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YALOVA ÜNİVERSİTESİ 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 

İktisat Bölümü Ders İçerikleri 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 101 / ECON 101  

Ders İsim/ İsimleri İktisada Giriş I / Introduction to Economics I  

  

 

T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   İktisat biliminin konusu, kapsamı, tanımı, yönetimi kıtlık kavramı ve iktisadi seçiş sorunu, toplumun 

karşılaştığı temel iktisadi problemler, iktisadi sorunun çözümlendiği ortam bazı temel iktisadi kavramlar, talep ve 

arzın genel esasları, tam rekabet piyasasında fiyat oluşumu, kayıtsızlık analizi ile tüketici dengesi, firma dengesi, 

eksik rekabet piyasaları, tekel piyasası, oligopol piyasaları ile tekelci rekabet piyasaları okutulmaktadır. 

   The subject of Economy, its scope, definition, management, the concept of scarcity, economic choice, the 

principle economic problems faced by the society, the environment that the economic problems are solved, some 

basic economic concepts, the principles of supply and demand, price determination in perfect competitive 

markets, indifference analysis and consumer equilibrium, firm equilibrium, imperfect competitive markets, 

monopoly and oligopoly markets and monopolistic competitive markets are the main subjects of this course. 

 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 103 / ECON 103  

Ders İsim/ İsimleri Matematik I / Introduction to Calculus I  

 T U L Kredi ECTS  

3 0  3 4 

 

   Reel sayı sistemi; İlişki ve Fonksiyonlar; Karşılaştırmalı durağanlıklar ve Türev Kavramı; Türev ve Eğim; 

Eşitsizlikler ve Mutlak Değer; Limit Teoremleri; Süreklilik ve Türevlenebilirlik; Türev alma kuralları; Kısmi 

Türev alma; Türevseller; Optimizasyon; Birinci ve İkinci Türev Sınamaları; Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar ve 

türevleri; Eşitsizlik kısıtlamaları altında optimizasyon. 

   Real number system; Relationships and Functions; Comparative Stability and Derivative Concept; Derivatives 
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and slope; Inequalities and Absolute Value; Limit Theorems; Continuity and Differentiability; Differentiation 

rules; Partial Derivation; Differentials; Optimization; First and Second Derivative Tests; Exponential and 

logarithmic functions and their derivatives; Optimization under inequality constraints. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 105  

Ders İsim/ İsimleri Temel Araştırma Yöntemleri  

 T U L Kredi ECTS  

3 0  3 4 

    

   Bu ders kapsamında, bilim, bilimsel bilgi, bilimsel yöntem gibi kavram ve olguların teorik çerçevesinin 

çizilmesinin ardından, ağırlıklı olarak sosyal bilimlerde bilimsel bilginin toplanmasına ilişkin metodolojik 

yaklaşımlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda genel anlamda bilimsel araştırmalar, özel anlamda ise 

toplum bilimsel araştırmalarda yöntem konusuna eğilinmektedir. Bu bağlamda bilimsel araştırmalarda 

araştırmanın planlanmasından sonuçlanmasına kadar takip edilen tüm aşamalar ders çerçevesinde verilmektedir. 

Veri toplamadan, verilerin analizine kadar, öğrenciler metodoloji konusunda aydınlatılmakta, ayrıca, bilimsel 

araştırmaların yazımında dikkat edilmesi ve uyulması gereken kurallar hakkında da öğrenciler 

bilgilendirilmektedir. 

   The nature of research methods, methodological problems in social sciences, scientific research process and 

methodology, form and content of research report will be introduced. Also scientific research process, 

determining subject, literature survey, forming hypothesis, Research types and strategies, Data, population and 

sample, Data analysis, Form and content of research report, footnotes and references will be mentioned. 

 

 

Ders Kod/ Kodları IBF 105  

Ders İsim/ İsimleri Hukukun Temel Kavramları  

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 4 

 

   Hukukun temel kavramları, anlamı ve önemi,  hukuki kurumlar, toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar, sosyal 

ilişkiler ve hukuk, hukukun kaynakları, yasal kavramların tanımı, hukuk dalları ve içerikleri, hukukun temel 

alanları, kanunların uygulanması, yorumlanması ve mahkemeler, toplum ve devlet, egemenlik, hükümet, yasama, 

yürütme ve yargı organları, haklar,  farklı yasal sistemler, Türk yasal sisteminin mekanizmaları 

   Basic concepts of law, its definition and significance, legal institutions, regulations for the social life, sources of 

law, branches in law, implications and practises of law, sovereignty, rights and Turkish legal system. 

 

 

 

Ders Kod/ Kodları AIB 101  

Ders İsim/ İsimleri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -I  

 T U L Kredi ECTS  

2 0  0 3 

 

   Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın gerekliliği; İnkılâp kavramı ve Atatürk; Türk İnkılâbı öncesi 

gelişmeler: Avrupa'daki gelişmeler, Osmanlı Devleti ve yenilik hareketleri, Tanzimat ve Meşrutiyet denemeleri, 
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Fikir Hareketleri; Devleti Yıkan Savaşlar :Trablusgarp ve Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı; Montros 

Mütarekesi :Mütareke bahanesiyle yapılan işgâller, İşgâller karşısında tutum; Mustafa Kemal Atatürk ve Türk 

Milleti'ni Teşkilatlandırması : Mustafa Kemal Atatürk'ün kişilik özellikleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün görevleri, 

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Amasya Genelgesi, Kongreler; Misâk-ı Millî, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi, Millî Mücâdele'ye karşı hareketler; Kuvâ-yı Millîye ve cepheleri; Sevr dayatması : Sevr'e karşı Türk 

Milleti'nin varlık mücâdelesi, Düzenli Ordu Dönemi: İnönü Savaşları, Londra Konferansı, Sakarya Muharebesi, 

Büyük Taarruz, Millî Mücâdele Dönemi Türk Dış Politikası; Antlaşmalar Dönemi:Mudanya Ateşkes Antlaşması, 

Lozan Barış Antlaşması. 

   The necessity of reading course of Atatürk Principles and Revolution; The concept of revolution and Ataturk; 

Developments before the Turkish Revolution: Developments in Europe, The Ottoman Empire and new 

movements, Constitutional Reforms and experiments, schools of ideas; Wars caused the collapse of Ottoman 

Empire : Trablusgarp and the Balkan Wars,  World War I; Montrose Peace Agreement: The occupation under the 

pretext of truce, Attitude in the face of the occupation; Mustafa Kemal Ataturk and the Turkish National 

Organization: Mustafa Kemal Ataturk's personal characteristics, Mustafa Kemal Ataturk's tasks, Mustafa Kemal 

Ataturk’s going to Samsun, Amasya Circular, Conventions; National Pact; Mid term examination; Grand 

National Assembly of Turkey, Actions against national independent war; National Forces (Kuvâ-yı Millîye) and 

its front lines;  Imposition of Sevres:  The existence War of the Turkish nation against Sevres; Periods of regular 

Army: Battles of Inonu, London Conference, The Battle of Sakarya, The Great Raid, Turkish Foreign Policy in 

the National Struggle Period;  Treaty Period : Armistice Agreement of Mudanya, Lausenne Peace Treaty. 

 

Ders Kod/ Kodları TDB 101  

Ders İsim/ İsimleri Türk Dili -I  

 T U L Kredi ECTS  

2 0  0 3 

   

 Edebi, fikri eser tetkikleri, Cümle inceleme çalışmaları, Kompozisyon ile ilgili genel bilgiler ile 

kompozisyonda plân; Türkçe’de anlatım ve cümle bozuklukları; İmlâ kuralları ve noktalama işaretleri; Yazılı 

anlatım türleri: Makale, Fıkra, Deneme; Yazılı anlatım türleri: Sohbet, Gezi Yazısı, Anı, Günlük; Yazılı anlatım 

türleri: Eleştiri, Portre, Mülâkat; Yazılı anlatım türleri: Öykü, Roman, Masal, Tiyatro, Şiir; 

   Study of literary and intellectual works, analyses of sentences, general information about the essay and the plan 

of an essay, Incoherency in sentences in Turkish. Spelling rules and punctuation; Types of written expressions: 

Article, joke, essay, story, novel, fairy tale, drama, poem. 

 

 

Ders Kod/Kodları YDB 101  

Ders İsim/ İsimleri Yabancı Dil -I  

 T U L Kredi ECTS  

2 0  0 3 

 

   İngilizce – I dersinin amacı öğrencilere günlük ve akademik hayatlarında gerek duyacakları temel İngilizce 

bilgisini kazandırmaktır. Bu derste İngiliz dilinin temel dilbilgisi yapı ve kurallarının kavratılmasının yanı sıra 

öğrencilerin konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Dönem içinde işlenecek konular, ‘to be’ 
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fiili, iyelik eki ve zamirleri, sıklık zarfları, have / has got, belirtme edatları, have to, can / can’t, there is / there 

are, some / any, sayılabilen ve sayılamayan isimler, how much / how many, nesnel zamirler, zamanlar (geniş 

zaman, geçmiş zaman) ve düzenli / düzensiz fiillerdir. 

   The aim of this course is to equip the students with the English required for both daily and academic life at a 

basic level. In this course, not only the basic structure and rules of English grammar are taught, but the speaking, 

writing, reading and listening skills of the students are developed integratedly. The grammar to be thought within 

the term is as follows: verb ‘to be’, possessive’s, possessive pronouns and adjectives, adverbs of frequency, have 

/ has got, articles, have to, can / can’t, there is / there are, some / any, countable / uncountable nouns, how much / 

how many, object pronouns, tenses (present simple tense and past simple tense) and regular / irregular verbs. 

 

Ders Kod/ Kodları ENF 101  

Ders İsim/ İsimleri Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı  

 T U L Kredi ECTS  

1 2  0 4 

 

   Bilgisayara giriş, bilgisayar nedir?; bilgisayarın tarihi öyküsü; bilgisayarların kullanıldığı alanlar; bilgisayar 

sistemleri, işletim sistemleri ve programlama dilleri, akis şemaları, bilgi türleri, işlem ve ifadeler, giriş-çıkış 

komutları, kontrol komutları. bilgisayar ağları, ağ çeşitleri, ağ yapıları; bilgisayar virüsleri; bilgisayarın yapısı, 

donanımı, işletim sistemleri, yazılım dilleri, ve paket programların tanıtılması; DOS, WINDOWS, MS WORD. 

   Introduction to computer, historical development of computer, Computer systems, operating systems, 

programming languages, flowcharts, info types, processing and expressions, input-output instruction, control 

instructions. Computer networks, Types of networks, Structure of Networks; computer viruses, Structure, 

hardware, operating  systems, software languages of computers and introduction of packages allowing students to 

use the programs such as DOS, WINDOWS, MS WORD. 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 102 / ECON 102  

Ders İsim/ İsimleri İktisada Giriş II  / Introduction to Economics II  

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   İktisada giriş dersinin devamı olup iktisadi konuları mikro düzeyde ele alan, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat 

mekanizması, arz ve talep analizleri, üretici ve tüketici teorisi ve dengesi, tam ve eksik rekabet piyasalarında 

firma dengesi analizleri anlatılır. 

   The aim of this lesson is to provide students with background information on the nature of microeconomics, 

demand and supply, demand and supply elasticities, cardinal and marginal utility theories, and the consumer 

equilibrium theory.  Consumer theory, theory of the firm, and partial equilibrium theory are studied in depth. 

Applications of the partial equilibrium model to public finance and trade are also covered. 
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Ders Kod/ Kodları İKT 104 / ECON 104   

Ders İsim/ İsimleri Matematik II / Calculus II  

 

 

T U L Kredi ECTS  

3 0  3 4 

 

   Dinamik analiz; Belirsiz ve Belirli İntegral; Birinci mertebe türevsel denklemler; Birinci mertebe fark 

denklemleri; yüksek mertebe fark denklemleri. 

   Dynamic analysis; Indefinite and Definite Integral; First order differential equations; First order difference 

equations; High order difference equations. 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 106 

Ders İsim/ İsimleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 4 

 

   Bu dersin temel amacı sosyal bilimlerde araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve 

sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme 

yöntemi 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 

yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. 

   This course aims to examine the research process (problem determination, data collection, data analysis and 

interpretation of results) in the basic objective social sciences, to examine the main scientific research methods 

(experimental method, description method etc.) and to make students research about a certain subject 

(Hypothesis), conceptualization, measurement, data collection, data analysis, data interpretation and report 

writing techniques. 

 

 

Ders Kod/ Kodları IBF 102 

Ders İsim/ İsimleri Genel İşletme 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 4 

 

   İşletme ile ilgili temel kavramlar, işletmelerin amaçları, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin hukuki 

yapıları, işletme büyüklüğü, işletmelerin kurulması ve kuruluş yeri seçimi, üretim fonksiyonu, pazarlama 

fonksiyonu, finans fonksiyon, insan kaynakları yönetimi, yönetim fonksiyonu, işletme teşebbüsü, müteşebbis ve 

yönetici kavramları, maliyet giderleri, prodüktivite, iktisadilik ve rantabilite kavramları, kapasite ve kapasite 

çeşitleri, kuruluş yerinin belirlenmesi, hukuki organizasyon ve iç organizasyon, AR – GE. 

   Businesses related to the basic concepts of business purpose, business classifications, business and legal 

structure, business size, business establishment of and facility location selection, production functions, marketing 

functions, financial functions, human resources management, management functions, business enterprise, 

entrepreneurship and management concepts, expenditure costs, productivity, and profitability of economic 

concepts, the capacity and capability types, localization agencies, civil organizations and civil organizations,R-D. 
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Ders Kod/ Kodları IBF 106 

Ders İsim/ İsimleri Genel Muhasebe 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 4 

 

   Genel muhasebe esasları anlatılır. Ticari defterlerin çeşitleri, nasıl tutulacağı ve çalışma esasları verilir. Ticari 

işletmenin günlük gelir ve giderlerinin hangi defterlere nasıl işleneceği ayrıntılı olarak verilir. Mizan ve 

bilançonun nasıl hazırlanacağı ve mevcut olanların nasıl okunup değerlendirileceği anlatılır.  

 

   Provides an introduction to the interrelation of uniform accounting system to general accounting, the elements 

of uniform accounting system. Definition of revenues and expenses, cost accounts, preparing the balance sheet 

and the income statement. 

 

Ders Kod/ Kodları AIB 102 

Ders İsim/ İsimleri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -II 

  T U L Kredi ECTS 

2 0   0 3 

 

   Cumhuriyetin  kurulması  için  yapılan  hazırlıklar: Saltanatın  kaldırılması, Cumhuriyetin  ilânı; 

Cumhuriyete  Yönelik  Tehditler; Milliyetçilik: Atatürk’ün  tarih  ve  dil  anlayışı, 

Atatürk’e  göre  Türk  millî  eğitimin  esasları, Atatürk’ün  millet  ve  kültür  anlayışı; Laiklik: 

Halifelik  ve  halifeliğin  kaldırılması, Tekke  ve  zaviyelerin  kaldırılması, Atatürk  ve  din, Laiklik; Halkçılık: 

Sosyal  alandaki  inkılâplar, Halkçılık; Devletçilik: İktisadi  alandaki  inkılâplar 

(İzmir  iktisat  kongresi  ve  kararları); İnkılâpçılık: Hukuki  alanda  yapılan  inkılâplar, Anayasa  hareketleri, 

İnkılâpçılık; Ara İmtihan; Dış  politika: Mustafa  Kemal  Atatürk’ün  dış  politika  esasları, 

Lozan’ın  bıraktığı  meselelerin  çözümü; Milletlerarası  birlikler: Milletler  cemiyetinin  kuruluşu, 

Balkan  antantı, Sadabat  paktı; II. Dünya  savaşı  öncesinde  Türkiye  Avrupa  münasebetleri; II. 

Dünya  savaşı  sonrası  Türkiye; Kıbrıs  meselesi  ve  Türk  Yunan  ilişkileri; Türkiye’ye  yönelik  tehditler: 

Atatürk  ilke  ve  inkılâplarına  yönelik  tehditler, Üniter  devlet  yapısına  yönelik  tehditler. 

   Preparations for the Republic : The Abolishment of the Ottoman sovereignty, declaration of Republic ; Threats 

against the Republic; Nationalism: Atatürk’s understanding of history and language,  the basis of the Turkish 

educational system according to Atatürk, Atatürk’s understanding of nation and culture; Secularism: Caliphate 

and abolishment of the caliphate, abolishment of tekkes and zaviyes, Atatürk and religion; Populism: Social 

revolutions; Statism: Economic revolutions (Izmir  Economic Congress and its decisions); Reformism: 

Revolutions on Turkish law, movements of the constitution; Midterm Examination; Foreign Policy: the basis of 

the foreign policy of Atatürk, solutions of the problems after Lozan; International Unities: Establishment of the 

United Nations,  Balkan Entente, Sadabat  pact; Relations between Turkey and Europe befor the World War II; 

Turkey after the World War II; Cyprus Question and Relations between Turkey and Greece; Threatments against 

Turkey: Threatments against the Atatürk’s revolutions, threatments against uniter state structure. 
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Ders Kod/ Kodları TDB 102 

Ders İsim/ İsimleri Türk Dili -II 

  T U L Kredi ECTS 

2 0   0 3 

 

   Sözlü anlatım türleri: hitabet, sempozyum, konferans; sözlü anlatım türleri: tartışma, panel, yazışmalar: 

mektup, dilekçe; bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar; bilimsel yazılar ve çalışmalar: 

konferans, bildiri, rapor, dizin, kaynakça; uygulamalı çalışmalar. 

   Types of oral expressions: oratory, symposium, conference, debate, panel discussion. Correspondence: Letter, 

petition; the rules of academic writing; academic writings and works: conference, abstract, report, index, 

references, workshops. 

 

 

 

Ders Kod/ Kodları  YDB 102 

Ders İsim/ İsimleri  Yabancı Dil -II 

  T U L Kredi ECTS 

2 0   0 3 

 

   İngilizce – II dersinin amacı öğrencilerin İngilizce – I dersinde edindikleri bilgi ve becerilerini pekiştirerek, bir 

üst seviyede dilbilgisi ve dil becerilini kazandırmaktır. Bu derste öğrenciler İngilizce’nin temel kurallarını 

öğrenmeye devam ederken, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerinin geliştirilmesi için öğrencilere 

bölümleriyle ilgili materyaller temin edilir. Dönem içinde işlenecek konular; belgisiz zamirler, karşılaştırma 

sıfatları, sıfatların üstünlük dereceleri, yardımcı fiiller (must / mustn’t, should / shouldn’t), ever / yet / just / 

already, zarflar ve zamanlardır ( şimdiki zaman, gelecek zaman: will / going to, yakın geçmiş zaman).  

   The aim of this course is to equip the students with a higher level of English grammar and skills by enriching 

and building-up on the grammar and skills previously gained in English – I.  The students are provided with 

materials related to their departments in order to develop their speaking, writing, reading and listening skills. The 

grammar to be thought within the term is as follows: indefinite pronouns, comparative and superlative adjectives, 

modal verbs (must / mustn’t, should / shouldn’t), ever / yet / just / already, adverbs and tenses (present continuous 

tense, future tense: will / going to, present perfect tense). 

 

 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 201 / ECON 201 

Ders İsim/ İsimleri Mikro İktisat I / Microeconomics I 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 6 

 

   İlk olarak giriş niteliğinde, birinci sınıftaki temel kavramları da içeren bilgiler verilmektedir. Daha sonra 

sırasıyla tüketici kuramı mevcut fayda yaklaşımlarına göre incelenmektedir. Arkasından talep teorisi ve konu ile 

ilgili problemler ele alınmaktadır. Talep teorisinin ardından üretici teorisi, maliyet teorisi, arz teorisi ve bu 

konulara dair problemlere yer verilmektedir.  

In the content of the course, there are basic concepts and topics of microeconomics, theory of consumer 

consisting of topics such as utility, consumption, budget constraint and consumer's equilibrium; theory of 
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producer consisting of topics such as output, profit, cost constraint and producer’s equilibrium; theory of firm 

consisting of topics such as firm’s equilibrium, perfect competition, monopoly, monopolistic competition and 

oligopoly. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 203 / ECON 203 

Ders İsim/ İsimleri Makro İktisat I / Macroecenomics I 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 6 

 

 Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit 

Keynezgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin 

belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem 

tüketim fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran mekanizması. 

   This course is the first part of an intermediate level macroeconomics sequence. Besides the analysis of 

national income determination, inflation and unemployment, analysis of aggregate supply and growth theories 

will be introduced. Within the frameworks of basic business cycle models, demand side equilibrium, and the 

IS/LM models (including its open economy version) fiscal and monetary policy effectiveness will be studied. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 205 

Ders İsim/ İsimleri  İstatistik I 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 6 

 

   Giriş, verilerin toplanması, sınıflama ve gruplama, seriler, grafikler, ortalamalar, değişkenlik, ve bölünme şekli, 

oranlar, olasılık teorisi. 

   Descriptive statistics. Fundamental concepts of probability. Combinatorial methods. Conditional probability. 

Random variables, univariate and bivariate distribution. Expectation, variance, covariance and correlation. Some 

commonly used discrete and continuous probability distributions, the law of large numbers and the central limit 

theorem. 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 207 

Ders İsim/ İsimleri Kamu Maliyesi 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 4 

 

   Kamu Maliyesinin Tanımı; Kamu Maliyesinin Diğer İlim Dalları ile İlişkisi; Kamu maliyesinin İşlevleri; Kamu 

Harcamaları; Kamu Harcamalarının Tanımı: Özellikleri, Sınıflandırılması; Kamu Harcamalarının Artış 

Nedenleri: Kamu harcamalarının artış nedenlerini açıklayan teoriler; Devlet Faaliyetleri ile İlgili Yaklaşımlar: 

Kamu Harcamalarının Sınırı,Finansman Türleri; Verginin Tanımı ve Teorik Temeller; Vergilemenin Amacı ve 

İlkeleri; Vergicilikle İlgili Temel Kavramlar; Vergi Tarifeleri: Vergilerin Sınıflandırılması; Vergi Yükü: Vergi 

yansıması, Vergi yükünden kurtulma çabaları. 
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   Introduces fundamentals of deficit financing. The role of the bureaucracy and its relations with the government 

is discussed with an emphasis on the role of the Treasury and its functioning. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 215 

Ders İsim/ İsimleri Borçlar Hukuku 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 4 

 

Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. 

Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler: Sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde 

şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. Borçların 

hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi. Müteselsil borçlar. Şarta bağlı borçlar. Pey akçesi. Cezai şart. Alacağın 

temliki. Borcun nakli. Borçların sona ermesi. Özel borç ilişkileri (Başlıca sözleşme tipleri). 

   This course deals with the basic principles of law in relation to contracts and obligations. It involves 

discussion of the nature, sources, kinds and extinguishments of contracts and other miscellaneous topics 

relevant to the course. Topics include general legal concepts of enforceable rights of obligation: types of laws 

and national legal systems: nature, purpose, scope and key principles of national legislation; sources of 

obligations; kinds of obligations under the Civil Code; specific circumstances affecting obligations in general 

(fortuitous events, frauds, negligence, delay and breach of contract); duties of obligor to do or not to do; 

extinguishment of obligation; general principles of the law of contracts, elements and stages of contracts; 

freedom from contract and limitation; object of contracts; consideration of contracts; formalities; interpretations 

and reformation of contracts and defective contracts. 

 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 211 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) İktisat Tarihi 

  T U L Kredi ECTS 

3 0  3 4 

 

   Roma Medeniyeti dönemi ile ilgili hukuksal çerçeve, sosyolojik oluşumlar ve Kıta Avrupası ile ilgili analiz, 

Roma Medeniyeti sona ermesi ile birlikte feodal yapıya geçiş, derebeylik düzeni içinde serf-senyör ilişkileri, 

zaman unsurunun ön plana çıkması ile birlikte kapitalist düzenin temellerinin atılması, muhasebe kayıt teknikleri 

ile ilgili gelişmeler, lonca düzeninin oluşumu, salgın hastalıkların Kıta Avrupası ekonomisi üzerindeki etkileri. 

   Approaches to economic history, economy and society in ancient times, economy in medieval Europe and the 

emergence of modern age will be introduced. 
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Ders Kod/ Kodları İKT 213 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) İktisat Metodolojisi 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 4 

 

  Derste öncelikle bilimsel bilgi konusu ele alınmaktadır. Daha sonra iktisadın yöntemsel temelleri 

değerlendirilmekte ve diğer disiplinlerle olan ilişkisi ele alınmaktadır. Bütün bunlar bir arada 

değerlendirildiğinde, bu dersin amacı öğrencilere iktisat biliminin temel yöntemlerini öğretmektir. 

   The course first deals with scientific knowledge. Then, the methodical foundations of economics are evaluated 

and the relation with other disciplines is examined. When all these things are considered together, this course is to 

teach the basic methods of economic science to the intended students. 

 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 209 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Lineer Cebir 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 4 

 

Matrisler ve vektörler; Matris işlemleri; Devrik ve Ters matrisler; Determinantlar; Determinantların temel 

özellikleri; Ters matrisin bulunması; Cramer Kuralı; Matris cebirinin bazı iktisat uygulamaları. 

   Matrices and vectors; Matrix operations; Transpose and inverse matrices; Determinants; Basic characteristics of 

determinants; Finding the inverse matrix; Cramer’s Rule; Some economic applications of matrix algebra 

 

 

    

 

Ders Kod/ Kodları İKT 217 / ECON 217 

Ders İsim/ İsimleri 

 

(Seçmeli Ders) Temel İktisat Okumaları / Fundamental Readings in 

Economics 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 4 

 

   Bu ders, öğrencilere mikroekonomide bir dizi konu sunuyor. Bibliyografik araştırmalar yapmayı öğrenirken 

öğrencilerin bilgilerini derinleştirmeleri ve odaklanma konularında farklı yaklaşımlar karşılaştırmaları / 

yönlendirmeleri hedeflenmektedir. Bu derste öğrencilerin açık araştırma sorularını belirlemeleri ve bunlarla ilgili 

etkili sunumlar yapmaları amaçlanmaktadır. 

   This course introduces students a range of topics in microeconomics. The students are guided to deepen their 

knowledge as they learn to run bibliographical research and to compare/contrast different approaches on the 

topics of focus. The course aims at directing students to identify open research questions and to make effective 

presentations regarding them. 
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Ders Kod/ Kodları İKT 202 / ECON 202 

Ders İsim/ İsimleri Mikro İktisat II / Microeconomics II 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 6 

Dersin içeriğinde mikroiktisadın temel konuları ve kavramları ile fayda, tüketim, bütçe kısıtı ve tüketici dengesi 

gibi konulardan oluşan tüketici teorisi; çıktı, kar, maliyet kısıtı ve üretici dengesi gibi konulardan oluşan üretici 

teorisi; firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopolden oluşan firma teorisi vardır. 

In the content of the course, there are basic concepts and topics of microeconomics, theory of consumer 

consisting of topics such as utility, consumption, budget constraint and consumer's equilibrium; theory of 

producer consisting of topics such as output, profit, cost constraint and producer’s equilibrium; theory of firm 

consisting of topics such as firm’s equilibrium, perfect competition, monopoly, monopolistic competition and 

oligopoly. 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 204 / ECON 204 

Ders İsim/ İsimleri Makro İktisat II /  Macroeconomics II 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 6 

 

   Basit klasik sistemde denge. Para arzı ve talebi. Neo-Klasik Keynezgil sentez (IS-LM analizi). Parasalcı, Yeni 

Klasik ve Yeni Keynezgil akımlar. Toplam arz teorisinde yeni gelişmeler. Konjonktür modelleri. Enflasyon 

analizi. Makroekonomi politikaları. Ekonomik büyüme. 

 

This course is the second part of the intermediate macroeconomics sequence and it focuses on microfoundations 

in order to study macro models. Among the subjects are the consumption and investment theories, inflation and 

unemployment trade-off, and fiscal and monetary policy design and institutions with regards to open economy 

macroeconomics, exchange rate models and current account dynamics that are grounded in the intertemporal 

optimization problem of the representative agent will also be introduced. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 206  

Ders İsim/ İsimleri İstatistik II 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Bu derste örnekleme teorisi, istatistiksel tahmin teorisi, istatistiksel karar alma teorisi, Aralık tahmini, hipotez 

testleri, varyans analizi, parametrik olmayan testler, istatistikte bilgisayar uygulamaları okutulmaktadır. 

   Sampling and sampling distributions. Introduction to inference. Point and interval estimation. Hypothesis 

testing. Small sample distributions (t, X2, F). Introduction to analysis of variance, regression and distribution free 

methods. Applications using statistical computer programs. 
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Ders Kod/ Kodları İKT 208 

Ders İsim/ İsimleri Matematiksel İktisat 

  T U L Kredi ECTS 

3 0  3 4 

 

   İktisadi modeller, iktisatta denge çözümlemesi, karşılaştırmalı durağanlıklar ve türev kavramı, kısmi türevler. 

Piyasa modeli, ulusal gelir modeli, girdi – çıktı modeli, türevseller, örtük fonksiyonların türevleri, optimizasyon 

problemleri. Sürekli ve kesikli büyüme, eşitlik kısıtlamaları altında optimizasyon. Türdeş fonksiyonlar, yatırım ve 

sermaye oluşumu, Domar büyüme modeli, dengenin dinamik istikrarı, stoklama içeren piyasa modeli, doğrusal 

olmayan fark denklemleri.  

   Economic models, equilibrium analysis in economics, comparative statics and concept of derivative, partial 

derivatives. Market model, national income model, input - output model, derivatives, derivatives of implicit 

functions, optimization problems. Continuous and intermittent growth, optimization under equality constraints. 

Heterogeneous functions, investment and capital formation, Domar growth model, dynamic stability of 

equilibrium, stock market model, nonlinear difference equations. 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 210 

Ders İsim/ İsimleri Kamu Ekonomisi 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

   Kamu gelirleri, kamu harcamaları, kamu harcamalarının artış nedenleri, kamu harcamalarının ekonomiye 

etkileri, çarpan ve hızlandıran prensipleri, kamu borçlanması, iç ve dış borçlanmanın ekonomik etkileri ve Türk 

bütçe sistemi. 

The aim of this course is to provide an understanding of the economic activities and reasons of the state, to 

analyze the failure of the market failure of the state and to ensure the optimal use of public activities and public 

expenditures. 

Ders Kod/ Kodları İKT 212 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Türk İktisat tarihi 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 4 

 

   Klasik dönemde Osmanlı ekonomisi, Osmanlı iktisat tarihin kaynakları, Osmanlı Merkezi yönetimi, Osmanlı 

mahalli yönetimi ve tımar sistemi. Osmanlı şehirleri, loncaları ve tüccar, on altı, on yedi ve on sekizinci 

yüzyıllarda Osmanlı ekonomisinde gelişmeler. On dokuzuncu yüzyılda Osmanlı ekonomisi, Tanzimat dönemi 

öncesindeki gelişmeler, Tanzimat dönemindeki gelişmeler, Osmanlı sanayileşme teşebbüsleri, Cumhuriyet 

döneminde iktisat politikaları. 
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Ders Kod/ Kodları İKT 214  

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Maliyet Muhasebesi 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 4 

 

   Muhasebenin tanımı, maliyet muhasebesinin amaçları, maliyet muhasebesinin genel muhasebe ile ilişkisi, 

harcama, gider ve maliyet kavramı, gider türlerine göre ayırım, üretim giderlerinin değişimi, gider türlerine 

ilişkin ülkemizdeki uygulama, toplum bir örnek çözümü, çözülecek emsal örnekler, hammadde giderleri, üretim 

maliyeti, gider taşıyıcıları ile ilgili sorunlar, fire ve artıklara ilişkin sorunlar, maliyet sistemleri, sipariş maliyet 

sistemi, safha maliyet sistemi, standart maliyet sistemi iki yarıyılda anlatılmaktadır.  

   Course describes the cost concepts, manufacturing costs, cost allocation, cost allocation methods and systems 

and applications concerning the contol of costs. 

 

 

 

 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 216 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) İktisat Sosyolojisi 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 4 

     

İktisat Sosyolojisi dersi iktisadın temel kavramları ile sosyoloji ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu 

doğrultuda sosyolojide yer alan kavramların irdelenmesine ilişkin teorik yaklaşımlar ele alınmakta iktisat ve 

sosyoloji ilişkisinin değerlendirilmesine dönük olarak da öğrenciye geniş bir perspektif kazandırılmaya 

çalışılmaktadır. 

   The course of Economics Sociology aims to reveal the relationship between basic concepts of economics and 

sociology. In this direction, theoretical approaches to examine the concepts in sociology are discussed, and 

students are trying to gain a broad perspective in relation to the evaluation of the relationship between economics 

and sociology. 

 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 218 / ECON 218 

Ders İsim/ İsimleri 

 

(Seçmeli Ders) İleri İktisat Okumaları / Advanced Reading in 

Economics 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 4 

 

   Bu ders makroekonomik teorideki son tartışmalarla öğrencileri tanıtmak için tasarlanmıştır. Derste verilen 

okumalar son araştırma kağıtlarına dayanacaktır. 

   This course is designed to introduce students with recent discussions in macroeconomic theory. Readings in the 

course will be based on recent research papers. 
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Ders Kod/ Kodları İKT 301 / ECON 301 

Ders İsim/ İsimleri  Ekonometri I / Basic Econometrics 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Ekonometrinin tanımı ve kapsamı. Ekonometrik çalışmanın metodolojisi. Model kurma. Basit doğrusal 

regresyon modeli, çoklu doğrusal regresyon modeli, En Küçük Kareler Yöntemi. Model ve katsayılarına ilişkin 

hipotez testleri. 

   Introduction of linear multiple regression model, inference, hypothesis testing; and maximum-likehood 

methods. Illustration from economics and application of these concepts to economic problems will be 

emphasized. The course covers Gauss-Markov assumptions and violation of the assumptions such as 

heteroskedasticity, serial correlation and errors variables. 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 305  

Ders İsim/ İsimleri Para Teorisi ve Politikası 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Para politikasının amaçları. Para politikasının araçları ve etkileri. Para politikasında uygun gösterge seçimi. 

Finansal sistem ve ekonomi: Mal ve para piyasalarının IS-LM ve toplam talep-toplam arz modelleri ile analizi. 

Paranın yansızlığı: Paranın reel ekonomi üzerindeki etkilerinin yeni klasik, yeni Keynezgil ve reel konjonktür 

modelleri çerçevesinde incelenmesi. Enflasyon analizi: Enflasyonla mücadelede para politikasının rolü, merkez 

bankasının kredibilitesi, Phillips eğrisi analizi. Türkiye de para politikası uygulamaları. 

   The definition, functions and standards of money. Financial markets, intermediaries and instruments. The 

theory of money supply and the deposit creation of commercial banks. The structure of the Turkish Central Bank 

and its role in the implementation of monetary policy. The theories of demand for money and interest. 

 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 313 

Ders İsim/ İsimleri İktisadi Düşünceler Tarihi 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   İktisadi düşünce tarihinin tanımı, kapsamı, yöntemi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. Merkantilizm. Fizyokrasi. 

Klasik iktisadi düşünce. Klasik iktisadi düşünceye tepkiler: Tarihçi okul, kurumsalcı akım, himayeci görüş, 

sosyalist iktisadi düşünce. Neoklasik iktisadi düşünce. Çağdaş iktisadi düşünce akımları: Keynezyen görüş, 

parasalcı görüş, yeni düşünce akımları. 
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The main topic of this course is the developments in the theoretical aspects of economics, after the marginal 

utility revolution. The context starts from 1870's with the contributions of major economists to marginal utility 

theory and applications. It precedes with general and partial equilibrium analyses. Finally, Keynesian income 

determination, Monetarism, New Classical economy and post-Keynesian approaches are examined. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 327 / ECON 303 

Ders İsim/ İsimleri Uluslararası İktisat Teorisi / International Economics Theory 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

Bu dersin genel amacı; Uluslararası iktisat teorilerini tüm yönleriyle anlamlandırma ve uluslararası ekonomik 

sorunlar hakkında analiz yeteneğinin kazandırılmasıdır. Bu dersin özel amaçları arasında ise, dış ticaretin 

nedenleri, dış ticareti açıklayıcı teorilerin tanıtımı ve dış ticaretin düzenlenmesi, dış ticaret politikalarının dış 

ticarete etkileri, küresel ve bölgesel ticaret kuruluşları ve düzenlemelerinin dış ticarete etkilerinin tanıtımı, döviz 

piyasasının işleyişini tanıtmak, dış ödemeler dengesi bilançosu ve dengesizliklerinin giderilmesi için kullanılacak 

araçları tanıtmak bulunmaktadır.     

The general aim of this course is; The aim of this course is to gain the ability to understand all aspects of 

international economic theories and to analyze international economic problems. The specific objectives of this 

course include the reasons of foreign trade, the introduction of foreign trade explanatory theories and foreign 

trade, the effects of foreign trade policies on foreign trade, the introduction of the effects of global and regional 

trade organizations and regulations on foreign trade, the operation of the foreign exchange market and the 

balance of foreign payments. To introduce the tools to be used for the elimination of imbalances. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 309 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Çalışma Ekonomisi 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Çalışma ekonomisinin tanımı ve kapsamı. İş piyasası kavramı. İş piyasası tiplerinin teorik analizi. Emek 

seyyaliyeti. İş piyasasını düzenleyici faaliyetler: Mesleğe yöneltme ve mesleki eğitim. Emek arzı ve talebi. 

Ücretlerin oluşumu ve ücret sistemi. İşşizlik, çeşitleri ve mücadele yolları. Ekonomik açıdan toplu sözleşmelerin 

mahiyeti ve prensipleri. 

   The economics of the determination of earnings and the allocation of labor. The theory of labor supply and 

labor demand will be developed, and then applied to questions of income distribution, unions, government 

intervention in the labor market, and discrimination. 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 311 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Finansal Yönetim 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Finansal planlama ve denetim. Finansal tablolar ve analiz araçları. İşletme sermayesi yönetimi. Sermaye 

yapısı ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti. Firmanın finansal durumunun analizi. Firmanın piyasa değeri ve 
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sermaye yapısı arasındaki ilişki. 

   Financial planning and auditing, financial tables and analyses, and analysis tools. Management of business 

equity. The relation between firms market value and asset formation. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 325 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) İslami Finans 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Dersin amacı, temel kavramları kullanarak İslami Finans’taki başlıca teorileri ve uygulamaları öğretmektir. 

İslami Finans paradigmasını anlayabilmek için İslami Finansın kökenlerinden ve tarihsel arka planından 

başlayan bu ders, daha sonra İslami kural sistemini ve finansal enstrümanları incelemektedir. Dersin ana 

kısmında ise İslami sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü üzerinde durulmaktadır. Bu ders ayrıca, Türkiye 

tecrübesi üzerinde de durmakta ve İslami Finansın Türk finansal sektörü içerisinde nasıl bir yer edindiğini 

göstermektedir. 

   The aim of the course is to teach the main theories and practices of Islamic Finance using basic concepts. 

Starting from the origins and historical background of Islamic Finance to understand the Islamic Finance 

paradigm, this course then examines the Islamic rule system and financial instruments. The main part of the 

course focuses on Islamic capital markets and the banking sector. This course also focuses on the experience of 

Turkey and shows how Islamic Finance takes place within the Turkish financial sector. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 315  

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Bankacılık ve Mali Kuruluşlar 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Finansal Sistem, Bankalar,merkez Bankacılığı, Bankaların Fon Kaynak ve Kullanımları, Hizmetler İşlemleri, 

Döviz İşlemleri, kredi ve Risk Takibi ve Verimlilik, Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi, Bankaların Denetimi, 

Faizsiz Bankacılık 

   Financial systems, banks, central banking, regualtions of the banking system will be covered. 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 317 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Bilgi Ekonomisi 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Dersin amacı bilgi toplumunun geçerli olduğu günümüzde, bilgi ekonomisinin önemini anlamak ve kavramsal 

analiz yapabilecek düzeye gelmektir. Bu dersin içeriği bilgi ekonomisi kavramı, bilgi ve ekonomi arasındaki 

ilişki, küreselleşme ve bilgi ekonomisi arasındaki ilişki, teknoloji, bilgi toplumudur. Dünyada yaşanan 

gelişmelerin tanımlanması ve uyum sağlama konusundaki stratejilerin tartışılması dersin amacını 

oluşturmaktadır. 
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   The aim of the course is to understand the importance of the information economy and to be able to do 

conceptual analysis in today's information society. The content of this course is the concept of information 

economy, the relationship between knowledge and economy, the relationship between globalization and 

information economy, technology, information society. The aim of the course is to define the developments in the 

world and to discuss the strategies about adaptation. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 319 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Bütçe ve Hazine İşlemleri 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Bütçe kavramı ve tarihsel gelişimi; bütçenin fonksiyonları; bütçeleme ilkeleri; Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki 

bütçe sistemlerindeki gelişmeler ve uygulamalar; stratejik planlamaya dayalı performans bütçe sistemi; 

Türkiye’de genel bütçe dışındaki bütçe uygulamaları; Türk bütçe sistemi; gider ve gelir bütçelerinin hazırlanması 

ve uygulanması; çok yıllıklı bütçeleme; analitik bütçe sınıflandırılması bütçe hesaplarının kapatılması ve 

bütçenin denetimi; hazine işlemleri 

   Concept of budget and historical background, functions of the budget, principals of budgeting. Developments 

and practises concerning budgetary systems, budgetary practises in Turkey. Turkish budgetary system. 

 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 321 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Kamu Yönetimi 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Evrensel Yönetim teorileri, fonksiyonları ile söz konusu yönetim fonksiyonlarını kamu yönetimindeki 

kullanımı ve sorunları incelemektedir. Öğrencilere verilen formasyon ile, hem özel hem de kamu sektöründe, 

özellikle yönetim unsurlarını ve ilkelerini çok iyi bilmeleri sağlanarak, ilerde başarılı bir yönetici olmaları için 

gereken altyapı kurulmaya çalışılmaktadır. Derste ayrıca sistem yaklaşımı, amaçlara göre yönetim ve yöneylem 

araştırması gibi modern yönetim tekniklerini içermekte,  ancak bu tekniklerin kamu yönetimindeki kullanımı ve 

sorunları işlenecektir. 

   The concept and contents of Government and Administrative Law, are investigated of the principles in 

Turkish administration and constutional charecteristics of Turkish Administration. Details of Legal State 

concepts are analyzed. In the context of powers the princeples of administrative functions and functional areas 

are studied. Public Services, characteristics and princeples, public orders and the relations to economics 

stability are investigated. General and private polices and police powers are explained with the new aims of 

private economics polices are given in details. The actions of administrations and damages which is sourced 

from the actions of administration are investigated in the context of responsibility of administration.  
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Ders Kod/ Kodları İKT 323 / ECON 311 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Finansal Tablolar Analizi / Financial Statement 

Anaysis  

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

 

 

 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 302 / ECON 302 

Ders İsim/ İsimleri Ekonometri II / Advanced Econometrics 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Klasik doğrusal regresyon modelindeki temel varsayımlardan sapmalar: test edilmesi ve düzeltilmesi. 

genelleştirilmiş EKKY. Spesifikasyon hataları, model seçme kriterlerinin ve modelin matematiksel 

formülasyonunun seçimi, kukla değişkenler.  

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 304 

Ders İsim/ İsimleri Finansal Ekonomi 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Bu dersin sonucunda öğrenciler, i) menkul kıymet fiyatlandırma tekniklerini anlama ii) ekonomik analiz 

araçlarını kullanarak finansal piyasaların işleyişinin analizini kavrama iii) finansal piyasaları ekonomik sistemle 

ilişkilendirme yeteneğine sahip olacaklardır. Modern finans, kantitatif analizi de gerektirmektedir. Derslerde eşit 

miktarda kantitatif teknikler ve açıklayıcı bilgiler kullanılacaktır. Teorik çerçeve ile bağlantı kurulabilmesi için 

gerçek dünyadan örnekler verilecektir. 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 306  

Ders İsim/ İsimleri Maliye Politikası 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Maliye politikasının tanımı, amaçları, araçları ve sınırları. Maliye politikasının etkilerinin ölçülmesi. Farklı 

yaklaşımlara göre maliye politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi. Maliye politikasının uygulanmasına ilişkin 

yöntemler: İhtiyari maliye politikası, otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikası ve formül esnekliği yöntemi. 

Enflasyon, durgunluk ve stagflasyon ile mücadelede kullanılan maliye politikaları. Bütçe açığı sorunu ve bu 

açığın finansmanı 

   First and second best fiscal theory (income distribution, public goods, externalities; deadweight burden, 

Ramsey Problem). Incidence models. Economic response to taxation. Quantitative analysis of economic effects 
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of fiscal instruments and fiscal changes such as negative income tax, corporate income tax, integration, general 

fiscal incidence, expenditure taxation. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 328 / ECON 304 

Ders İsim/ İsimleri Uluslararası İktisat Politikası / International Economics Policy 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Uluslararası ekonomik ilişkilerde döviz piyasalarına dikkat, ödemeler dengesi ve uluslararası para sistemi. 

   Adjustment in international economic relations with attention to foreign exchange markets, balance of 

payments, and the international monetary system. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 310 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) İş Hukuku 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Dersin konusu, temelde işçi ve işveren arasındaki hizmet akdi ilişkisinin hukuki açıdan incelenmesidir. Başlıca 

şu konular işlenir: Kavramlar ve Tanımlar, İş Hukukunun Kaynakları, İşçi, İşveren, İşveren vekili, İşyeri ve 

İşletme vb. Tanımlar, İş Kanununun Kapsamı, Hizmet Türleri, Yapılması ve Sınırlandırılması, İçeriği, Tarafların 

Borçları, Hizmet Akdinin Sona Ermesi ve Sonuçları, Kıdem Tazminatı ve İş Güvencesi Sorunu, Çalışma Süreleri, 

Ücretli Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin. İş hukukuna ilişkin çeşitli örnek olayların tartışıldığı bu dersin amacı, 

öğrencilerin iş hukuku derslerinde öğrendikleri teorik konuların fiili uygulamalarla pekiştirilmesidir. Özellikle 

bireysel iş hukuku ile ilgili yargı kararları ya da bunları içerecek biçimde hazırlanmış örnek olayların geniş bir 

öğrenci katılımı ile tartışılması amaçlanma, uygulamadaki sorunlara ilişkin boşlukların doldurulması konusunda 

görüşlerin tartışılabilmesini amaçlamaktadır. 

 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 312 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasaları 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Finansal sistem, organize piyasalar, organize olmayan piyasalar, para piyasası araçları, sermaye piyasası 

araçları, finansal varlıkların fiyatı ve değeri,  tahvil ve hisse senedi değerleme.  

   Financial system, markets, non regulated markets, monetary policy tools, capital market instruments, prices and 

values of financial assets, bond valuation. 
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Ders Kod/ Kodları İKT 314  

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Bölgesel İktisat  

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Bu ders bölgesel ekonomik gelişme ve kalkınma teorileri ile kentsel ve bölgesel iktisat alanındaki temel 

konuları içermektedir. Ekonomik faaliyetlerin mekansal dağılım nedenleri, işletmelerin kuruluş yerini etkileyen 

etkenler, kaynakların bölgeler arası hareketliliği, mekansal ekonomiyi etkileyen vergi politikaları ve diğer 

etmenler, piyasaların mekansal boyutu, kalkınma kutupları, ekonomik taban teorileri, yığılma ekonomileri, 

öğrenen bölgeler, bölgeler arası sosyal ve ekonomik gelişmişlik farkları ve bu farkları gidermeye yönelik 

politikalar bu derste işlenecek temel konulardır. 

 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 316 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Ekonomik Göstergeler 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

  

   Fiyat endenksleri; Miktar endeksleri; Basit ve Bileşik endeksler; TEFE, TÜFE ve Deflatör hesaplamaları; 

Temel Makro Ekonomik göstergelerin yorumlanması; kalkınma göstergeleri; istihdam göstergeleri; para ve 

kredi göstergeleri. 

   Price indices; Quantity indices; Simple and Compound indices; CPI, PPI and Deflator calculations; 

Interpretation of basic macroeconomic indicators; Development indicators; Employment indicators; Money and 

credit indicators. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 318 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Vergi Hukuku 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Vergi hukukunun tanımı ve kapsamı, konumu, vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, tarihsel gelişimi, 

kaynakları,Yorum, vergilendirme işlemleri, vergi borcunun sona ermesi, vergi suç ve cezaları ve bunlara ilişkin 

genel kurallar, vergi suçluluğunu ortadan kaldıran nedenler, vergi cezalarını sona erdiren haller.  

   Descriptions concerning tax and law of taxations, historical background and sources. Taxation practises and 

regulations. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 322 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Karşılaştırmalı İktisat Okulları 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

       Derste iktisat teorisinin nasıl doğduğu, geliştiği ve başlıca iktisat okulları ile bu okulların iktisadi konuları 

nasıl ele aldığı gibi konular irdelenmektedir. Bu doğrultuda dersin kapsamını Fizyokrasi, Klasik Okul, Alman 
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Tarihçi Okulu, Avusturya Okulu, Neoklasik Okul, Kurumsal İktisat ile Keynesyen İktisat Okulları 

oluşturmaktadır.  

The aim of this course is to examine the birth and development of economic theory and describe the leading 

schools of economics and their approaches to economic issues. Physiocrats, Classical School, German 

Historical School, Austrian School, Neoclassical School, Institutional Economics and Keynesian Economic 

Schools constitute the scope of the course. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 324  

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Yatırım Proje Analizi 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Yatırım ve proje kavramı. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından önemi. Yatırım kararını etkileyen 

faktörler. Yatırım projesini hazırlama sürecinin temel aşamaları. Sabit sermaye yatırım tutarının ve işletme 

sermayesi ihtiyacının belirlenmesi. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından değerlendirilmesinde 

kullanılan statik ve dinamik yöntemler. 

 

Conceptual and analytical frameworks for formulating investment policies and security analysis. Development of 

portfolio theory and construction of portfolio strategies for individuals and institutions. 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 326 / ECON 326 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Denetim / Auditing 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

Denetim ve denetçi kavramı, muhasebe denetimi ve denetim mesleğinin tarihi gelişimi, muhasebe denetimi 

türleri, denetçi türleri, Mali tabloların bağımsız denetimini gerektiren faktörler, denetim aşamaları, denetim 

standartlarıİç kontrol sisteminin anlamı ve temel unsurlar, Muhasebe verilerinde hatalar, iç kontrol sisteminin 

değerlendirilmesi. 

 

This course provides information on principles of auditing in elementary and intermediate levels. The primary 

objective of the course is to teach the students basic auditing terminologies such as internal control, evidence 

accumulation, auditing standards, tests of controls, audit sampling and risk assessment. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 401 / ECON 401 

Ders İsim/ İsimleri  

 

Ekonomik Büyüme ve Kalkınma / Economic Growth and 

Development 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Ekonomik büyüme teorilerinin konusu ve genel çerçevesi, temel kavramlar ve problemler, teorilerin tarihsel 



22 
 

gelişimi, klasik, neo-klasik, post-Keynezyen, yeni teoriler ve Türkiye ekonomisinin büyüme ilintili sorunları. 

   Introduction to modern theories of growth; the neoclassical growth model; the golden rule of accumulation; 

transitional dynamics and the steady state; exogenous versus endogenous growth modeling; sources of growth 

and the convergence of nations; empirics of growth. Introduction to endogenous growth. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 403 

Ders İsim/ İsimleri Türkiye Ekonomisi 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Türkiye ekonomisinin, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren geçirmiş olduğu evrim ve bu gelişim seyrinin 

ulaştığı durumun analiz edilmesi, sorunlar ve çözüm önerisi. Beş yıllık kalkınma Planları Uygulamaları 

Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve sonuçlarının değerlendirilmesi. 

   The aim of this course is to present background information about basic aspects such as, the nature of the 

economy, economic problems and production possibility frontiers. Furthermore, Growth and developments in 

Turkey and the World from World War I to present. The application of economic analysis to historical issues. 

Topics: Great Depression, the interwar period, the developments in Soviet type economies since 1917, the 

Bretton Woods System, the collapse of the Bretton Woods System, the collapse of communism, Turkish 

economy during the Great Depression and thereafter. 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 405  

Ders İsim/ İsimleri Uluslararası Finans  

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Küreselleşme, uluslararasi finansal sistemin işleyişi, uluslararasi ödemeler dengesi, kur sistemleri, parite 

koşulları, vadeli piyasalar ve finansal krizler. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 407 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Politik İktisat 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

Bu derste iktisat ve siyaset gibi iki farklı disiplinin kesişme ve ayrışma noktaları ele alınacaktır. Dersin 

kapsamında ayrıca iktisat politikasının araçları, amaçları ve etkinliği tartışılacaktır. Bu bağlamda iktisat 

politikasına temel oluşturan iktisat teorileri de ders içerisinde incelenecek konular arasında yer alacaktır. 

 

The aim of this course is to consider similarities and differences between economics and politics as separate 

disciplines. The means, goals and efficiency of economic policy will also be discussed within the scope of the 

course. In this context, economic theories generating basis to economic policy are also among the issues which 

will be examined in the course. 
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Ders Kod/ Kodları İKT 409 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) İdare Hukuku 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   İdare Hukuku dersi kapsamında, idare ve idare hukuku kavramları, idare hukukunun temel özellikleri, Türk 

İdaresine egemen olan ilkeler ve Türk İdaresinin Anayasal Özellikleri, Hukuk Devleti ve gerekleri ayrıntıları ile 

ele alınmaktadır. Erkler ayrımı bağlamında idari faaliyetlere egemen olan ilkeler ve idarenin faaliyet alanları 

incelenmektedir. İdari faaliyetler kapsamında özendirme-destekleme faaliyetleri, planlı kalkınma bağlamında 

incelenmekte, idari faaliyetlerden kamu hizmetleri, nitelikleri ve görülüş yöntemleri incelenerek kolluk, kamu 

düzeni ve kamu düzeni ile ekonomik istikrar bağlantısı, genel özel kolluk ayrımları ve küçülen-denetleyen devlet 

bağlamında ekonomik alanda uygulanan özel kolluklar ve amaçları araştırılmaktadır. 

   This course includes the structure of Turkish Administrative mechanisms, the process of the administrative 

structure and implementations. The course mentions; administration concept and administrative mechanisms, 

administration and constitutional structures, main sources of administrative law, responsibilities of 

administration. 

 

 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 411 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Oyun Teorisi 

  T U L Kredi ECTS 

3 0   3 5 

 

   Temel tanımlar ve kavramlar. Baskın strateji. Nash dengesi. İşbirliği ve eşgüdüm. Tam bilgide durağan 

oyunlar. Tam bilgide dinamik oyunlar. Eksik bilgide durağan oyunlar. Eksik bilgide dinamik oyunlar. 

Tekrarlanan oyunlar. İktisadi uygulamalar ve sözleşmeler. Kararlı makroiktisadi politika ve Coase kuramı. 

Cournot ve Bertrand duapolü. Stratejik ticaret politikası. Limit fiyatlama. Kartel. 

   This course is an introduction to the theory of games. Games theory provides a set of analytical tools that can 

be used to model the interactions of decision-makers (consumers, firms, politicians, government, etc). The 

course introduces the basic theory of noncooperative game theory. A variety of applications will be discussed. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 413 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Zaman Serileri Analizi 

 
T U L Kredi ECTS 

3 0  3 5 

 

   Temel Kavramlar, Trend Denklemleri, Zaman Serilerinin Bileşenlerine Ayırma Yöntemi, AR, MA ve ARIMA 

Modelleri, durağan-dışı zaman zerilerinin analizi: birim kök testleri, yapısal kırılmalar ve eştümleşme 

analizleri.  
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   Basic characteristics of time-series; trend equarions, decomposition of time-series; AR, MA and ARMA 

models; non-stationary time series; unit root tests, structural breaks, cointegration tecniques.  

 

Ders Kod/ Kodları İKT415 / ECON 415 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Analitik Okuma / Analytical Reading 

 
T U L Kredi ECTS 

3 0  3 5 

 

   Ekonomi bölümü öğrencileri için ekonomi konularında okumak önemlidir. Etkili düşünmek ve sunmak 

mesleki dünyadaki başarının belirleyicileri haline geliyor. Bu ders öğrencilerin analitik okuma ve anlama 

becerilerini geliştirmeyi ve ekonomi alanındaki fikirlerin tartışılması, sunumu ve aktarılmasını vurgulamaktadır. 

Ders, ekonomik konularda ve konularda yapılan tartışmalardan okuma alıştırmaları ve sunumlardan oluşacaktır. 

   For students in the department of economics, reading on the topics of economics is important. Thinking and 

presenting effectively are increasingly becoming the determinants of success in the professional world. The 

course aims at developing the analytical reading and understanding skills of the students and emphasizes the 

discussion, presentation and conveying of ideas in the field of economics. The coursework will consist of the 

reading exercises and presentations of discussions in economic topics and issues. 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 417 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Ticaret Hukuku 

 
T U L Kredi ECTS 

3 0  3 5 

 

   Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı ve diğer ticari adlar, 

ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve 

adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler,Kıymetli evrakın tanımı, özellikleri ve tasnifi. 

Kıymetli evrak teorileri. Nama, emre ve hamile yazılı kıymetli evrakın genel özellikleri. Kıymetli evrakın ziyai 

ve iptali. Kambiyo senetleri: Poliçe, bono, çek. Emtia senetleri. Hisse senetleri. Tahviller ve diğer menkul 

kıymetler. 

   The aim of this lessons is to provide basic information on commercial transactions and commercial tools. 

Types of partnerships and types of firms. Valuable documents and their usage. 

Ders Kod/ Kodları İKT 419 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Türk Siyasi Hayatı 

 
T U L Kredi ECTS 

3 0  3 5 

 

   Türkiye’nin siyasal hayatındaki önemli olaylar, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren meydana gelen politik 

çatışmalar ekseninde tahlil edilmeye çalışılmaktadır. Atatürk ve İnönü dönemlerinin perde arkasında kalan 

yüzü, muvafık ve muhalifler kalemlerden çıkan anlatımların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi 

yapılmaktadır. Dünyasal ölçekte meydana gelen gelişim ve değişimlerden ne oranda etkilendiği doğrultusunda 
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Türkiye’nin geçirdiği dönüşümler incelenmeye çalışılmaktadır. Çok partili siyasi hayata geçiş, 27 Mayıs, 12 

Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz’un sivil-asker ilişkileri bağlamındaki analizi ve dış bağlantıları 

hakkında somut veri analizleri yapılmaktadır. 

   The important events in the political histroy of Turkey are trying to be analyzed in the light of the political 

conflicts that have taken place since the establishment of the republic. The face of Atatürk and İnönü periods 

behind the scenes, comparative evaluation of the expressions coming out of favorable and opponent items are 

made. It is trying not to examine the transformations that Turkey has made in the direction of how the 

development and changes that are taking place in the world scale are affected. Concrete data analyzes are being 

conducted on the analysis and external links of the multi-party political life cycle, 27 May, 12 March, 12 

September, 28 February and 15 July in the context of civil-military relations. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 455  

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Proje  

 
T U L Kredi ECTS 

3 0  3 5 

 

   Proje yönetimi kavramı, teknikleri, araçları ve süreçleri; proje seçimi, proje planlama, organizasyon ve 

kontrolü, bütçeleme ve maliyet indirgemesi; zaman planlaması; kaynak dağıtımı, izleme ve bilgi sistemleri, 

proje denetleme ve bitirme. 

   The role of projects in organization is getting more important as they become the major tool for reaching 

strategic goals. This course provides an integrative view of project management. Topics include project 

selection, project organization, budgeting and cost estimation, progress and performance measurement and 

evaluation, and project auditing. Project planning and control techniques, such as CPM and PERT, are also 

covered. 

 

 

Ders Kod/ Kodları  İKT 402  

Ders İsim/ İsimleri Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 

 
T U L Kredi ECTS 

3 0  3 5 

 

   Uluslararası ekonomik kuruluşlar dersinde; dünya ekonomisinin şekillenmesinde önemli roller üstlenen 

uluslar arası ekonomik kuruluşların kuruluşu, amacı, işlevleri, yönetim yapıları incelenecek ve öğrenciye 

aktarılacaktır.     

   This lesson provides information on international economic institutions, their purpose, functipns and 

structures. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 404  

Ders İsim/ İsimleri Türk Vergi Sistemi 

 
T U L Kredi ECTS 

3 0  3 5 
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Kamu maliyesinin konusu, temel kavramlar, kamu gelirleri, harcamaları, borçları ve devlet bütçesinin 

kavranması. 

   Course will include the prerepublican structure and republican period of turkish tax system. An economic 

look at the contemporary turkish tax system will be prvided and the free rider problem in the Turkish tax system 

will be examined. Main issues of the turkish tax system,  the legal aspects of the turkish tax system, some basic 

concepts and institutions in the tax law and income tax, corporate tax, value added tax concepts will be 

introduced. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 406 / ECON 404 

Ders İsim/ İsimleri  Çevre ve Enerji Ekonomisi / Energy and Environmental Economics 

 
T U L Kredi ECTS 

3 0  3 5 

 

   Çevrenin ekonomik sistemler ve kamu politikaları ile olan ilişkisi analiz edilmekte, ayrıca çevresel 

problemler, ekonomik kurumlar ve ekonomi politikaları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Tarihsel olarak 

çevrenin geçidiği süreç ve doğal kaynakların kirliliği ele alınmaktadır. Dışsallıklar ve piyasa başarısızlığı teorisi 

makro ve mikro temelde çevresel etkileri dikkate alınmaktadır. Analitik araçlar ve özellikle de fayda, maliyet 

analizi açıklanarak çevresel boyutları olan sorunlar anlatılmakta, kalkınma ve çevre politikalarının 

uygulanmasındaki kriterler ve stratejiler özetlenmektedir. Bununla birlikte, ulusal ve uluslararası ölçekte çevre 

açısından başarılı kamu ve sanayi örnekleri incelenmektedir. Enerji kaynakları. Yanma. Enerji ekonomisi 

çeşitleri. Amortisman hesabı.Pasif enerji ekonomisi.Binalarda Enerji Ekonomisi. Sanayide enerji ekonomisi. 

Borularda ısı kayıpları. İzolasyon ve önemi. Sanayide enerjinin geri kazanımı. Sanayide Isı ve enerji 

kayıplarının hesabı. Pasif enerji ekonomisi ilgili sanayiden örnekler. Aktif enerji ekonomisi. Çevrim veriminin 

artırılması. Aktif enerji ekonomisi ile ilgili sanayiden örnekler. Enerji tesislerindeki enerji ekonomisi ile ilgili 

örnek uygulamalar. 

   The course mainly offers an examination about the interactions between environmental systems, economic 

systems, and public policy. Course will include issues associated with the economics of natural resource 

availability and depletable resources. Relationship between environmental problems, economic institutions and 

economic policies will be examined. 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 410 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Emek Piyasası 

 

 

T U L Kredi ECTS 

3 0  3 5 

 

   İşgücü arzı, işgücü talebi, işgücü piyasasında denge, göç ücret farklılıklarının telafisi, beşeri sermaye,  ücret 

yapısı, işgücü devri, işgücü piyasasında ayrımcılık, işgücü sendikaları, dönüşüm problemi, işgücünün disiplini 

ve teşvik ödemeleri, işsizlik ve işsizlik sigortası, istihdam güvencesizliği ve tam istihdam politikaları. 
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Ders Kod/ Kodları İKT 414 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Kriz Ekonomisi 

 
T U L Kredi ECTS 

3 0  3 5 

 

    Bu dersin içeriğini iktisadi krizlere dair teoriler ve bu krizlerin genel bir tarihi oluşturmaktadır. Finansal kriz 

teorileri krizleri tetikleyen spekülasyon ve panik gibi mekanizmalar üzerine odaklanmaktadır. Derste ayrıca 

krizlerin kökenlerine getirilen farklı perspektifler ele alınmakta ve finansal sistemin düzenlenmesi 

tartışılmaktadır. Dersin kapsamında iktisadi kriz örnekleri, özellikle tüm dünyayı etkileyen büyük krizler 

incelenmektedir. 

This course is an introduction to the general history and theories of economic crises. Financial crises theories 

focus on amplification mechanisms that exacerbate crises, such as speculation and panic. It also analyzes the 

different perspectives on the origins of crises and discusses regulation of the financial system. The course draws 

upon examples from economic crises, especially the big crises affecting the world. 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 416 / ECON 416 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Analitik Yazma / Analytical Writing 

 
T U L Kredi ECTS 

3 0  3 5 

  

   Ekonomi bölümü öğrencileri için analitik ve etkili yazma önemlidir. Düşünme, yazı yazma ve etkin biçimde 

sunma mesleki dünyadaki başarının belirleyicileri haline gelmektedir. Bu derste öğrencilerin analitik yazım ve 

sunum yetenekleri geliştirilmekte ve ekonomi alanındaki fikirlerin tartışma, sunum ve iletimi üzerinde 

durulmaktadır. Ders, ekonomik konularda ve konularda tartışma yazıları ve sunumlarından oluşacaktır. 

   For students in the department of economics, writing analytical and effectively is important. Thinking, writing 

and presenting effectively are increasingly becoming the determinants of success in the professional world. The 

course aims at developing the analytical writing and presentation skills of the students and emphasizes the 

discussion, presentation and conveying of ideas in the field of economics. The coursework will consist of the 

writing exercises and presentations of discussions in economic topics and issues. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 418  

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Küresel Rekabet 

 
T U L Kredi ECTS 

3 0  3 5 

Bu dersin sonunda öğrenci; 1) Küreselleşmenin kavramsal çerçevesi, boyutları, küresel ortamda şirketlerin 

rekabet kabiliyetlerinde etkili olan faktörler hakkında bilgi sahibi olur. 2) Küresel stratejilerin neler olduğunu 

kavrar. 3) Stratejik yönetimle ilgili kavramsal çerçeve hakkında bilgi sahibi olur. 4) Stratejilerin uygulanması 

hakkında bilgilenir. 5) Stratejik yönetim süreci hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olur. 6) Stratejik analiz 

(amaçların tespit edilmesi, iç ve dış çevre (yakın ve uzak analizi) yapabilme bilgi ve becerisi kazanır. 7) 

Stratejik sonuçların nasıl değerlendirileceğini ve kontrol edileceğini öğrenir. 
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At the end of this course students will be able to; 1) The conceptual framework of globalization, its dimensions, 

which are effective in the competitiveness of companies in the global environment have knowledge about 

factors. 2) Comprehend what global strategies are. 3) Have information about the conceptual framework related 

to strategic management. 4) Knowledge about the implementation of strategies. 5) Have sufficient knowledge 

and skills about strategic management process. 6) Strategic analysis (determination of objectives, internal and 

external environment (close and distant analysis) to do the knowledge and skills Wins. 7) Learns how to 

evaluate and control strategic results. 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 420 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Risk Yönetimi 

 
T U L Kredi ECTS 

3 0  3 5 

 

 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 422 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Girişimcilik  

 
T U L Kredi ECTS 

3 0  3 5 

    

   Girişim ve girişimcilik kavramları, tarihsel gelişimi, girişimcilik nitelikleri, yaratıcılık, yenilikçilik ve risk, 

girişimsel risk üstlenmenin yolları, girişimcilik ve kültür, e-girişimcilik, iç girişimcilik ve kadın girişimcilik, 

global bakış açısıyla girişimcilik, girişimcilikte planlama fonksiyonu. 

   Entrepreneurship concepts, historical development, entrepreneurial qualities, creativity, innovation and risk, 

entrepreneurial risk, Entrepreneurship and culture, e-entrepreneurship, entrepreneurship and women's 

entrepreneurship, entrepreneurship with a global perspective, Planning function in entrepreneurship 

 

 

. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 424 

Ders İsim/ İsimleri (Seçmeli Ders) Türk Demokrasisinin Ekonomi Politiği 

 
T U L Kredi ECTS 

3 0  3 5 

 

   Türk Demokrasisinin Ekonomi Politiği dersinde; Türkiye'nin kalkınmasında, devletin ve diğer siyasi 

aktörlerin rolü, belli bir tarihsel perspektifte incelenmektedir. Osmanlı geçmişiyle birlikte kurulan 

dönemselliklerin ana belirleyicileri yine karşılaştırmalı ve küresel politik ekonomi perspektifken sorgulanmaya 

çalışılmaktadır. Türkiye ekonomisinde temel politika aşamaları ve kurumsal dönüşümler; uluslararası örgütlerin 

rolü; krizlerin ve reformların ekonomi politiği, cumhuriyet dönemindeki önemli kırılmalar eşliğinde 
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değerlendirilmektedir. Türkiye'nin bölgesel bütünleşme politikaları ve dış ekonomik ilişkileri; ticaret ve 

sermaye hareketlerinin politik ekonomisi; yoksulluk, eşitsizlik, iş gücü piyasaları dinamikleri ve sosyal 

politikalar; tek partili yıllar, çok partili siyasal hayata geçiş ve özellikle askeri darbelerin geri planındaki 

ekonomi ve politika ilişkileri ekseninde tartışılmaktadır. 

   In the lesson Economy Politics of Turkish Democracy; The role of the state and other political actors in the 

development of Turkey is examined in a certain historical perspective. The main determinants of the periodicity 

established with the Ottoman past are still being questioned in a comparative and global political economy 

perspective. Basic policy steps and institutional transformations in the Turkish economy; The role of 

international organizations; The economic policies of crises and reforms are being evaluated in the context of 

major breaks during the republican period. Turkey's regional integration policies and foreign economic 

relations; Political economy of trade and capital movements; Poverty, inequality, labor market dynamics and 

social policies; Single party years are discussed on the basis of the economic and policy implications of the 

multi-party political life cycle and especially the backwardness of the military coup. 

 

Ders Kod/ Kodları İKT 456 

Ders İsim/ İsimleri 
(Seçmeli Ders) Bitirme Ödevi 

 

 
T U L Kredi ECTS 

3 0  3 5 

 

   Proje yönetimi kavramı, teknikleri, araçları ve süreçleri; proje seçimi, proje planlama, organizasyon ve 

kontrolü, bütçeleme ve maliyet indirgemesi; zaman planlaması; kaynak dağıtımı, izleme ve bilgi sistemleri, 

proje denetleme ve bitirme. 

   The role of projects in organization is getting more important as they become the major tool for reaching 

strategic goals. This course provides an integrative view of project management. Topics include project 

selection, project organization, budgeting and cost estimation, progress and performance measurement and 

evaluation, and project auditing. Project planning and control techniques, such as CPM and PERT, are also 

covered. 

 

 

 

 

 

 

ZORUNLU DERSLERİ GÖSTERMEKTEDİR. 

 

 
SEÇMELİ DERSLERİ GÖSTERMEKTEDİR. 


