
1 

 

MALİYE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 

 

I. Yarıyıl 

 

Kamu Maliyesine Giriş (3-0) 6 

Kamu maliyesinin temel kavramlarının, diğer bilimler içerisindeki yerleri ile birlikte öğretilip 

analiz edilmesi, dersin amacıdır. Dersin içeriği kamu maliyesinin kapsamı ve tanımı, maliye 

biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, kamu gelirinin tanımı ve amaçları, kamu gelirinin türleri 

ve ayrımı, vergi teorisi ve uygulamasından oluşmaktadır.  

 

İktisada Giriş I (3-0) 6 

Bu dersin ana amacı öğrencilerin mikro ekonomik teorinin temel kavramlarını öğrenmelerini 

sağlamaktır. Ayrıca bu derste gerekli analiz araçları sağlanarak öğrencilerin temel problemleri 

analiz etmeleri sağlanacaktır. Genel olarak dersin içeriğini oluşturan konular; İktisat Bilimine 

İlişkin Temel Bilgiler, İktisadi Faaliyet, İktisat Biliminin Konusu, Yöntem Ve Sistematik, 

Üretim Süreci, Üretim Faktörleri, Verim Yasaları, Girişim Türleri, Fiyat Teorisine Giriş: Değer 

Ve Fayda, Optimal Tüketici Davranışı, Talep Fonksiyonları, Çeşitli Talep Esneklikleri; Arz, 

Maliyet Ve Hâsılat Fonksiyonları, Girişim Dengesi, Arz Eğrisinin Elde Edilmesi; Arz Ve Talep, 

Denge Fiyatı Ve İşlevleri; Fiyat Politikası Ve Piyasa Türleri; Atomizite- Tam Rekabette Denge 

Ve Fiyat Oluşumu, Monopol Dengesi; Eksik Ve Aksak Rekabette Fiyat Oluşumu: Rant, Ücret, 

Faiz Ve Girişimci Geliri, Tüketici Davranışı, Üretim Kurumu Ve Firma Dengesi, Firmada 

Üretim Maliyetleri, Firma Gelirleri, Tam Rekabet Piyasası Ve Denge, Monopol Piyasası Ve 

Denge, Monopson Piyasası, İki Yanlı Tekel, Duopol Ve Oligopol Piyasaları, Tekelci Rekabet 

Piyasaları olarak belirtilebilir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, fiyat mekanizması, 

tüketici teorisi, üretici teorisi, firma teorisi gibi mikro ekonomik konuları anlama ve 

değerlendirme yetisi kazanır. 

 

Muhasebe I (3-0) 5 

İşletme ve Muhasebe İle İlgili Bilgiler, Muhasebenin Niteliği ve İşletme İçindeki Yeri, Defter 

Tutma, Vergileme Açısından Mükellefiyetler, Muhasebenin Tanımı, Amaçları, İşlevleri, 

Bölümleri, Muhasebe Uygulamalarına Yön Veren Esas ve Kurallar, Bilanço Esasına Göre 

Defter Tutma, Çift Taraflı Kayıt Sisteminin Esasları, Hesap Kavramı, Tanımı, Şekli, Hesaplara 

İlişkin Kavramlar, Hesap Türleri, Mali Tablolar ve Mali Karakterdeki Olayların Mali Tablolara 
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Etkileri; Mali Tablolar İçin Bilgi Toplama Tekniği: Muhasebe Fişleri, Hesap Çeşitleri; Günlük 

İşlemler, Hesapların Açılışı, Hesaplara Kayıt Yöntemleri, Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve 

Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Temel Muhasebe Denkliği, Temel Finansal Tabloların 

Tanıtımı- Bilanço ve Gelir Tablosu, Muhasebe Süreci İçindeki İşlemler, Aktif Hesaplar- Dönen 

Varlıklar (Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar Hesap 

Gruplarının İncelenmesi, Stoklar, Gelecek Aylara Ait Giderler ve Diğer Dönen Varlıklar, Duran 

Varlıklar- Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Mali Duran Varlıklar Hesap Grupları, Maddi ve 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesap Grubu,   Duran Varlıklarda Amortisman, Gelecek 

Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları. 

 

İktisatçılar için Matematik I (3-0) 3 

Bu dersin amacı iktisadi teorinin daha iyi anlaşılabilmesine olanak sağlayan matematiksel 

araçların öğrencilere tanıtılmasıdır. Öğrencilerin üstel ve logaritmik fonksiyonları içeren temel 

eşitlik ve eşitsizlikleri çözmesi, temel fonksiyonlara aşina olması, bu fonksiyonları çizebilmesi, 

grafikten fonksiyon hakkında bilgi edinmesi, eleme yöntemiyle veya matris ve determinant 

kullanarak denklem sistemlerini çözmesi, ekonomi alanındaki (arz-talep denklemleri gibi) 

problemleri çözmesi hedeflenmektedir. Dersin içeriği Temel Cebirsel İşlemler, Fonksiyonlar 

ve Grafikleri, Denklemler ve Eşitsizlikler, Denklem Sistemleri, Matrisler ve Determinantlar.  

 

Hukukun Temel Kavramları (3-0) 4 

Hukuk Ve Hukukun Önemi, Her Hukuk Dalını Ayrı Ayrı Kısaca Tanıtma, Hukukla İlgili 

Kavramları Açıklama Ve Bu Kavramların Hukuk İçerisindeki Yerini Belirleme, Vaka 

Çözümlemeleri. 

 

Yabancı Dil I (3-0) 2 

İncelenecek İngilizce metinlerde, başlıklar ve resimler arası ilişki kurabilme, ana fikir arama, 

kelime, cümle, paragraf ve metin tarama, To Be Fiili; Selamlaşmada Kullanılan Yapılar: Emir, 

Rica ve Dilek Belirten Yapılar; Kipler: Will, Would Might, Shall; Adıllar: Kişi adılları, İyelik 

adılları; Sayılar; Yardım Teklif Etme ve İsteme Kalıpları; Yol/Yön Sorma ve Tarif Etmede 

Kullanılan Yapılar; Soru Kelimesi ile Sorulan Sorular; Olumlu/Olumsuz Beğeni İfade Etme 

Kalıpları; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman; Sıklık zarfları: 'Often', 

'Always', 'Never' Karşılaştırma Sıfatları; Edatlar; Yer Belirten Edatlar: 'In', 'On', 'At', 'Between', 

'Above', 'Over', 'Below'. 
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Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 2 

Batı ve Türk kültürlerinin karşılaşması sonucu oluşan politik, sosyal, kültürel ve sosyo 

psikolojik problemler nedeniyle Osmanlı İmparatorluğunun çökme ve dağılma sürecine bir 

reaksiyon olarak doğmuş reform hareketleri, Osmanlı İmparatorluğundan ulus devlete geçiş 

sürecindeki politik olaylar, ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından yönetilen kurtuluş hareketi 

sonucu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu, Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı 

Devleti’nde Yenileşme Hareketleri, Meşrutiyet Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nde Fikir 

Hareketleri, İttihat ve Terakki Partisi, Batılı Devletlerin 19. yy Boyunca Osmanlı Devleti İle 

İlgili Emelleri, İtalya ile Trablusgarb Savaşı (1911-1912), Balkan Savaşları (1912-1913), I. 

Dünya Savaşının Nedenleri, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi, Osmanlı 

Devletini Paylaşma Projeleri ve Gizli Antlaşmalar, I. Dünya Savaşı’nı Sona Erdiren 

Antlaşmalar, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması’na Göre İşgallerin 

Başlaması, Paris Barış Konferansı ve İzmir’i İşgal Kararı, Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi 

ve İstanbul’daki Çalışmaları, İzmir’in işgali, Cemiyetler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, 

Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Milli Mücadele Dönemindeki Diğer Kongreler, Sivas 

Kongresi, Amasya Görüşmeleri ve Protokolü (20-22 Ekim 1919), Mustafa Kemal’in Ankara’ya 

Gelişi, Son Osmanlı Meclisinin Toplanışı ve Misak-ı Milli’nin İlanı, TBMM’nin Açılması, 

TBMM’ye Karşı Tepkiler ve İç İsyanlar, Güney Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Cepheleri, 

Doğu Cephesi, Ermeni Sorunu, Milli Mücadelenin Mali Yönü,Batı Cephesi, Sevr Antlaşması, 

Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı, Mudanya Mütarekesi, 

Lozan Antlaşması. 

 

Türk Dili I (2-0) 2 

Dilin Durumu Ve Önemi, Dil-Kültür İlişkileri, Türkçe’nin Diğer Diller Arasındaki Yeri, Tarihi 

Gelişimi Ve Yayılması, Dillerin Doğuşuyla İlgili Teoriler, Dil-Kültür-Ulus İlişkisi; Dil 

Devrimi: Türk Dil Kurumu Ve Çalışmaları; Dünya Dilleri: Dil Aileleri, Türkçe'nin Dünya 

Dilleri İçindeki Yeri; Türkiye Türkçe'sinin Özellikleri: Ses-Biçim-Cümle Özellikleri; Yazım 

Kuralları; Noktalama İşaretleri. 
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II. Yarıyıl 

 

Anayasa Hukuku (3-0) 5 

Bu dersin amacı öğrencilerin anayasa hukukunun genel esasları çerçevesinde iktidar, devlet, 

kurucu iktidar, demokrasi gibi kavramlar yanında Türk Anayasa Hukukuna ilişkin 

bilgilenmelerini sağlamaktır. Genel olarak dersin içeriğini oluşturan konular; Anayasa kavramı, 

anayasa türleri, kurucu iktidar, anayasayı değiştirme sorunu, demokrasi ve diktatörlükler, 

hukuk devleti, laiklik gibi temel ilkeler, temel hak ve özgürlükler olarak belirtilebilir. Bu dersin 

tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, Anayasa, kurucu iktidar, demokrasi, seçim, hükümet 

sistemi kavramlarını tanır. 

 

İktisada Giriş II (3-0) 6 

Bu dersin ana amacı öğrencilerin makroekonomik teorinin temel kavramlarını öğrenmelerini 

sağlamaktır. Ayrıca bu derste gerekli analiz araçları sağlanarak öğrencilerin temel problemleri 

ve ana makroekonomik politikaları analiz etmeleri sağlanacaktır. Bu ders, GSMH, işsizlik, 

enflasyon gibi temel makroekonomik kavramları ele almaktadır. Temel kavramlar ele 

alındıktan sonra temel analiz araçları kullanılarak tüketim, yatırım, hükümet ve dış ticaretin 

milli hâsıla ile olan ilişkileri ortaya konulmakta, para piyasası ve faiz ilişkileri irdelenmekte ve 

bu değişkenlerde ortaya çıkan değişmelerin hasıla üzerindeki etkileri çarpan mekanizmaları ile 

analiz edilmektedir.  Genel olarak dersin içeriğini oluşturan konular; Kamusal Mallar, 

Dışsallıklar, Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş, Devlet Ve Makro Ekonomi, Makro 

Ekonominin Bileşenleri, Milli Gelir Muhasebesi, Milli Gelir Hesapları, GSMH’nın 

Hesaplanması, Milli Hâsılanın Belirlenmesi, Kamu Harcamaları, Yatırımlar, Net İhracat, 

Makro Ekonomik Denge, Maliye Politikası Ve Toplam Harcamalar, Para Ve Bankacılık, Para 

Teorisi Ve Politikası, Merkez Bankacılığı Ve Merkez Bankasının Fonksiyonları, Toplam 

Talep-Toplam Arz Analizi Ve Enflasyon, Uluslar Arası Ticaret Ve Finansman, Ekonomik 

Büyüme Ve Kalkınma olarak belirtilebilir.  

 

İktisatçılar için Matematik II (3-0) 5 

Bu dersin amacı iktisadi teorinin daha iyi anlaşılabilmesine olanak sağlayan matematiksel 

araçların öğrencilere tanıtılmasıdır. Öğrencilerin üstel ve logaritmik fonksiyonları içeren temel 

eşitlik ve eşitsizlikleri çözmesi, temel fonksiyonlara aşina olması, bu fonksiyonları çizebilmesi, 

grafikten fonksiyon hakkında bilgi edinmesi, eleme yöntemiyle veya matris ve determinant 

kullanarak denklem sistemlerini çözmesi, ekonomi alanındaki (arz-talep denklemleri gibi) 
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problemleri çözmesi hedeflenmektedir. Dersin içeriği Temel Cebirsel İşlemler, Fonksiyonlar 

ve Grafikleri, Denklemler ve Eşitsizlikler, Denklem Sistemleri, Matrisler ve Determinantlar.  

 

Muhasebe II (3-0) 5 

Pasif Hesapların İncelenmesi ve İşleyişine İlişkin Örnek Uygulamalar, Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynaklar Hesapları ve Uygulama Örnekleri, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Özkaynaklar 

Hesapları, Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve İşleyişine İlişkin Uygulama Örnekleri, 

Maliyet Hesaplarının İncelenmesi ve İşleyişine İlişkin Örnekler, Uygulamalar (7/A Seçeneği 

ve 7/B Seçeneğinde Maliyet Hesapları), Maliyet Hesaplarının Gelir Tablosunu Hesaplarına 

Aktarılması, Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması ve Dönem Net Kar ve Zararının 

Hesaplanması, Nazım Hesapların İncelenmesi ve İşleyişine İlişkin Örnekler, Envanterle İlgili 

Kavramlar: Değerleme Ölçüleri, Ticari ve Mali Kâr, İşletme Karının Tespitinde Yaklaşımlar; 

Aktiflerin Envanteri: Kasa, Bankalar, Menkul Kıymetler, Alacaklar, Stoklar, Maddi Duran 

Varlıklar ve Amortisman, Yeniden Değerleme, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve 

Amortisman; Pasiflerin Envanteri: Banka Kredileri, Borçlar, Öz Kaynaklar; Gelir Giderlerin 

Dönem Sonu İşlemleri, Genel Geçici ve Kesin Mizan Düzenlenmesi ve Örnek Uygulamalar, 

Mali Tabloların Düzenlenmesi: Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenlenmesi, Hesapların 

Kapatılması. 

 

Yabancı Dil II (3-0) 3 

Prepositions of place, direction, time .on under behind up over through at by with without about 

above etc., a lot much many little a little few a few get, one ones any not any no one not anybody 

anyone anything nobody no one nothing, somebody anything nowhere etc. every all everybody 

everything all most some no none any both either neither, and but or so because before after 

during while when, adverbs: quickly badly suddenly etc., old older expensive more expensive 

older than more expensive than not as…as the oldest the most expensive, passive it is done it 

was done is being done has been done ..go going work working play playing to… I want to 

do… ing I enjoy doing, can could may might used to, must mustn’t needn’t should have to, 

relative (adjective) clauses who which that whose of which where, conditionals if we go… if 

you see… if I had…. if I went…, afraid of good at…. etc., preposition+ing good at….ing, look 

at listen to phrasal verbs go in fall off run away put on your shoes etc., would like…? I’d like…. 

She said that…. He told me that, I want you to…. I told you to…I went to the shop to buy. 

Öğrencilere çeşitli konularda okuma parçaları okutulacaktır. Hedeflenen amaçlar; metinler, 



6 

 

başlıklar ve resimler arası ilişki kurabilme, ana fikir arama, kelime, cümle, paragraf ve metin 

tarama yeteneklerinin kazandırılması olmaktadır. 

 

Temel Bilgisayar (2-2) 3 

Bilgisayarın tanıtılması, donanım bilgisi, yazılım bilgisi, dosya ve klasör oluşturma, program 

seçme ve çalıştırma, yardım menüsü kullanımı, görsel ayarlar; ofis araçlarının tanıtımı, kelime 

işlem programı uygulamaları konuları. 

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi II (2-0) 2 

Osmanlı İmparatorluğundan Ulus Devlete Geçiş Sürecindeki Politik Olaylar Ve Mustafa Kemal 

Atatürk Tarafından Yönetilen Kurtuluş Hareketi Sonucu Türkiye Cumhuriyetinin Gelişme 

Safhaları, Temel İlkeler Ve Yapılan Reformlar, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Ve Türk 

İnsanının Geleceği İle İlgili İdealleri, Tavsiye Ve Önerileri, Türkiye Cumhuriyetinin Bir 

Kuruluş Belgesi Niteliğindeki Nutuğun -Türkiye Cumhuriyetin Kuruluşuna İlişkin Olarak 

Geçmişte Yaşanan Savaşların Sadece Devletle Ve Onların Orduları Arasında Gerçekleşen Bir 

Askeri Savaş Değil Bunun Da Ötesinde Fikir Ve İdeallerin Çarpıştığı Bir Gerçeklik Olarak 

Yansıtan Niteliği İle- Ayrıntılı Bir Biçimde İrdelenmesi, Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar, 

Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplara Tepkiler, Eğitim Ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar, 

Tarih Alanındaki Çalışmalar Ve Atatürk’ün Tarih Görüşü, Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar, 

Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar, Kadın Hakları ve Atatürk, Türk Dış Politikası ve Atatürk, 

Atatürk ilkeleri, Bütünleyici İlkeler. 

 

Türk Dili II (2-0) 2 

Dilin Durumu Ve Önemi, Dil-Kültür İlişkileri, Türkçe' Nin Diğer Diller Arasındaki Yeri, Tarihi 

Gelişimi Ve Yayılması, Türk Dilinin Özellikleri, Konuşmanın Özellikleri, Konuşmada Dikkat 

Edilmesi Gereken Kurallar, Etkili Konuşma Ve Dinlemenin Esasları, Dinlemede Uyulması 

Gereken Kurallar, Okuma, Anlayarak Okuma, Eleştirel Okuma, Yazın Türleri, Öykü, Roman, 

Makale, Deneme, Şiir, Tiyatro Konuları. 
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III. Yarıyıl 

 

Mikro İktisat  (3-0) 5   

Bu dersin amacı, ekonomi disiplinini tanıtmak ve temel fonksiyonlarının nasıl işlediğini 

anlatmaktır. Bu ders, fayda teorisi, tüketici optimizasyonu, üretici optimizasyonu gibi konulara 

değindikten sonra kısa ve uzun dönemde tam rekabet piyasasını ele almaktadır. Bu dersin 

tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler piyasa ekonomilerinin karşı karşıya olduğu önemli mikro 

iktisadi sorunları tanımlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olacaklar, problemlerin 

çözümünde ve analizinde iktisat bilimini kullanabileceklerdir.  

 

Kamu Maliyesi (3-0)5 

Kamu maliyesinin temel kavramlarının, diğer bilimler içerisindeki yerleri ile birlikte öğretilip 

analiz edilmesi, dersin amacıdır. Dersin içeriği kamu maliyesinin kapsamı ve tanımı, maliye 

biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, kamu gelirinin tanımı ve amaçları, kamu gelirinin türleri 

ve ayrımı, vergi teorisi ve uygulamasından oluşmaktadır. Kamu maliyesi ile ilgili vergi teorisi 

dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

Vergi Hukuku  (3-0) 5 

Vergi hukuku bağımsız ve kendine özgü nitelikleriyle uygulamada büyük önem kazanmış bir 

hukuk dalıdır. Bu derste Vergi hukuku dersinin kaynağını oluşturan vergilendirmenin anayasal 

dayanakları, idari prensipleri ve teknikleri oluşturulmuş, ayrıntılı analiz yapılmaktadır. Bunun 

yanında vergi uyuşmazlıkları ve çözümleri de ele alınmakta vergi hukuku kapsamında, vergi 

kabahat ve suçları analiz edilmektedir. Ayrıca; çağdaş ekonomilerde vergi ödeme gücünü 

kavrayabilmek ve devletin artan gelir gereksinimini karşılayabilmek adına vergi 

uygulamalarında sınıflandırmalar görülmektedir. Bu derste öğrencilerin Türk Vergi Sistemi ve 

bunu oluşturan gelir-harcama- servet vergileri hakkında bilgilendirilmesi, kavardıkları 

ekonomik unsurların devlet otoritesi açsından meydana getirdiği önemin öğretilmesi 

öngörülmekte, bu doğrultuda; bir hukuk bilimi olarak vergi hukukunun hukuk fakültesi 

öğrencilerine izah edilmesi amaçlanmaktadır.  

 

İktisadi Düşünceler Tarihi (3-0) 6 

İktisat biliminin evrimindeki kilometre taşlarının neler olduğunu açıklayarak, öğrencilerin 

iktisat bilgilerim pekiştirmektir. İktisat teorilerinin hangi koşullarda üretildiği bilgilerini 

vermektir. Merkantilist öğreti, Liberal Öğreti: Fizyokrasi, Klasik Siyasal İktisat, Neo-klasik 
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iktisat, Liberal öğretiye kısmi tepkiler: Tarihçi Okul, Kurumcu Okul, Modern Büyüme ve 

Kalkınma Teorileri (Schumpeter, Nurkse, Myrdal), Liberal öğretiye ideolojik tepki: Sosyalist 

öğreti, Marx öncesi sosyalizm, Marx, Emperyalizm teorileri. 

 

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri (3-0) 5 

Bu dersin amacı, temel finansal tabloların düzenlenmesini sağlamak amacıyla, bir işletmede 

belli bir döneme ait muhasebe dışı ve muhasebe içi envanterin çıkartılarak dönem sonu 

işlemlerinin incelenmesi ve dönem net kar veya zararının hesaplanmasıdır. Bu dersin 

tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, envanter ve değerleme kavramları arasındaki ilişkiyi 

kurabilme, maddi duran varlıkları gider hesabında dönüştürebilme, maddi olmayan duran 

varlıkları gidere dönüştürebilme, sonuç hesapları ve maliyet hesaplarını ayırt edebilme ve temel 

finansal tabloları oluşturabilme yeteneği kazanmaktadır. 

 

İstatistik (3-0) 5 

Dersin amacı, temel istatistik bilgilerinin öğretilmesi ve sosyal bilimler alanında kullanılan 

kantitatif teknikler için gerekli kuramsal altyapının oluşturulmasıdır. Frekans dağılımları, 

ortalama, medyan, mod, varyans ve standart sapma, olasılık, kesikli rassal değişkenler, binom 

ve poisson dağılımları, normal dağılım ve uygulamaları, ortalama, varyans ve rasyolar için 

güven aralıkları ve hipotez testleri, tek ve çift yönlü varyans analizi, korelasyon analizi, 

regresyon analizi, dersin içeriğini oluşturmaktadır.  
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IV. Yarıyıl  

 

Makro İktisat  (3-0) 5 

Dersin amacı, makro ekonomik konuların temelini oluşturan model ve kuramların öğretilmesi; 

güncel makro ekonomik olayların bu model ve kuramlar çerçevesinde tartışılmasıdır. Genel 

olarak dersin içeriğini oluşturan konular; fiyat oluşumu, toplam arz ve talep ilişkisi; enflasyon, 

işsizlik ve Phillips eğrisi kuramları, ücret ve işsizlik ilişkisi; tüketim hipotezleri; yatırım 

modelleri; para talebi kuramları; merkez bankacılığı ve para politikaları olarak belirtilebilir. Bu 

dersin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler; toplam arz ve toplam talep dinamiklerinin 

etkileşimini ortaya koyar; ücret, fiyat ve işsizlik arasındaki ilişkinin teorik temellerini anlatır; 

tüketim ve yatırım kuramlarını tarihsel gelişim temelinde analiz eder; para talebi kuramının 

gelişimini, merkez bankacılığını ve para politikalarının oluşumunu ortaya koyar; finansal 

piyasaların işleyişini ve varlık fiyatlarının oluşumunu açıklayabilirler. 

 

Mali Tablolar Analizi (3-0) 5 

Temel mali tabloların açıklanması, mali analiz tekniklerine giriş, karşılaştırmalı mali tablo 

analizi, eğilim yüzdeleri (trend) analizi, dikey yüzde analizi, oran analizi: likidite, verimlilik 

oranları, mali yapı, karlılık ve borsa performans oranları, analiz teknikleri ile ilgili uygulamalar, 

ek mali tablolar – fon akım tablosu, nakit akım tablosu, net işletme sermayesi tablosu, kar 

dağıtım tablosu, satışların maliyeti tablosu, enflasyonun mali tablolar ve analiz üzerindeki 

etkisi. 

 

Türk Vergi Sistemi  (3-0) 6 

Çağdaş Devlet anlayışı içerisinde çeşitli kamu gereksinimleri karşılama görevini üstlenmiş olan 

Devlet, bu görevlerinin gerektirdiği finansmanı sağlamak amacıyla geniş ölçüde vergi 

uygulamalarından yararlanmaktadır. Bu dersin amacı, Devletin gelirleri içerisinde en büyük 

paya sahip olan vergilerle ilgili düzenlemelerin kanunlarla gerçekleştirilmesi gereği Vergi 

Hukukunun özel hükümler kısmını oluşturan bir vergi sisteminin hayata geçirilmesi için gerekli 

hukuksal düzenlemelerin temellerini ve ilkelerini öğretmek, Türk Vergi Sistemi içinde yer alan 

vergilerle ilgili temel bilgiler vermek ve Türk Vergi Sistemini oluşturan vergilerin bir sistem 

bütünlüğü içerisinde kavranmasını ve uygulamasını sağlayacak temel alt yapının 

oluşturulmasıdır. Bu ders kapsamında; Türk vergi sisteminin genel yapısı, kaynakları ve 

kurumları, Türk Vergi Sistemini Oluşturan Vergiler özelinde Gelir Vergisi ve Uygulamaları ele 

alınacaktır.  
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Vergi Teorisi (3-0) 6 

Bu dersin amacı, vergilemenin teorik kısmının incelenmesidir. Temek vergileme ilkeleri, vergi 

sistemleri, temel vergi kavramları, vergi yansıması ve hanehalkı üzerindeki etkilerinin 

incelenmesi, dersin içeriğini oluşturmaktadır.  

 

Maliye Teorisi (3-0) 6 

Dersin amacı kamu maliyesinin temel kavramlarının, iktisat bilimi içerisindeki yerleri ile 

birlikte öğretilip analiz edilmesidir. Kamu hizmetleri ve nitelikleri, kamu giderlerinin tanımı ve 

önemi, kamu giderlerinin ölçülmesi, kamu giderlerinin büyümesi ve artış kanunu, kamu 

giderlerinin yapısında ortaya çıkan değişmeler, kamu giderlerinin türleri, kamu giderlerinin 

kontrolü ve etkinliği, kamu giderlerinin fonksiyonları, parafiskal gelirler ve devlet 

borçlanması gibi unsurlar, teorik olarak incelenmektedir. 

 

Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı (2-0) 2 

Ahilik’in kaynakları, Anadolu’da Ahilik’in ortaya çıkışı, meslek ve ahlak, Ahi Evran ve diğer 

Kırşehir büyükleri, Türkiye Selçukluları döneminde yaşamış Kırşehir büyükleri, Ahilik’in 

Anadolu’daki faaliyetleri ve temel özellikleri, Osmanlı’dan günümüze Ahilik teşkilatı, 

günümüzde Ahilik. 
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V. Yarıyıl 

 

Kamu Ekonomisi I (3-0) 6 

Dersin amacı, kamu sektörünün ekonomi içinde rol almasına neden olan piyasa 

başarısızlıklarını, kamu gelirleri ve kamu harcamalarını analiz ederek kapsamlı bilgi 

donanımının elde edilmesini sağlamaktır. Dersin içeriği, kamu maliyesi ve ideoloji, pozitif 

analiz araçları, normatif analiz araçları, kamusal mallar, dışsallıklar, politik iktisat, eğitim 

karma malı, fayda-maliyet analizi, sağlık hizmetleri piyasası, sağlık hizmetleri piyasası ve 

devlet, sosyal güvenlik ve gelir dağılımından oluşmaktadır. Kamu gelir ve giderlerinin iktisadi 

araçlar yardımıyla analiz edilmesi; sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık gibi sektörlerde devletin 

varlığı ve müdahale araçlarının tanınması; Sorun ve politika temelli bir yaklaşımla yeni analiz 

araçlarının öğrenilmesi dersin çıktıları arasında sayılabilmektedir. 

 

İdare Hukuku (3-0) 3 

Hukukunun doğuşu, özellikleri, kaynakları işlenmektedir. Türk idari teşkilatı ve genel ilkeleri, 

idari kurumların yetki ve sorumlulukları, merkezi yönetim ve yerinden yönetim ayrımı ve 

ilkeleri açıklanmaktadır. İdari iş ve işlemler ile idari sözleşmelerin oluşturulması, unsurları ve 

sona ermeleri anlatılmaktadır. Kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmeti gibi kavramlar 

ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir. 

 

Devlet Borçları (3-0) 5 

Devlet borçlanma nedenleri, devlet borçlarının sınıflandırılması, devlet borçlanma teknikleri, 

devlet borç yönetimi, devlet borçlarında konversiyon ve konsolidasyon, Devlet borç ödeme 

yöntemleri, devlet borçlarının yükü, devlet borç rasyoları. 

 

Ekonometri I (3-0) 6 

 

Temel kavramlar, klasik doğrusal regresyon, doğrusal regresyona matris yaklaşımı, çoklu 

regresyon, çoklu doğrusal bağlantı, değişken varyans, ardışık bağımlılık. 
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V. Yarıyıl Seçmeli Dersler 

 

Sağlık Ekonomisi (3-0) 5 

Bu dersin amacı, sağlık yarı kamusal malının temel özelliklerinin incelenmesidir. Sağlık 

hizmetleri sunumu, sağlık hizmetlerinde arz ve talep ile piyasa dengesi, sağlık hizmetlerinde 

piyasa başarısızlıkları, sağlık hizmetlerinde dışsallıklar ve devlet müdahalesi, dersin içeriğini 

oluşturmaktadır. Bu ders ile sağlık piyasasının işleyiş kuralları ve temel özellikleri tanınır. 

 

 

AB ve Türkiye Mali İlişkileri (3-0) 5 

Avrupa Birliği (AB) ile ilgili genel bilgiler ve bazı mali konular, AB mali hukukunun 

kaynakları, AB’nin vergilendirme konusundaki temel ilkeleri, AB’nde vergilendirme yetkisi ve 

egemenlik yetkisinin paylaşılması, AB’nde dolaylı vergiler: Katma Değer Vergisi, AB’nde 

dolaylı vergiler: Özel Tüketim Vergisi, AB’nde dolaysız vergiler: Gelir Üzerinden Alınan 

Vergiler, AB’nde dolaysız vergiler: Servet Üzerinden Alınan Vergiler, AB’nde dolaysız 

vergiler: Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler, AB Hukukunda bütçe, AB Mali Yardımlar, 

AB Mali hukuk Müktesebatı ile Türk Mali Hukuk Sistemi’nin karşılaştırılması genel 

değerlendirme, 

 

Vergi Kültürü (3-0) 5 

Bu dersin amacı, vergi kültürü kavramı ve etkilerini açıklayarak özellikle vergi ödeme 

konusunda birey davranışlarının vergiye gönüllü uyumu artıracak düzeyde şekillendirilmesinde 

gerekli teorik katkıyı sağlamaktır. Genel olarak dersin içeriğini oluşturan konular; vergi kültürü, 

vergi ahlakı ve vergiye gönüllü uyum kavramlarının tanımlanması, vergi ahlakı vergi kültürünü 

açıklayan modellerin analizi, vergi kültürünü etkileyen faktörlerin ve vergi kültürü ile birlikte 

artan vergi gelirlerinin ekonomik gelişmeye etkisinin ortaya konulması şeklinde özetlenebilir. 

Bu dersin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, vergi kültürü ve ahlakı kavramlarını ve söz 

konusu kavramların ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçlarını anlayarak gelecek dönemlerde vergi 

ödeme veya ödememe konusunda daha rasyonel kararlar alma, toplumu yönlendirme ve 

bilinçlendirme konusunda önemli çıkarımlar elde edecektir.  

 

 

 

 



13 

 

Türkiye’nin Mali Yapısı (3-0) 5 

Mali yapı kavramı, Üniter-federal devlet yapıları, Türkiye?nin idari yapısı, Türkiye?nin mali 

yapısı, Merkezi yönetim kurumlarının mali yapısı, para sağlayan kurumların mali yapısı, para 

sağlamayan kurumların mali yapısı. 

 

Maliye Tarihi (3-0) 5 

Bu ders maliyenin temellerini ve ana iktisadi düşünce okullarını ele almaktadır ( Klasik, 

Neoklasik, Kurumsalcı, Keynesyen). Maliye düşüncesinin doğuşu ve gelişimi, farklı 

yüzyıllarda maliye bilimine yaklaşımlar ve maliye biliminin temelleri, dersin içeriğini 

oluşturmaktadır. 

 

Maliyede Güncel Tartışmalar-I (3-0) 5 

Vergilemenin Tarihsel Gelişimi, Vergilemenin Amaçları, Vergi Tekniği, Vergilerin Tasnifi, 

Gelir Vergileri, Gider Vergileri, Servet Vergileri, Vergileme İlkeleri, Vergilemenin Gelir 

Dağılımına İlişkin Etkileri, Vergilemenin Konjonktürel İstikrara İlişkin Etkisi, Vergilemenin, 

İktisadi Büyümeye Etkisi, Vergi Sistemleri ve Türk Vergi Sistemi, Uluslararası Vergi 

Sorunları.  
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VI. Yarıyıl 

 

Kamu Ekonomisi II (3-0) 5 

Bu ders, öğrencilerin kamu ekonomisine dair pozitif iktisadi kavramları ve Türkiye 

uygulamalarını aktarmayı amaçlamaktadır. Dersin içeriği pozitif iktisat, alan yansımaları, cari 

verilerden oluşmaktadır. Dersin temel çıktıları ise pozitif iktisat kavramının tanınması, 

Türkiye'deki kamu ekonomisi politikalarının kavranması ve muhakeme yeteneğinin 

gelişmesidir. 

 

Vergi Uygulamaları (3-0) 5 

Vergi muhasebesinin tanımı, kapsamı ve yeri. Değerleme. Yenileme fonu ve 

muhasebeleştirilmesi. Gelir vergisi kanunu ile ilgili uygulamalar. Ticari kazançlar, birden fazla 

takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işleri, tarım kazançları, serbest meslek kazançları, 

ücretler. Menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, sair kazanç ve iratlar. Yıllık, muhtasar, 

Münferit Beyannameleri düzenlenmesi. Kurumlar vergisi kanunu ile ilgili uygulamalar. 

Muaflık ve istisnalar, matrah ve nispetleri. Kurumlar vergisi ve özel beyannamesi düzenlemesi 

ve vergi kesintileri. Damga vergisi ve katma değer vergisi ile ilgili uygulamalar. Geçici vergi 

uygulamaları, Çalıntı, kayıp, fire, noksanlık, fazlalık gibi durumların değerlemesi ve muhasebe 

kayıtları. 

 

Devlet Bütçesi (3-0) 5 

Mali olaylar ve devlet bütçesi, bütçenin tanımı, tarihsel ve kuramsal gelişimi, bütçe işlev ve 

ilkeleri, istisnaları ve Türkiye uygulaması, bütçenin hazırlanması, onanması ve yürürlüğe 

girmesi, bütçe uygulaması, ödenek-nakit hareketleri, bütçenin denetimi, Türk bütçe sistemi, 

modeli ve Stratejik Plana Dayalı Performans Esaslı Analitik Bütçe Sistemi. 

 

Ekonometri II (3-0)-5 

Çoklu Bağıntı Sorunu; Tanımlama Hataları ve Model Seçimi;Gecikmeli Değişkenlerle Tahmin; 

VAR Modelleri; Eşanlı Denklem Modelleri;Durağanlık, Birim Kök gibi konular ele alınacaktır. 
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VI. Yarıyıl Seçmeli Dersler 

 

Mali Sosyoloji (3-0) 5  

Vergiyi ödeyen bireylerin (mükelleflerin) vergi kanunlarına karşı tutum ve davranışlarını 

etkileyen faktörler ile vergiye karşı mükelleflerin gösterebileceği muhtemel davranışların 

açıklanması, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlayacak ideal bir vergi sisteminin 

özeliklerinin öğretilmesi bu dersin temel amacını oluşturmaktadır. Genel olarak dersin içeriğini 

oluşturan konular; Vergiye gönüllü uyum kavramı, mali psikoloji ve vergi psikolojisine ilişkin 

genel kavramlar olarak belirtilebilir. Bu dersin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, vergi 

psikolojisine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme, mükelleflerin psikolojik dirençlerini 

etkileyen faktörleri açıklayabilme ve hangi vergilere niçin ve ne zaman daha fazla reaksiyon 

gösterileceğini anlayabilme yeteneği kazanmaktadır. 

 

Mali Teşvik Sistemi (3-0) 5 

Mali Teşviklerin tanımı, kapsamı ve amaçları, Ülkeler için önemi ve bazı kavramlarla (vergi 

rekabeti, vergi cenneti gibi) karşılaştırılması, Mali teşviklerin genel olarak sınıflandırılması. 

Vergilere yönelik teşvikler, diğer teşvik türleri, Vergisel teşvik türleri: Vergi Ertelemesi, 

Yatırım Kredisi – İndirimi, Hızlandırılmış Amortisman, İstisna ve Muafiyetler, İndirimler vb. 

Vergisel teşviklerin karşılaştırılması Vergi politikası aracı olarak vergisel teşvikler, Vergi 

teşviklerinin ekonomik etkileri: Kaynak Dağılımı, Gelir Dağılımı, Ekonomik İstikrar ve 

Büyüme Etkileri. Türkiye’de yatırımlara yönelik vergi teşvikleri ve yararlanma koşulları 

(GVK, KVK, KDVK ve VUK Açılarından), Türkiye’de İhracata Yönelik Vergi Teşvikleri, 

KOBİ’lere Yönelik Vergi Teşvikleri. Türkiye’de Diğer Teşvikler ve Teşvik Uygulamalarının 

Değerlendirilmesi, AB’de Vergi Teşvikleri, Amaçları ve Genel Değerlendirmesi, AB’de 

Yatırımlara Yönelik Vergisel Teşvikler, AB’de İhracata Yönelik Vergi Teşvikleri, AB’de 

KOBİ’lere Yönelik Vergi Teşvikleri.  

 

Girişimcilik (3-0) 5 

Bu dersin amacı öğrencilere, girişimcilik konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu 

noktadan hareketle söz konusu ders, girişimcilik ve girişimci kavramları anlatılarak, 

girişimcinin özellikleri, girişimcilik süreci, girişimci düşüncenin temelleri ve girişimcinin 

işlevleri konularını içerir. Bu dersin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, Girişimciliğin sosyal 

ve ekonomik hayattaki önemini açıklayabilme, Sosyal becerilerin, iletişim kurmada ve 
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girişimcilikteki önemini açıklayabilme, Fizibilite raporu taslağı hazırlayabilme, İş plânı taslağı 

hazırlayabilme ve Kendi işini kurmayla ilgili tasarılar geliştirebilme yeteneği kazanmaktadır. 

 

Vergileme İktisadı (3-0) 5 

Zamanın tahsisi ve hanehalkı üretim modeli, hanehalkı modelleri, işgücü arzı, tüketim ve 

tasarruf, hanehalkı vergilendirmesi, optimal hanehalkı vergilendirmesi ve vergi reformu. 

 

Türkiye Ekonomisi (3-0) 5 

Bu ders Türkiye ekonomisinin tarihsel gelişimi ve uygulanan ekonomi politikalarını tartışmayı 

amaçlamaktadır. Türk ekonomisinin genel yapısı: ulusal gelir, istihdam ve dış ticaret, temel 

sektörlerin analizi (tarım, endüstri ve hizmetler), gelir dağılımı, ekonomik kalkınma ve Türk 

ekonomi politikasının kısa tarihçesi, dersin içeriğidir. Bu ders Türkiye ekonomisinin tarihsel ve 

sektörel gelişiminin analizini sağlamaktadır. 

 

Maliyede Güncel Tartışmalar-II (3-0) 5 

Kamu-özel ortaklığı, yerel yönetimler, kara para aklama, vergi cennetleri, yerel vergileme, 

vergilemede etkinlik ve adalet,  küreselleşme ve kamu maliyesi. 
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VII. Yarıyıl 

 

Maliye Politikası I (3-0) 6 

Bu ders, öğrencilere kamu kesiminin mali yönetime yön verici nitelikteki maliye politikalarını 

iktisadi problemlerin çözümü için nasıl kullanılabileceğini aktarmayı amaçlamaktadır. İktisat 

politikaları, Maliye politikaları, genel geçer modeller, uluslararası kurumların yaklaşımları, 

dersin temel içeriğidir. 

 

VII. Yarıyıl Seçmeli Dersler 

 

Uluslararası İktisat (3-0) 5 

Uluslararası iktisat teorisini öğreterek uluslararası ekonomik sorunlar hakkında analiz 

yeteneğinin kazandırılmasıdır. 

Kamu Finansmanı (3-0) 5 

Bu ders ile katılımcılara Kamu kesimi açıkları ve bunların finansman yolları, senjoraj ve kamu 

borçlanması ilişkisi, kamu borçlanması türleri, kamu borçlanması özel borçlanma ilişkisi-

çelişkisi, dışlama etkisi, iç ve dış kaynaklardan yapılan kamu borçlanması, devlet tahvili, hazine 

bonosu ve diğer kamu borçlanma kâğıtları, kamu borçlanma senetlerinin vergilendirilmesi, 

kamu borçlanma kâğıtlarının taşıdığı riskler, merkez bankası hazine ilişkisi, piyasa yapıcılığı 

mekanizması, kamu borçlanmasının yapıldığı birincil ve ikincil piyasalar, kamu borç yönetimi, 

borçların konsolidasyonu ve ertelenmesi konularında teorik ve pratik bilgi ve görüş verilmektir. 

Şirketler Muhasebesi (3-0) 5 

Kolektif şirketin tanımı ve kuruluşu, Kolektif şirketlerde sermaye değişikliği, Kollektif 

şirketlerde tasfiye işlemleri, AŞ’in tanımı ve kuruluş işlemleri, AŞ’de sermaye değişikliği,  

AŞ’de tahvil ve menkul kıymet ihracı, AŞ’de vergilendirme, AŞ’de yedek akçe ayrılması ve 

kar dağıtımı, AŞ’de tasfiye işlemleri, Limited şirketin tanımı ve kuruluş işlemleri, Limited 

şirketlerde sermaye değişikliği, Limited şirketlerde yedek akçe ayrılması ve kar dağıtımı,  

Limited şirketlerde tasfiye işlemleri. 

 

Uluslararası Vergilendirme (3-0) 5 

Uluslararası vergilendirme ve uluslararası vergilendirmede temel ilkeler, Türkiye ve AB’de 

vergi sisteminin durumu, Türkiye’de dış ticaretin vergilendirilmesi: Gümrük vergileri 

incelemesi, Türkiye’de Gümrük Vergileri: Teori ve Mevzuat, Dış ticaretten alınan diğer mali 

yükümlülükler:Gümrük vergisine eş etkili vergiler, Türkiye’de dış ticaret üzerindeki vergi ve 
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benzeri yükümlülükler, Elektronik ticaret ve gümrük vergileri, Gümrük vergisinde 

uyuşmazlıklar ve yargılama süreci, Dış ticaret vergilerinin vergi, hasılatına katkısı ve 

değerlendirmeler, AB’de uygulanmış dış ticaret mali yükümlülükleri, ABD’de Dış ticaretin 

vergilendirme süreci, Rusya’da Dış ticaretin vergilendirme süreci, Çin’de dış ticaretin 

vergilendirme süreci, Japonya’da dış ticaretin vergilendirme süreci, Türkiye ve seçilmiş 

ülkelerde vergilere ilişkin değerlendirmeler 

 

Temel Maliye Okumaları 

Bu dersin amacı, kamu maliyesinin gelişiminde önemli sayılan ve günümüzde kamu maliyesine 

dair kuramlar ortaya atan teorisyenlerin incelenmesi ve bu kuramların kamu maliyesi 

uygulamalarıyla değerlendirilmesidir. Bu teorisyenler: A. Wagner, V. Pareto, P. Samuelson, R. 

Musgrave, J. M. Keynes, J. O’ Connor, T. Piketty olarak sayılabilir. 

 

Para Teorisi ve Politikası (3-0) 5 

Para Teori ve Politikası dersinde Makroekonomi dersinde görülen konuların dışına çıkılarak 

piyasaları ve uygulanılan politikaları daha ayrıntılı analiz edecek yeteneğin kazandırılması, 

bunun için de öncelikle teorik altyapının sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla para 

ekonomisindeki temel kavram ve teoriler anlatıldıktan sonra para, üretim ve fiyatlar arasındaki 

ilişkilerin incelenmesi; piyasalarda yaşanan dalgalanmaların analiz edilmesi; merkez bankası 

ve para politikası; enflasyonsuzluk; enflasyon hedeflemesi; parasal birlikler; açık ve piyasa 

ekonomisine yeni giren ekonomilerde para politikası; açık ekonomide makroekonomik 

modeller; döviz kuru ve teorilerinin analiz edilmesi ve ekonomik krizlerin incelenmesi bu 

dersin amacıdır. Bu derste para talebi, para arzı, para ekonomisinde güncel konular, para ve 

üretim konusunda Kasik ve Keynesyen modellerin incelenmesi, alternatif politika kurallarının 

analiz edilmesi, banka krizleri, zamanda tutarsızlık ve enflasyon hedeflemesi, parasal birlik, 

açık ekonomi ve para politikasının uluslararası boyutlarının tartışılması, büyük ve küçük ülke 

modellerinin incelenmesi ve döviz kuru modelleri üzerinde durulacaktır.  

 

Maliyet Muhasebesi (3-0) 5 

Maliyet Muhasebesi ve Temel Kavramlar: Maliyet- Harcama-Gider Kavramları; Maliyet 

Muhasebesine Toplu Bir Bakış; Maliyet Türleri; İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri: Stok 

Değerleme Yöntemleri; İşçilik Maliyetleri; Genel Üretim Giderleri: Genel Üretim Giderlerinin 

Dağıtımı; Maliyet Muhasebesi ve Tek Düzen Hesap Sistemi: 7/A ve 7/B Seçenekleri; 
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Maliyetleme Sistemleri; Faaliyet Tabanlı Maliyetleme; Sipariş Maliyet Sistemi; Safha Maliyet 

Sistemi: Safha Maliyet Sisteminin Beş Aşaması, Safha Maliye Sisteminde Ağırlıklı Ortalama 

ve FİFO (İlk Giren İlk Çıkar) Yöntemleri; Birleşik İmalatta Maliyetleme. 

 

Osmanlı Devletinde Mali Sistem (3-0) 5 

Dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun mali yapısını incelemektir. Osmanlı Devleti’nde 

kamu harcamaları ve finansman kaynakları, vergi sistemleri, devlet bütçesi ve devlet borçları 

dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu ders ile Osmanlı Devleti’nin temel mali yapısı ve işleyişi 

kavranmaktadır. 

 

Avrupa Maliye Tarihi 

Derste, karşılaştırmalı mali analiz için kullanılan kavramsal ve yöntemsel araçlar konusuna yer 

verildikten sonra ülke incelemeleri yapılır. Konu alınan ülke çalışmaları arasında şunlar vardır:  

Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya. Derste, öğrencilerin farklı tarihsel ve kültürel koşullarda 

şekillenmiş olan mali ve iktisadi sistemler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları analiz etme 

becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. 

 

Uluslararası Politik Ekonomi (3-0) 5 

Aynı zamanda dünya ekonomisi ve Avrupa Birliği mevcut durumun teorik ve pratik özellikleri 

ve uluslararası ticaret, parasal ve finansal sistemin yanı sıra bağlantının mevcut durumunu 

anlamak için katkıda bulunacaktır.  

 

Kamu Mali Denetimi (3-0) 5 

Mali yönetim, kamu kurum ve kuruluşlarının mali yönetimi ve kontrolü, kamu maliyesi, kamu 

kaynağınını kullanımının temel esasları,bakanların ve üst yöneticilerin hesap verme 

sorumluluğu,kamu idare bütçeleri, merkezi yönetim bütçe kanunu, bütçelerin uygulama 

esasları, harcama yapılması, gelirlerin toplanması, faaliyet raporları ve kesin hesap, taşınır ve 

taşınmazlar, kamu hesapları ve mali istatistikler, iç kontrol sistemi, iç denetim, dış denetim 

 

Borçlar Hukuku (3-0) 5 

Borçlar Hukuku derslerinde borç ilişkisi, borcun kaynakları, borcun benzeri kavramlarla 

ilişkileri, sorumluluk, borçların hükümleri, akitten, haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden 

doğan borçlar, borcun ifa edilememesinin sonuçları, borcu söndüren haller ve özel borç ilişkileri 

ele alınmaktadır. Genel olarak dersin içeriğini oluşturan konular; Borçlar Hukukunun Konusu 
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ve Kaynakları; Borç ve Sorumluluk Kavramı; Sözleşmeden Doğan Borçlar: Sözleşmenin 

meydana gelmesi, Şekli, Konusu ve geçersizliği, Temsil; Haksız Fiilden Doğan Borçlar: Haksız 

fiilin unsurları, Sorumluluk; Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar; Borçlunun Temerrüdü; 

Alacaklının Temerrüdü; Borcun Sona Ermesi olarak belirtilebilir. Bu ders kapsamında, Borçlar 

hukukunun bazı temel kavramları, borçlar hukukuna hâkim olan prensipler, akit kavramı, akdin 

kurulması, akdin muteberliği ve hüküm ifade etmesi için aranan şartlar, temsil, borçların ifası 

ve ifa etmemenin sonuçları ile borçların sona ermesine bağlanan sonuçlar öğretilmektedir.  
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VIII. Yarıyıl 

 

Maliye Politikası II (3-0)-5 

Dersin amacı, nedenleri ve sonuçları itibariyle çok yönlü bir sorun olan yoksullukla mücadelede 

kamu otoritesi tarafından kullanılabilecek maliye politikalarını teori ve uygulama yönleriyle 

incelemektir. Dersin içeriği yoksulluk tanımı, yoksulluğun ölçülmesi, maliye politikalarının 

iktisadi analizi, azgelişmiş ülkelerde maliye politikalarının düzenlenmesi, yoksullukla 

mücadelede kamu harcaması ve vergi politikalarının rolüdür.  

 

VIII. Yarıyıl Seçmeli Dersler 

 

Kamu Ekonomisi ve Hanehalkı (3-0) 5 

Zamanın tahsisi ve hanehalkı üretim modeli, hanehalkı modelleri, işgücü arzı, tüketim ve 

tasarruf, hanehalkı vergilendirmesi, optimal hanehalkı vergilendirmesi ve vergi reformu. 

 

Dünya Ekonomisi 

Dünya Ekonomisi Yapısı, 1873 Krizi, I.-II. Dünya Savaşı ve sonrası, Yeni Uluslarası İşbölümü, 

Az gelişmiş ülkeler, Az gelişmiş ülkelerde borç ve dış yardım, 1970’li yıllar krizi, II. Petrol 

Şoku ve Monetarizm, Bretton Woods Konferansı, IMF ve Dünya Bankası, İstikrar ve Yapısal 

Uyum Politikaları, Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni. 

 

Parafiskal Gelirler Maliyesi (3-0) 5 

Parafiskal yükümlülük kavramı, niteliği ve türleri, Parafiskal yükümlülükler ile diğer kamu  

gelirlerinin karşılaştırılması, Türkiye’de parafiskal  yükümlülükler ve sosyal güvenlik 

kurumları, Parafiskal yükümlülüklerin ulusal ekonomi içindeki yeri, Sosyal parafiskal gelirlerin 

toplam tasarruflar içindeki payı, Parafiskal gelirlerin kamu gelirleri içindeki yeri: Türkiye ve 

yabancı ülkelerde parafiskal yükümlülüklerin mikro ekonomik etkileri: Gelir dağılımı ve 

kaynak dağılımı üzerindeki etkileri, Parafiskal yükümlülüklerin makro etkileri: Yansıma 

koşulları, kalkınma ilişkisi, enflasyon ve ekonomik denge, Parafiskal yükümlülüklerin toplam 

vergi gelirlerine etkisi, Genel olarak parafiskal gelirlerin kullanım şekilleri, Türkiye’de 

parafiskal gelirlerin kullanılış şekilleri, Türkiye’de parafiskal gelirlerin sosyal güvenlik 

kuruluşlarının finansmanındaki yeri, Türkiye’de parafiskal gelirlerin oranı, matrahı ve 

yükümlülerin toplam nüfus içindeki payları, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumlarının 

sorunları ve parafiskal gelirlerle olan ilişkisi. 
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Kamu Tercihi (3-0) 5 

Dersin amacı, Kamu Tercihi yaklaşımının temel varsayımlarını, alt inceleme alanlarını ve 

geliştirdiği teorileri tüm boyutları ile sunmaktır. Genel olarak dersin içeriğini oluşturan konular, 

Kamu Tercihinin Temel Varsayımları, Hukuk ve İktisat Yaklaşımı, Devletin Büyümesi ve 

Devletin Başarısızlığının Anatomi, Siyasal Süreçte Enformasyon Sorunları, Kamu Tercihi 

Perspektifinden Demokrasinin Başarısızlığı, Oyun Teorisi, Bürokratik Davranışların Kamu 

Tercihi Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi, Siyasal Karar Alma Sürecinde Çıkar Grupları 

ve Rant Kollama olarak belirtilebilir. Bu dersin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, Kamu 

Tercihi yaklaşımının temel varsayımlarını açıklamak, pozitif ve normatif kamu tercihi ayrımını 

yapmak, Kamu Tercihi yaklaşımını İktisat ve Hukuk bilimiyle ilişkilendirmek, siyasal süreçte 

seçmen, politikacı, bürokrat ve özel çıkar gruplarının yapısını açıklayarak söz konusu bilgilerini 

yaşadığı toplumdaki olayları açıklama ve anlamada kullanmak gibi bazı önemli çıkarımlar elde 

edecektir.    

 

İktisadi Gelişme ve Vergileme (3-0-5) 

Dersin amacı, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile vergi yapıları arasındaki ilişkileri incelemektir. 

Derste, kalkınma Teorileri ve stratejileri bağlamında, kalkınmanın finansmanında vergi 

yapısının ve politikasının önemi incelenecektir. 

 

Kamu Ekonomisinde Özel Konular (3-0) 5 

Kamu ekonomisine giriş. Genel denge ve refah ekonomisi. Kamu malları teorisi: kamu 

mallarının etkin sunumu, bedavacı yolcu probleminin çözümü. Piyasa başarısızlıkları ve kamu 

müdahalesi rasyoneli. Kamu mallarının piyasa tarafından sunumu. Dışsallıklar: pozitif ve 

negatif dışsallıklar, dışsallıklar için piyasa ve kamu çözümleri. Dünyada yeni değişim 

dinamikleri ve kamu ekonomisi: ekonomik ve diğer değişimler. Kamu malları için kaynak 

tahsis mekanizması/kamu mallarının optimal tahsisi: seçim modelleri, çoğunluk kuralı kamu 

mallarının etkin sunumunu sağlayabilir mi? Fayda-maliyet analizi. Vergileme teorisi: artan ve 

düz oranlı vergileme. 

 

Bankacılık ve Mali Kuruluşlar (3-0) 5 

Bu dersin amacı öğrencileri teori ve uygulamada finansal piyasalar ve finansal kurumlar, Türk 

finansal sisteminin yapısı ve gelişimi hakkında bilgilendirmektir 
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Ekonomik Kriz Teorileri (3-0) 5 

Krizlerin meydana geliş nedenlerini açıklayabilmek. Küreselleşmenin niteliği ve boyutları, 

Türkiye’de ve Dünya’da yaşanan krizlerin örnekleri. 

 

Osmanlı’da Sosyo-Ekonomik Yapı (3-0) 5 

Türk İktisat tarihi İçerisinde Osmanlı sosyo-iktisadi yapısının geçirmiş olduğu süreçleri ve 

kurumlarının incelenmesidir. 

 

Sosyal Güvenlik Ekonomisi (3-0) 5 

Bu ders sigorta piyasalarında dengeyi, sosyal güvenliğe gereksinim duyulmasının nedenlerini, 

sosyal güvenliğin finansmanını, ekonomik etkilerini ve Türk sosyal güvenlik sistemini ele 

almaktadır. 

 

Vergi Planlaması (3-0) 5 

Vergi, vergi planlaması, muvazaa, peçeleme, vergiden kaçınma ve vergi kaçırma kavramları, 

vergi planlamasının önemi ve gerekliliği, Türk Vergi Sisteminde yer alan vergi planlaması 

yöntemleri. 

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme (3-0) 5 

Öğrenciler bu ders sayesinde, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’nin, genel olarak varlık 

nedenlerini, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, Müesseseler, Bağlı 

Ortaklıklar ve İştiraklerin tanımı, organları ve tabi olduğu hükümleri öğrenecektir. Ayrıca 

KİT’lerin mali hükümleri, tasfiye ve denetimi, KİT’lerin özelleştirilmesi, özelleştirme 

yöntemleri, özelleştirme sonuçlarının değerlendirilmesi konuları ele alınarak bilgi birikimine 

sahip olmaları sağlanacaktır. 

 


