, banka işlemlerinin kontrolü – banka 
mutabakatı, diğer hazır değerler, pazarlanabilir menkul kıymetler- hisse senetleri, pazarlanabilir 
menkul kıymetler – tahviller, alacaklara giriş-alacakların çeşitleri, alacak senetlerinin ıskonto 
edilmesi, tahsil edilemeyen alacakların muhasebeleştirilmesi – çürük alacaklar, tahsil edilemeyen 
alacağın kayıttan silinmesi, karar verilerin muhasebe bilgilerini kullanmaları.  

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 301 Yönetim ve 
Organizasyon 

Türkçe - 3 0 3 3 

Yönetimin tanımı ve yöneticilik hakkında temel bilgiler, yöneticilik ve liderlik arasındaki farklar, 
yönetimin tarihi geçmişi, yönetim kuramları. 

 



 
 
Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 303 Uluslararası 
Pazarlama 

Türkçe - 3 0 3 4 

Pazar bölümleme, hedef kitle belirleme, konumlandırma ve giriş stratejileri, uluslararası pazarlama 
karmasının unsurları olan ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma konuları ve dijital çağda uluslararası 
pazarlama yönetimi ve rekabet avantajının stratejik unsurları. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 305 Tedarik Zinciri 
Yönetimi 

Türkçe - 3 0 3 4 

 

Tedarik zinciri yönetimine giriş, tedarik zinciri yönetimi kavramı, tedarik zincirini yapılandırma 
stratejileri, tedarik zinciri yönetim planının oluşturulması, tedarik zincirinde belirsizlik ve ölçek 
ekonomisinin yönetilmesi, tedarik zincirinde bütünleşme: bütünleşik tedarik zinciri, tedarik zinciri 
yönetim etkinliğinin arttırılmasında kullanılan performans ölçüleri, tedarik zinciri yönetiminde 
bilginin önemi, tedarik zincirinde bilgi ve iletişim teknolojileri, talep yönetimi kavramı, stok 
yönetimi, lojistik yönetimi, elektronik tedarik zinciri. 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 307 Ticaret Hukuku Türkçe - 3 0 3 3 

 

Ticari işletme kavramı, ticari işletmenin devri ve rehni, tacir kavramı, tacir olmanın hüküm ve 
sonuçları, ticaret unvanı, ticaret sicili, tacir yardımcıları gibi en önemli ticari işletme hukuku 
kavramları ile kıymetli evraka ilişkin tanım, unsurlar, özellikler, adi senetten farkları, kıymetli 
evrakın devir şekilleri ve defiler, kambiyo senetleri, türleri, poliçe, bono, çek ve ilgili 
esaslar.  Şirketler hukukunun genel hükümleri, temel ilkeler, borçlar kanununda düzenlenen adi 
ortaklık ve ticaret kanununda ayrıntılı hükümlerle düzenlenen ticaret ortaklıkları, kolektif, anonim ve 
limited ortaklıklar hakkında özet bilgi. 



 
 
 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 309 Finansal Yönetim Türkçe - 3 0 3 4 

Günlük faaliyet kayıtlarının ve dönem sonlarında düzeltme kayıtlarının tutulması; gelir tablosu ve 
bilanço düzenlemeleri, finansal tablolar analizinde kullanılan yöntemler, kar planlaması, kaldıraçlar 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 311 Lojistik İlkeleri Türkçe - 2 0 2 4 

Proje yönetimi, üretim planlama ve envanter kontrolü, toplu üretim planlama, stok kontrol sistemleri, 
süreç yönetimi ve kapasite planlama, modelleme, doğrusal programlama, optimizasyon problemleri, 
iş tasarımı, kalite kontrol. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS  

UTI 302 Gümrük Mevzuatı ve 
Uygulamaları 

Türkçe - 3 0 3 3  

Gümrük tarihçesi, gümrük kanununun amacı ve kapsamı, gümrük vergileri ile eşya ticareti konusunda 
öngörülen diğer önlemlerin uygulanmasına ilişkin unsurlar, malların Türkiye gümrük bölgesine 
girişinden çıkışına kadar yapılacak olan işlemler, gümrükçe onaylanmış işlemler ve kullanımlar, 
gümrük rejimleri. 

 

 

 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS  



 
 
UTI 304 Taşımacılık ve 

Operasyon Yönetimi 
Türkçe - 3 0 3 4  

Taşımacılık türü seçiminde karar verme teknikleri, maliyet analizleri, alternatif taşıma şebekelerinin 
oluşturulması ve yönetilmesi, Maliyet kriterleri ve analizi. 

 

 

 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 306 Lojistik Bilgi Sistemleri Türkçe - 2 0 2 3 

Lojistik bilgi sistemlerinin temel kavramları ve komponentler. Otomatik tanımlama sistemleri 
(Barkod ve diğer), RFID sistemleri, proje yönetimi ve uygulamaları, Gerçek zamanlı konum 
belirleme sistemleri ve uygulamaları, Lojistik yazılım teknolojileri ve karar destek sistemleri, İleri 
planlama sistemleri temel kavramları. 

 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 308  Depo ve Envanter 
Yönetimi 

Türkçe - 3 0 3 4 

Depolama fonksiyonunun işletme organizasyonundaki rolü ve önemi, rekabet gücüne etkileri, 
depolama problemlerini tanımlamak, sınıflandırmak ve çözümlemek. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 310 Maliyet Muhasebesi Türkçe - 3 0 3 4 



 
 

Maliyet kavramları, gelir tablosu, satışların maliyeti tablosu, maliyet türleri, maliyetlerin dağıtımı, 
sipariş maliyet sistemi, safha maliyet sistemi, faaliyet tabanlı maliyetleme ve standart maliyet sistemi. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 312 Para ve Banka Türkçe - 3 0 3 4 

 

Finansal sistem ve Türk bankacılık sistemi, paranın tanımı, tarihsel gelişim süreci, özellikleri, Türk 
bankacılık sisteminin güncel istatistikleri, bankacılığın sınıflandırılması ve merkez bankacılığı, 
TCMB kanunu ve bankacılık kanunu, kredi kartlarının bankacılık sektörü ve ekonomideki rolü, 
finansal krizlerin nedenleri, etkileri ve önlemeye yönelik politikalar, banka birleşme ve devirleri, 
ticari bankaların fon kaynakları ve kullanımları, katılım bankacılığı. 

 

 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 401 Dış Ticaret İşlemleri Türkçe - 2 0 2 2 

Dış ticaret temel kavramları, kambiyo, gümrükleme, uluslararası teslim şekilleri, akreditif, ithalat ve 
ihracatta yasak olan ürünler, Türkiye'nin uluslararası kredi kuruluşlarıyla ilişkileri ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı'nın çalışmalarının öğrenilmesi. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 403 Türk Vergi Sistemi Türkçe - 3 0 3 4 



 
 
Gelir kavramı ve unsurları, vergiye tabi gelirin özellikleri, gelir vergisi mükellefiyet şekilleri, gelirin 
tespiti, gelirin beyanı, gelir vergisinin ödenmesi, kurumlar vergisinin konusu ve mükellefiyetleri, 
kurumlar vergisi matrahının tespiti ve ödenmesi, harcama üzerinden alınan vergiler. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 405 İthalat-İhracat 
Yönetimi 

Türkçe - 2 0 2 4 

 

Uluslararası ticaret teorileri, dış ticaret teorisi ve ekonomik büyüme, dış ödemeler dengesi uluslararası 
ticarette Türkiye, dünya ticaretinin serbestleşmesi, küreselleşme ve bölgesel ekonomik birleşmeler, 
dış ticarette teslim şekilleri (INCOTERMS), dış ticarette finansman /ödeme şekilleri, gümrük ve yasal 
düzenlemeler, ticari dokümantasyon. 

 

 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 407 Dış Ticaret 
Finansmanı 

Türkçe - 3 0 3 4 

Döviz piyasası, döviz kuru politikası, döviz interbank piyasası, türev piyasaların özelikleri ve 
forward, opsiyon piyasaları ve opsiyonlar, gelecek piyasalar (future), swap, ihracat ve ithalatın 
finansmanı ihracat kredilerinin diğer ticari kredilerden farkı, Eximbank kredileri, alıcı kredileri, 
finansal kiralama-leasing, faktöring ve forfaiting işleyişi, menkulleştirme, franchising ve işleyişi. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 409 Stratejik Yönetim Türkçe - 3 0 3 4 

Stratejik yönetimin temel konuları, stratejik karar verme, dış çevre ve endüstri analizi, iç çevre analizi, 
durum analizi ve iş stratejisi, kurumsal ve fonksiyonel stratejiler, strateji oluşturma, stratejilerin 



 
 
uygulanması, değerlendirme ve kontrol, insan kaynağının yönetilmesi gibi konuların incelenmesi ve 
iş stratejisi simülasyonunun uygulanması. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 411 Örgüt Kuramları Türkçe - 2 0 2 4 

Örgüt teorilerinin evrimi ve klasik, neo-kasik çağdaş ve modern örgüt teorileri, kaynak bağımlılığı 
teoremi, sosyal ağ teoremi, vekalet teoremi gibi güncel teoriler. 

 

 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 402  Uluslararası Ticarette 
Vergilendirme 

Türkçe - 3 0 3 4 

 

Türk vergi sisteminin konusu, şahsi gelir vergisi ve gelir unsurları, ticari kazançlar, zirai kazançlar, 
ücretler ve vergi tespit yöntemleri, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye kazançlar, 
menkul sermaye kazançları ve vergi tespit yöntemleri, diğer kazanç ve iratlar ve vergi tespit 
yöntemleri, kurumlar vergisi ve vergi tespit yöntemleri, gelirin beyanı, gelir vergisinin tarhı ve 
ödenmesi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta işlemleri vergisi, özel iletişim 
vergisi, emlak vergisi. 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 404 Yöneylem Araştırması Türkçe - 3 0 3 5 



 
 
 

Yöneylem Araştırması biliminin tarihçesi ve gelişimi, deterministik ve probabilistik modeller, model 
kurma ve problem çözme sanatı, matematik programlamada doğrusal programlamanın yeri, doğrusal 
karar modelleri, doğrusal karar modellerinin kurulumuna yönelik çalışmalar, doğrusal programlama 
modellerinin çözümü, grafik, cebirsel, simpleks yöntemler, revised simpleks yöntem, doğrusal 
programlama modellerinin çözümüne ilişkin bilgisayar yazılımları ve kullanılması, düalite ve düal 
simpleks yöntem, duyarlılık analizleri, ulaştırma modelleri atama modelleri, ağ modelleri. 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 406 Firma Değerlemesi Türkçe - 3 0 3 5 

Değer ve değerleme kavramı, paranın zaman değeri, firmalarda sermaye maliyeti hesaplamaları, 
indirgenmiş nakit akımları yöntemi, göreceli değerleme, ek getiri değerleme yöntemi, firma 
değerlemede özel konular, birleşme ve devralmalar. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 408 Endüstriyel 
Organizasyon 

Türkçe - 3 0 3 4 

 

Ana akım endüstriyel organizasyon yaklaşımı, verimli faaliyetlerin mal ve hizmet talebiyle serbest 
piyasa diye adlandırılan bir teşkilat mekanizmasıyla nasıl uyum haline getirilebileceği ve bu teşkilatın 
alternatiflerin ve piyasa başarısızlıklarının ekonominin ihtiyaçlarını ne derecede etkilediği, 
endüstrileşmiş ülkelerin sanayi ve maden sektörleri öncelikli olmak kaydıyla, toptan ve perakende 
dağıtım, hizmetler, nakliye ve kamu hizmetleri. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 410 Bitirme Projesi Türkçe - 0 0 0 4 

 



 
 
Öğrencinin proje çalışması ile ilişkili olarak seçtiği ve danışmanı ile belirli sürelerde karşılıklı 
görüşerek geliştirilen bir çalışmadır. Ders kapsamında, proje çalışmasını destekleyen kuramsal 
yaklaşım, kavramlar, ulusal ve uluslararası örneklerin incelenmesi, çalışma alanı ile karşılaştırılması 
gerçekleştirilmektedir. 

 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 211 Kıymetli Evrak ve 
Sigorta Hukuku 

Türkçe - 2 0 2 4 

 

Kıymetli Evrak Hukuku dersinin içeriği kıymetli evrakın tanımı ve unsurları, kıymetli evrakın 
sınıflandırılması, kıymetli evrakın zıyaı ve iptali, kıymetli evrakta def'iler, kambiyo senetleri ve 
kıymetli evrak hukukunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve çözüm yollarıdır. Sigorta Hukuku dersinin 
içeriği ise sigortanın tanımı ve unsurları, sigorta sözleşmesinin tanımı, unsurları ve özellikleri, sigorta 
sözleşmesinin tarafların yükümlülükleri ve sigorta hukukunda hukukunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar 
ve çözüm yolları. 

 

  

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 213 Girişimcilik Türkçe - 2 0 2 4 

Girişimciliğin temelleri; girişimci ve girişimciliğin tanımları, girişimciliğin tarihçesi; girişimcinin 
özellikler, girişimcilik çeşitleri; girişimcilik için yaratıcılık ve yenilikçiliğin önemi, iş fikri oluşturma 
süreci; iş fikrinin başarılı bir işe dönüştürülme süreci; girişimcilik için sermaye temini ve alternatifler, 
iş modeli; iş planı hazırlanması. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 



 
 
UTI 215 Menkul Kıymetler ve 

Portföy Yönetimi 
Türkçe - 2 0 2 4 

Risk ve getiri, optimal portföy seçimi, varlık fiyatlama modelleri, türev finansal araçlar, optimal bir 
portföyün inşası ve yönetimi. 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 217 Kariyer Yönetimi Türkçe - 2 0 2 4 

 

Kariyer, iş ve meslek gibi temel kavramlar, bireysel ve örgütsel kariyer yönetimi konuları, kariyer 
yolları, terfi ve nakil, kariyer evreleri, kariyer çıpaları, kariyer kalıpları, örgütsel kariyer yönetiminin 
insan kaynakları yönetimi işlevleri ile ilişkisi, kariyer geliştirme faaliyetleri, yedekleme yönetimi, 
özel kariyer grupları, kariyerin doğasını etkileyen gelişmeler, yeni kariyer yaklaşımları ve günümüz 
koşullarında kariyer ile ilgili ön plana çıkan konular. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 219 Dijital Pazarlama Türkçe - 2 0 2 4 

Web sitesi planlama ve yaratma, web sitesi başlatma, Google Adwords, sosyal medya pazarlaması, 
sosyal medya optimizasyonu, e-posta pazarlama, makaleler ve blog yazma. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 214 Türkiye’de Dış Ticaret 
ve Yatırım Politikaları 

Türkçe - 2 0 2 4 

 



 
 
Uluslararası ticaretin uluslar ve kurumlar için önemi, karşılaştırmaları avantajlar yasası, uluslararası 
ticarette standart ve üretim faktörleri bağlamında teoriler, uluslararası kaynaklar ve ticaret, yabancı 
para piyasalarının etkileri, milli gelir hesapları ve uluslararası ticaret, uluslararası ticaretle ilgili 
ekonomik yapılar, olgular ve parasal politikalar. 

 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 216 Davranış Bilimleri Türkçe - 2 0 2 4 

Davranış Bilimlerinin tanımı, Davranış Bilimlerinde metot, normal ve savunma davranışları, sosyal 
kurumlar ve davranış, kültür tanımı ve kültür değişmeleri, kitle kültürü ve davranışsal etkileri. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 218 İnsan Kaynakları 
Yönetimi 

Türkçe - 2 0 2 4 

İşletmenin destek aktiviteleri kapsamında yer alan insan kaynaklarının yönetimi ve ilkeleri, 
örgütlenmesi, iş analizi, personel planlaması, personel sağlama ve seçme, oryantasyon, eğitim, 
yetiştirme ve geliştirme, kariyer planlaması, ödül ve ücretlendirme gibi temel fonksiyonları. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 220 Satış Yönetimi Türkçe - 2 0 2 4 

Satış sürecinde uzun vadede karlılık, etkinlik kavramları, bütçelendirme, satış takımları yönetimi, 
motivasyonu, takım çalışması, satış analizleri ve hedef belirleme teknikleri.  



 
 

 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 222 Muhasebe Denetimi Türkçe - 2 0 2 4 

 

Denetim işlevi, muhasebe mesleği, bağımsız denetimde meslek ahlakı , genel kabul görmüş denetim 
standartları, denetim amaçları, denetim süreci, denetim sürecinde önemlilik ve risk, denetim raporları, 
hileli finansal raporlama ve denetçilerin sorumluluğu, denetim kanıtları ve prosedürleri, çalışma 
kağıtları, iç kontrol sistemi, nakit sisteminin denetimi, alacakların denetimi, stokların denetimi, duran 
varlıkların denetimi, yabancı kaynakların denetimi, öz kaynakların denetimi, gelir tablosunun 
denetimi ve vaka analizleri. 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 313 Proje Yönetimi Türkçe - 2 0 2 4 

 

Ağ planı kavramının geliştirilmesi, PERT, CPM, proje nitelikleri, proje yönetiminde görünmez 
tehlikeler, zaman tahmini, zaman-maliyet çelişkisi, proje planlamada olasılık ve maliyet, amaç 
dökümü yapısı, proje kültürü, planlama aşamaları, düzenleme, detaylı planlama ve detaylı 
organizasyon, proje kontrol, proje çalışmasında kalite. 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 315 Mali Tablolar Analizi Türkçe - 2 0 2 4 



 
 

Mali tablolar üzerine çeşitli analiz teknikleri uygulanarak şirketin likidite, finansal yapı, faaliyet 
etkinliği ve karlılık durumuna ilişkin analizlerin yapılması; analizler sonucunda şirkete ilişkin 
ulaşılan bulgulara göre şirketin geleceğine ilişkin kararların verilmesi. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 317 Sermaye Piyasası 
Hukuku 

Türkçe - 2 0 2 4 

Sermaye piyasası hukukunun temel kavramları ve bu kavramın tespitinde irdelenecek hususlar, 
Sermaye Piyasası Kanunu’nda Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin yer alan düzenlemeler, kurumsal 
yönetim ilkeleri, sermaye piyasası hukukunun şirketler hukuku bağlamında özellik arz eden yönleri. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 319 Mesleki İngilizce I Türkçe - 2 0 2 4 

Okuma parçaları ve ilgili okuma ve kelime çalışmaları, dinlemek için diyaloglar, e-mail, rapor, 
telefon iletişimi örnek ve kalıpları. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 314 Küreselleşme ve 
Ekonomik Birleşmeler  

Türkçe - 2 0 2 4 

 



 
 
Ekonomik Bütünleşmenin Anlamı Ekonomik Bütünleşme girişimlerinin Uluslararası Kuruluşlar 
İçindeki yeri Ekonomik Bütünleşmeler Açısından özel önem taşıyan bir ekonomik iş birliği kuruluşu: 
WTO Uluslararası Ekonomik Bütünleşme Teorisi Ekonomik Bütünleşmenin statik refah etkileri 
Ekonomik Bütünleşmenin dinamik refah etkileri Ekonomik Bütünleşme ve politika uyumlaştırması 
Gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomik bütünleşme Yeni Dünya Düzeni: Küreselleşme. 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 316 Finansal Ekonometri Türkçe - 2 0 2 4 

Finansal veri ve ekonometriye ilişkin temel kavramlar, klasik doğrusal regresyon modelleri, birim 
kök testleri, riske maruz değer, tek değişkenli zaman serisi modellemeleri ve tahminleri, çok 
değişkenli modeller, volatilite ve korelasyon modelleri – GARCH modeli, ARCH modeli, simülasyon 
yöntemleri, yapay sinir ağları. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 318 Kamu Maliyesi Türkçe - 2 0 2 4 

Kamu sektörünün gelirleri, harcamaları, Devlet Bütçesi, yerel yönetimler, maliye politikası, devlet 
borçları ve KİT’ler. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 320 Mesleki İngilizce II Türkçe - 2 0 2 4 

Okuma parçaları ve ilgili okuma ve kelime çalışmaları, dinlemek için diyaloglar, e-mail, rapor, 
telefon iletişimi örnek ve kalıpları. 



 
 

 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 413 Sosyal Bilimler İçin 
İstatistiksel Yöntemler 

Türkçe - 2 0 2 4 

Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiksel terimlere ve sosyal bilimler ve işletmede karar alma amacına 
yönelik yöntemlere giriş. Konular verilerin gruplanması, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, olasılık 
terimleri, örnekleme, istatistiksel tahmin ve istatistiksel hipotez tahminleri. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 415 İş Hukuku Türkçe - 2 0 2 4 

Hukuk kavramı, hukukun işlevleri, hukuk kurallarının toplumsal yaşamı düzenleyen diğer hukuk 
kurallarından farkları, yaptırım türleri, hukukun dalları, iş hukukunun kaynakları, bireysel iş hukuku, 
toplu (kolektif) iş hukuku. 

 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Dili Ön 
Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 417  Toplam Kalite 
Yönetimi 

Türkçe - 2 0 2 4 

Toplam kalite yönetiminin altında yatan felsefe, toplam kalite yönetimi kavramı ve araçları, toplam 
kalite kavramının yeniden yapılanma (reengineering) ve kıyaslama (benchmarking) gibi ileri düzey 
konularla ilişkisi, toplam kalite yönetimi uygulamaları, genel ve uygulamalı yönetim. 
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Koşul 

Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 419 İşletme Bütçeleri Türkçe - 2 0 2 4 

Önceden ortaya konan bir amaca ulaşabilmek için geleceğe ait bir dönemde işletmelerin izleyeceği 
politikayı ve yapacağı işleri parasal ve sayısal terimlerle açıklayan bir rapor veya raporlar dizisi olan 
işletme bütçelerinin örneklerle ele alınması, uygulamadaki mevcut durumun incelenmesi. 
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Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 412 İletişim ve Müzakere 
Teknikleri 

Türkçe - 2 0 2 4 

 

Çatışma ve çatışma yönetimi kavramlarının açıklanması; çatışma konusundaki yaklaşımlar; çatışma 
miktarı ile örgütsel performans arasındaki ilişki; çatışmaların bireysel ve örgütsel etkileri; çatışmaya 
etki eden temel faktörler: kültür ve kişilik; çatışmanın teşhis edilmesi; eğitim örgütlerinde bireysel 
çatışmalar ve yönetimi; eğitim örgütlerinde grup içi çatışmalar ve yönetimi; eğitim örgütlerinde 
gruplar arası çatışmalar ve yönetimi; eğitim örgütlerinde bireyler arası çatışmalar ve yönetimi; 
çatışma yönetiminde müzakere teknikleri ve uygulaması; çatışma yönetiminde arabuluculuk ve 
uygulaması. 
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Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 414 Uluslararası Ticarette 
Fikri Mülkiyet Hakları 

Türkçe - 2 0 2 4 

 



 
 
Fikri ve sınai hak kavramının hak kavramı altındaki özel yeri, fikri ve sınai hak kavramının kabul 
edilmesinin altında yatan ekonomik ve tarihi nedenler ile küreselleşme ve artan uluslararası ticaret 
karşısında fikri ve sınai hakların özel olarak korunmasını gerektiren sebepler, fikri ve sınai hakların 
birer kategorisi olan eser, marka, patent, tasarımların ulusal ve uluslararası korunmasına ilişkin 
kavram ve ilkeler dersin içeriğini oluşturmaktadır. 
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Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 416 Tüketici Davranışı Türkçe - 2 0 2 4 

 

Pazarlamada müşteri odaklı kültür, tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, müşteri tatmini ve 
müşteri sadakati yaratma, tüketim olgusu, ihtiyaç ve istekler, tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, 
tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi, tüketicilerin satın alma davranışları ve kararları, 
tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler, satın alma karar süreci, tüketicilerin satın 
alma alışkanlıkları. 
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Teorik Uygulama Kredi AKTS 

UTI 418 Pazarlama Araştırması Türkçe - 2 0 2 4 

Pazar araştırmalarının önemi, problemin tanımlanması ve hipotez belirleme, araştırma modelleri, 
pazarlama araştırmasının türleri, veri türleri veri kaynakları ve örnekleme, ölçme ve ölçek, 
istatistiksel analizler. 

 


