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SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

 
ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER (dersin kodu, içeriği ve kredisi) 

BİRİNCİ YARIYIL 

ZORUNLU DERSLER 

 
DIE511 Araştırma Yöntemleri 
Bu dersin amacı, öğrencilerin kendi tezlerini yapabilmeleri ve iş alanındaki kararları ve sorunları daha iyi ele 
almalarına imkân sağlamaktır. Dersin konuları, olasılık dağılımları, tahmin ve hipotez testleri, kalite kontrol ve 
regresyon analizi olarak yer almaktadır. Pazarlama, yatırım analizi ve üretim konularında istatistiksel 
tekniklerin uygulamaları tartışılacaktır. Bu alanlarda uygulama ile ilgili vakalar, istatistik yazılımı kullanılarak 
analiz edilecektir. 

 
DİE512 Denizcilik İşletmeleri için Yönetim 
Ders deniz sektörünü oluşturan temel piyasalardan nakliye, gemi yapımı, navlun piyasalarının genel yapısı, iş 
koşulları, bu piyasalarda çalışan firmaların ulusal/uluslararası regülasyonlar altında yürütülen rutin 
operasyonel faaliyetlerini, faaliyet alanlarını, iş süreçlerini aktarmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede gemicilik 
sektörünün ticari boyutu tarafında yer alan brokerlik faaliyetlerinin gemi alım-satımı, kiralama, bunlarla ilgili 
sözleşmelerin tasarımı ve sonlandırılma prosedürleri, müzakere teknikleri, sözleşmede yer alan tarafların 
sorumluluk ve hakları gibi tüm boyutları irdelenecektir. 

 
DİE513 Denizcilik Ekonomisi ve Lojistik 
Derste modern ekonomik teori, uygulamalı bir şekilde ve denizcilik sektörü perspektifinden bakılarak 
işlenecektir. Bu nedenle ders denizcilik sektöründeki güncel sorunlar ele alınmaktadır.  İşlenen konular 
denizcilik sektöründe faaliyet gösteren armatörler, nakliyatçılar, politika yapıcılar ve diğer paydaşlar 
arasındaki ekonomik ilişkileri ve politikaları incelenmesini, fiyatlar ve kargonun nasıl etkilendiğinin 
yanıtlanması ve sektördeki şirketlerin takip ettikleri farklı ekonomik stratejilerinin incelenmesini 
kapsamaktadır. Ayrıca, öğrencilere denizcilik alanında faaliyet gösteren bir kuruluş perspektifinden, işletme 
operasyonları yönetimi, temel lojistik fonksiyonları, maliyet entegrasyonu, tedarik zinciri yönetimi 
perspektifinden lisansüstü düzeyde bilgi vermektir. Lojistik stratejilerini oluşturması, taktiksel lojistik, tedarik 
ve stok yönetimi, depolama ve işleme tesislerinin tasarımı, depolama operasyonları, nakliye yönetimi, 
uluslararası ve ters lojistiğin detayları sunulacaktır. 

 
XXX Seçmeli 
Öğrenciler aşağıda yer alan seçmeli derslerden birini seçmeleri beklenmektedir. 
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İKİNCİ YARIYIL 

ZORUNLU DERSLER 

 

 
 

DIE521 Denizcilik Finansı ve Değerleme 
Ders finans alanında kullanılan teorik kavramların ve metodolojik araçların incelenmesini ve bunların 
denizcilik sektörüyle ilgili yatırım ve finansal süreçlere uyarlanacak şekilde geliştirilerek uygulanması 
incelemektedir. Konular arasında denizcilik/nakliye yatırımı ve finansın temel prensipleri, fizibilite çalışmaları, 
denizcilik sektörünün banka kredileri, sermaye piyasaları gibi finansman kaynakları kapsamaktadır. Bunlara 
ek olarak yukarıda sıralanan iş süreçlerini modelleyen ve yine bu faaliyetleri tanımlayan, analiz eden, 
geliştiren, uygulayan, denetleyen modelleme teknikleri anlatılacaktır. Bu teknikler öğrenciye denizcilik 
sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin iş süreçleri ve işleyişinin tüm aşamalarının anlaşılmasını 
sağlayacaktır. Ayrıca, öğrencilerden, ekonomik fizibilitesi, finansal riskleri ve karlılığı açısından yatırımların 
değerlendirmesi ve özellikle paydaşlar üzerindeki etkisini belirleyebilmesi istenecektir. Bunun yanında 
öğrenciye projelerin finansal çerçevesinin planlanması, değerlendirilmesi ve eğer gerekiyorsa yeniden 
tasarlanması ile ilgili becerilerin kazanılması konusunda bilgiler aktarılacaktır. 

 
DIE522 Denizcilik Piyasasının Hukuki Çerçevesi 
Ders denizcilik sektörünün yapısı ve bireysel firma davranışlarını şekillendiren uluslararası denizcilik hukuku, 
uluslararası sözleşmeler ve uluslararası nakliye ve yasal çerçevesini kavrayabilme konusunda kapsamlı bir 
tanıtım sunar. Ders öğrenciye, uluslararası deniz hukukunun karmaşık yapısının yanı sıra uluslararası 
boyutunu ve sözleşmelerin önemini anlamasını hedeflemektedir. Derste öğrenciye hukukun belli dallarında 
özgün bilgilerin bilinmesinin gerektiği yetki alanlarının belirlenmesi ve uluslararası nakliyecilikte ve ilgili 
operasyonlarındaki yetki alanları konusunda gerekli olan bilgilerin aktarılması sağlanmaktadır. Bunun yanı 
sıra ulusal ve uluslararası denizcilik politikaları ve de rekabet hukukunu etkileyen teşvikler ayrıca işlenecek 
konular arasında yer almaktadır. 

 
DIE524 Tez Semineri 
Ders öğrenciye seçtiği tez ile ilgili genel kuralları vermeyi hedeflemektedir. 

 
XXX Seçmeli 
Öğrenciler aşağıda yer alan seçmeli derslerden birini seçmeleri beklenmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ YARIYIL 

 
DIE500 Tez 
Öğrencinin yapacağı tezin konusunu belirlemesi ve tez danışmanını seçmesi beklenmektedir. 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL 

DIE500 Tez 
Öğrencinin yapacağı tezin konusunu belirlemesi ve tez danışmanını seçmesi beklenmektedir. 
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 SEÇ MELİ DERSLER  
 

DIE503 Uygulamalı Pazarlama ve İş Geliştirme 
Ders vaka çalışmaları yöntemi ile pazarlama teorilerinin uygulamalarını incelemektedir. Bu çerçevede 
öğrencilerin pazarlama konularında çözümler sağlayabilecek ve pazarlama konularında pratik uygulamaları 
sunabilecek yeteneklerini ilerletmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanında iş faaliyetleri koşullarında pazarlama 
ile ilgili kavramların pratik uygulamaları da irdelenecektir. Buna yönelik olarak bir kurumun kendi 
organizasyonel sınırlarının dışına ulaşabilmesi için etkin bir pazarlamanın ve tam verimli çalışan bir örgütün 
diğer bileşenlerinin yer alacağı bir platformun örgüt içinde oluşturulması gerekmektedir.  Bu bağlamda 
belirtilen bu süreçlerin anlaşılması için iş geliştirme kavramları ve SWOT, rekabet gücü analizleri, pazar 
matrisi gibi özgün tekniklerin tanıtılması ders kapsamına girmektedir. 

 
DIE504 Uluslararası Tedarik Zinciri Sistemleri 
Ders tedarik zincirleri sistemlerinin fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların uluslararası ticaret faaliyetlerini 
kolaylaştıran etkileşimlerini kapsamaktadır. Aktarılan bilgiler öğrencilere kendi amaçları ve ticaret ortakları 
açısından uluslararası tedarik zinciri sistemlerinin temel unsurlarını tam anlamıyla kavramalarını 
sağlayacaktır. Uluslararası tedarik zinciri tasarlanması ve geliştirilmesinde modern eğilimler, büyük bir ağın 
getirdiği riskler derste vurgulanacak konular arasında yer almaktadır. Bunun yanında sistemin 
planlamasından, dağıtıma kadar kaynak akışının etkin bir şekilde devam etmesini sağlayacak tüm yönleri 
irdelenecektir. 
 
DIE505 Dünya Ekonomisi ve Denizcilik 
Ders temelde dünya ekonomisini anlamak ve buna göre dünya ticaretini incelemek ve neticesinde deniz 
taşımacılığı bağlantılı ekonominin duyarlılığını ileri-geri etkileşim bağlamında incelemeyi hedeflemektedir. 
Bu çerçevede normal, hızlı büyüme ve durgunluk dönemleri itibariyle analizlere yer verilecektir. Dünya 
ekonomisini etkileyen başlıca faktörler aynı zamanda da ekonomi bağlamında da irdelenecektir. 

 
DIE506 Denizcilikte Kargo Operasyonları 
Ders oldukça geniş bir kargo sınıflandırma ölçeğinin anahtar özellikleri ile kargo tipleri dâhil, kargo işini 
etkileyebilecek en güncel uluslararası yönetmelikleri ve genel prensipleri içermektedir. Ro-Ro kargo 
elleçleme, konteynerizasyon, malzeme ve açık deniz tedarik sistemleri de ayrıca örnek vakalarla işlenecektir. 

 
DIE507 Liman ve Marina İşletmeciliği 
Ders ile marina tasarımcılığı,  kuruculuğu veya işletmeciliği konularında kariyer düşünen öğrencilere ve 
herkese marina yönetimi hakkında temel çerçevenin aktarılması hedeflenmektedir. Ayrıca günümüz 
rekabetçi piyasalarındaki hızlı değişimlerin bu sektörde nasıl olumlu yöne çevrilebileceği konuları da 
işlenecektir. İşlenilecek konular arasında karlı marina yönetimi, stratejik planlama, marina operasyon 
teknikleri, marina yönetiminde yasal konular, sözleşme ve sorumluluklar, tesis tasarımı ve tadilatı, marina 
hizmetlerinde kaliteyi ve değer sunumunu artırmak, finansal yönetim, marina hizmet pazarlaması, 
konumlandırma ve fiyatlandırması yer almaktadır. 

 
DIE508 Denizcilikte YBS 
Ders YBS’nin liman ve marina yönetimi, lojistik ve kargo operasyonları gibi denizcilik çevrelerinde 
derinlemesine kullanımını içermektedir. 

 
DIE509 Finansal Risk ve Türev Araçları 
Dersin amacı öğrencilere finansal risk yönetim araç ve tekniklerini tanıtmaktır. Derste her tip sigorta edilebilir 
riskin tanımlanması, analizi ve yönetimi ile finansal türev piyasaların işleyişi, future fiyatlandırma, hedge ve 
türev araçları stratejileri ve opsiyon fiyatlandırma anlatılacaktır. 
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DIE510 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar 
Dersin amacı öğrencileri vakalarla destekleyerek post-modern örgütlerin işleyişi ve yönetimi hakkında 
bilgilendirmek, aynı zamanda çağdaş yönetim tekniklerini öğretmektir. 

 
DIE525 Hizmet Pazarlaması 
Günümüzde hizmet sektörleri gelişmiş ekonomilerde en büyük ağırlığa sahip sektör olarak karşımıza 
çıkmaktadır ve bu sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar giderek artan sayıda küresel pazarlarda rekabet 
etmeye başlamıştır. Finans, perakendecilik, sağlık ve kamu sektörü gibi hizmet sektöründe çalışan 
yöneticiler pazarlamanın planlanması ve pazarlama stratejilerinin uygulanması noktasında hizmet 
pazarlamasının çok kullanışlı olduğunu fark edeceklerdir. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar 
imalat alanındaki kuruluşlara göre birtakım kilit noktalarda farklılık göstermektedir. Bu ders, hizmet 
pazarlama sistemlerinin; hizmet tasarımı, kapasite yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi gibi hizmet odaklı 
konularda nasıl uygulanılacağını ve karşılaşılacak sorunlara nasıl çözüm getireceği konularında gerekli bilgileri 
aktarmayı amaçlamaktadır. Ders yöneticilerin sektör koşullarında yenilikçi gelişim ve pazarlama 
stratejilerinin uygulanması gibi konularda yetkinliğini arttırmayı hedeflemektedir. 

 
DIE526 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi 
Ders kapsamını çok uluslu kuruluşlarda uluslararası insan kaynakları yönetimi işlevleri kapsamaktadır. Dersi 
oluşturacak ana konu başlıkları, işe alım, çalışanların eğitimi, tazminat ve performans değerlendirme olarak 
ortaya çıkmaktadır. 
 
DIE523 Denizcilik Piyasaları 
Dersin kapsamında navlun, sigorta, bakım-onarım, gemi inşaatı girdi piyasaları, limancılık, forwarding, 
bunkering konuları, gemi tedarikçileri, offshore pazarları, denizcilik dip kaynakları tanıtılacaktır. Ayrıca, arz ve 
talep kavramları ile denge durumları da işlenecektir. 

 
DIE514 Denizcilik Yatırımları 
İşletmeciliğin yatırım kararları çerçevesinde denizcilik sektörüne özgü proje, fizibilite, finansman konuları 
dersin kapsamı arasındadır. Bu bağlamda gemi ve diğer deniz araçları, liman vb. kıyı yapıları, denizcilik 
sektörüne dair doğrudan ilişkide olan yatırım konularında seçilen vakalar incelenecektir. 
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Bilimsel Hazırlık Dersleri 

BH500 Muhasebe 

Bu giriş dersinin temel amacı muhasebe fonksiyonlarının tanıtılması ve bunların iş süreçlerine yansımalarının 
gösterilmesidir. Bu açıdan öğrencilere muhasebe ile ilgili kavramlar aktarılarak, ticari işlemlerde 
muhasebenin çalışma mantığı, sistematik kuralları ve finansal raporlamaya yönelik altyapıyı oluşturacak 
teknikler paylaşılmaktadır. 

 
BH501 Ekonomi 
Bu ders ekonomik teoride kullanılan marjinal fayda, fiyat, miktar, arz/talep, elastikiyet gibi temel 
kavramların tanıtılması ve farklı piyasa yapıları, fiyat oluşumu ve işleyiş mekanizmalarının aktarılmasını 
içermektedir. Buna ek olarak da farklı piyasa koşullarına göre firma rekabeti, firmanın maliyet ve kar/zarar 
analizleri yapılacaktır. 

 
BH502 İstatistik 
Ders, temel istatistik konularını işlemeyi amaçlarken tanımsal istatistik, verilerin sunumu, eğilim ve dağılım 
ölçüleri, dağılım tipleri, olasılık, nokta ve aralık tahminleri konularını kapsar. Ayrıca öğrenciler bu konuların 
uygulaması konusunda pratik yaparak ilerleyeceklerdir. 

 


