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DÖNEMLERE GÖRE AKTS ÇİZELGESİ 

Akademik Birim İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi     

Bölüm/Anabilim Dalı İktisat     

Bilim Dalı/Program İktisat     

Müfredatın Uygulamaya 

Başlayacağı Eğitim-Öğretim Yılı 
2020-2021 Güz 

    

I. YARIYIL 

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

231111101 Zorunlu Hukukun Temel Kavramları 3 0 3 4 

231111102 Zorunlu İktisada Giriş-I 3 0 3 5 

231111103 Zorunlu İktisatçılar İçin Matematik-I 3 0 3 5 

231111104 Zorunlu İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 5 

231111105 Zorunlu Toplum Bilim 3 0 3 5 

740011301 Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 

750011301 Zorunlu Türk Dili-I 2 0 2 2 

431211301 Zorunlu Yabancı Dil-I: İngilizce 2 0 2 2 

TOPLAM 21 0 21 30 
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II. YARIYIL 

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

231112101 Zorunlu Anayasa Hukuku 3 0 3 5 

231112102 Zorunlu İktisada Giriş-II 3 0 3 6 

231112103 Zorunlu İktisatçılar İçin Matematik-II 3 0 3 5 

231112105 Zorunlu İktisat Sosyolojisi 3 0 3 5 

740012301 Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2 2 

730011301 Zorunlu Temel Bilgisayar Uygulamaları 1 2 2 3 

750012301 Zorunlu Türk Dili-II 2 0 2 2 

431212301 Zorunlu Yabancı Dil-II: İngilizce 2 0 2 2 

TOPLAM 19 2 20 30 
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III. YARIYIL 

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

231121101 Zorunlu İktisat Tarihi 3 0 3 5 

231121102 Zorunlu İstatistik I 3 0 3 5 

231121103 Zorunlu Makro İktisat-I 3 0 3 5 

231121104 Zorunlu Mikro İktisat-I 3 0 3 5 

231121105 Zorunlu Muhasebe-I 3 0 3 4 

2311SEÇ-1 Seçmeli Seçmeli 1 3 0 3 3 

2311SEÇ-1 Seçmeli Seçmeli 1 3 0 3 3 

TOPLAM 21 0 21 30 

Seçmeli 1 

231121201 Seçmeli Borçlar Hukuku 3 0 3 3 

231121203 Seçmeli Mesleki Yabancı Dil-I 3 0 3 3 

231121205 Seçmeli Bilgi Ekonomisi 3 0 3 3 

231121206 Seçmeli Çevre Ekonomisine Giriş 3 0 3 3 

231121207 Seçmeli Elektronik Ticaret 3 0 3 3 

231121208 Seçmeli Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 3 
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IV. YARIYIL 

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

231122101 Zorunlu İktisadi Düşünceler Tarihi 3 0 3 5 

231122102 Zorunlu Makro İktisat-II 3 0 3 5 

231122104 Zorunlu Mikro İktisat-II 3 0 3 5 

231122106 Zorunlu Muhasebe-II 3 0 3 4 

231122107 Zorunlu İstatistik II 3 0 3 3 

235121312 Zorunlu Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı 2 0 2 2 

2311SEÇ-2 Seçmeli Seçmeli 2 3 0 3 3 

2311SEÇ-2 Seçmeli Seçmeli 2 3 0 3 3 

TOPLAM 21 0 23 30 

Seçmeli 2 

231122202 Seçmeli Mesleki Yabancı Dil-II 3 0 3 3 

231122203 Seçmeli Ticaret Hukuku 3 0 3 3 

231122205 Seçmeli Girişimcilik 3 0 3 3 

231122206 Seçmeli Kamu Maliyesi 3 0 3 3 

231122207 Seçmeli Matematiksel İktisat 3 0 3 3 

231122208 Seçmeli Siyasi Düşünce Tarihi 3 0 3 3 
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V. YARIYIL 

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

231131101 Zorunlu Ekonometri-I 3 0 3 5 

231131102 Zorunlu Maliye Teorisi 3 0 3 5 

231131103 Zorunlu Para Teorisi 3 0 3 5 

231131105 Zorunlu Uluslararası İktisat Teorisi 3 0 3 6 

2311SEÇ-3 Seçmeli Seçmeli 3 3 0 3 3 

2311SEÇ-3 Seçmeli Seçmeli 3 3 0 3 3 

2311SEÇ-3 Seçmeli Seçmeli 3 3 0 3 3 

TOPLAM 21 0 21 30 

Seçmeli 3 

231131205 Seçmeli Devlet Bütçesi 3 0 3 3 

231131206 Seçmeli Finansal Yönetim 3 0 3 3 

231131207 Seçmeli İktisadi Planlama Teknikleri 3 0 3 3 

231131208 Seçmeli İşgücü Piyasaları 3 0 3 3 

231131209 Seçmeli Kriz Ekonomisi 3 0 3 3 

231131210 Seçmeli Makro İktisadi Modeller 3 0 3 3 

231131211 Seçmeli Medeni Hukuk 3 0 3 3 

231131212 Seçmeli Osmanlı İktisat Tarihi 3 0 3 3 

231131213 Seçmeli Tarım Ekonomisi 3 0 3 3 

231131214 Seçmeli Turizm Ekonomisi 3 0 3 3 

231131215 Seçmeli Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma-I 3 0 3 3 

231131216 Seçmeli Yenilik ve Rekabet Ekonomisi 3 0 3 3 
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VI. YARIYIL 

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

231132101 Zorunlu Ekonometri-II 3 0 3 5 

231132102 Zorunlu Maliye Politikası 3 0 3 5 

231132103 Zorunlu Para Politikası 3 0 3 5 

231132105 Zorunlu Uluslararası İktisat Politikası 3 0 3 6 

2311SEÇ-4 Seçmeli Seçmeli 4 3 0 3 3 

2311SEÇ-4 Seçmeli Seçmeli 4 3 0 3 3 

2311SEÇ-4 Seçmeli Seçmeli 4 3 0 3 3 

TOPLAM 21 0 21 30 

Seçmeli 4 

231132205 Seçmeli Bölüşüm Teorileri 3 0 3 3 

231132206 Seçmeli Devlet Borçları 3 0 3 3 

231132207 Seçmeli Dış Ticaret İşlemleri ve Yönetim 3 0 3 3 

231132208 Seçmeli Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3 0 3 3 

231132209 Seçmeli İcra-İflas Hukuku 3 0 3 3 

231132210 Seçmeli İktisat ve Toplumsal Cinsiyet 3 0 3 3 

231132211 Seçmeli Karşılaştırmalı İktisadi Düşünce Okulları 3 0 3 3 

231132212 Seçmeli Maliyet Muhasebesi 3 0 3 3 

231132213 Seçmeli Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 3 0 3 3 

231132214 Seçmeli Uluslararası Finans 3 0 3 3 

231132215 Seçmeli Uluslararası Para Sistemleri 3 0 3 3 

231132216 Seçmeli Vergi Hukuku 3 0 3 3 

231132217 Seçmeli Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma-II 3 0 3 3 

       

 

 



 

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETİM) 

MÜFREDAT VE DERS İÇERİKLERİ FORMU 

 

 
 

 
 

 

(Form No: FR-400 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….) 

7 

 

VII. YARIYIL 

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

231141101 Zorunlu İktisadi Büyüme 3 0 3 5 

231141102 Zorunlu Türkiye Ekonomisi 3 0 3 5 

2311SEÇ-5 Seçmeli Seçmeli 5 3 0 3 5 

2311SEÇ-5 Seçmeli Seçmeli 5 3 0 3 5 

2311SEÇ-5 Seçmeli Seçmeli 5 3 0 3 5 

2311SEÇ-5 Seçmeli Seçmeli 5 3 0 3 5 

TOPLAM 18 0 18 30 

Seçmeli 5 

231141202 Seçmeli Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 5 

231141203 Seçmeli Konjonktür Teorileri 3 0 3 5 

231141206 Seçmeli Sermaye Piyasası ve Finansal Kuruluşlar 3 0 3 5 

231141207 Seçmeli Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları 3 0 3 5 

231141208 Seçmeli Bilim Felsefesi 3 0 3 5 

231141209 Seçmeli Davranışsal İktisat 3 0 3 5 

231141210 Seçmeli Ekonometri Uygulamaları-I 3 0 3 5 

231141211 Seçmeli İdare Hukuku 3 0 3 5 

231141212 Seçmeli İktisadi Analiz 3 0 3 5 

231141213 Seçmeli İktisat Metodolojisi ve Araştırma Teknikleri 3 0 3 5 

231141214 Seçmeli İktisat ve Etik 3 0 3 5 

231141215 Seçmeli İstikrar Politikaları ve Ülke Ekonomileri 3 0 3 5 

231141216 Seçmeli Oyun Teorisi Ve Endüstri İktisadı 3 0 3 5 

231141217 Seçmeli Teknoloji İktisadı ve Politikası 3 0 3 5 

231141218 Seçmeli Türk Vergi Sistemi 3 0 3 5 

231141219 Seçmeli Yönetim Muhasebesi 3 0 3 5 
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VIII. YARIYIL 

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

231142101 Zorunlu Kalkınma İktisadı 3 0 3 5 

231142103 Zorunlu Bankacılık ve Mali Kurumlar 3 0 3 5 

2311SEÇ-6 Seçmeli Seçmeli 6 3 0 3 5 

2311SEÇ-6 Seçmeli Seçmeli 6 3 0 3 5 

2311SEÇ-6 Seçmeli Seçmeli 6 3 0 3 5 

2311SEÇ-6 Seçmeli Seçmeli 6 3 0 3 5 

TOPLAM 18 0 18 30 

Seçmeli 6 

231142201 Seçmeli Bölgesel İktisat 3 0 3 5 

231142202 Seçmeli Ekonomi Politik Teorileri 3 0 3 5 

231142203 Seçmeli Sağlık Ekonomisi 3 0 3 5 

231142204 Seçmeli Türkiye'nin Güncel İktisadi Sorunları ve Politikaları 3 0 3 5 

231142205 Seçmeli Uluslararası Sermaye Hareketleri 3 0 3 5 

231142207 Seçmeli Avrupa Birliği Ekonomisi 3 0 3 5 

231142208 Seçmeli Ceza Hukuku 3 0 3 5 

231142209 Seçmeli Ekonometri Uygulamaları-II 3 0 3 5 

231142210 Seçmeli Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Politikaları 3 0 3 5 

231142211 Seçmeli İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 5 

231142212 Seçmeli Kariyer Planlanması 3 0 3 5 

231142213 Seçmeli Kurumsal İktisat 3 0 3 5 

231142214 Seçmeli Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi 3 0 3 5 

231142215 Seçmeli Makro İktisadi Göstergeler ve Yorumlanması 3 0 3 5 

231142216 Seçmeli Muhasebe Denetimi 3 0 3 5 

231142217 Seçmeli Sosyal Politika ve Ekonomi 3 0 3 5 
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 1,  

Yarıyıl 

2,  

Yarıyıl 

3,  

Yarıyıl 

4,  

Yarıyıl 

5,  

Yarıyıl 

6,  

Yarıyıl 

7,  

Yarıyıl 

8,  

Yarıyıl 

Genel Top, 

/ Oran (%) 

Zorunlu Derslerin Sayısı 8 8 5 6 4 4  2 2 39 

Zorunlu Derslerin Kredi Toplamı 21 20 15 17 12 12 6 6 109 

Zorunlu Derslerin AKTS (ECTS) Toplamı 30 30 24 24 21 21 10 10 170 

Zorunlu Dersler Kredi Yükünün Toplam Kredi Yüküne Oranı %100,00 %100,00 %71,42 %73,91 %57,14  %57,14  %33,33 %33,33 %66,87 

Zorunlu Dersler AKTS Yükünün Toplam AKTS Yüküne Oranı %100,00 %100,00 %80,00 %80,00 %70,00  %70,00  %33,33 %33,33 %70,83 

Seçmeli Derslerin Sayısı (Almakla yükümlü olunan) 0 0 2 2 3 3 4 4 18 

Seçmeli Derslerin Kredi Toplamı 0 0 6 6 9 9 12 12 54 

Seçmeli Derslerin AKTS (ECTS) Toplamı 0 0 6 6 9 9 20 20 70 

Seçmeli Dersler Kredi Yükünün Toplam Kredi Yüküne Oranı %00,00 %00,00 %28,57 %26,08 %42,85 %42,85 %66,67 %66,67 %33,13 

Seçmeli Dersler AKTS Yükünün Toplam AKTS Yüküne Oranı %00,00 %00,00 %20,00 %20,00 %30,00 %30,00 %66,67 %66,67 %29,17 
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DÖNEMLERE GÖRE DERS İÇERİKLERİ 

Akademik Birim İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Açılacak Bölüm/Anabilim Dalı İktisat 

Açılacak Bilim Dalı/Program İktisat 

Müfredatın Uygulamaya 

Başlayacağı Eğitim – Öğretim 

Yılı 

2020-2021 Güz 

 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

231111101 

 

 

 

Hukukun Temel 

Kavramları 

 

 

 
3 0 3 4 

Zorunlu 

Bu dersin amacı öğrencilere temel hukuk kavramlarını tanıtarak mesleğe ilişkin 

mevzuatı takip etmelerini ve yorum yapmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında, 

toplumsal hayatı düzenleyen kurallar, hukukun tanımı, hukuk dalları, sosyal 

ilişkiler ve hukuk, hukukun gerekliliği ve önemi, yaptırım ve yaptırım çeşitleri, 

hak ve borç kavramları, borcun kaynakları, borç ilişkileri, hukuki işlemlerin 

geçerliliği gibi konulardan bahsedilmektedir. 

Basic Concepts of 

Law 
Compulsory 

Aim of this course is to provide to trace and interpret legislation related to law by 

introducing basic concepts to students. It is mentioned some concepts such as 

rules regulating social fabric, definition of law, social relations and law, necessity 

and importance of law, enforcement and types of enforcement, right and liability, 

liability relations, validity of legal procedures. 

231111102 İktisada Giriş-I 3 0 3 5 Zorunlu 

Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama 

doğrultusunda verimli kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını 

inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) 

kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerine 

giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, 
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talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, 

tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları 

içermektedir.  

Introduction to 

Economics-I 
Compulsory 

Economics is the study of the choices people make and the actions they take in 

order to make the best use of scarce resources to fulfil their wants and needs. This 

course is an introduction to the basic principles of microeconomics, which 

analyzes the choices and actions of the individual parts of the economy–

households, firms, and the government. This course covers resource allocation 

and opportunity cost; supply and demand; pricing and the market system; 

elasticity; theories of production and consumption; perfect and imperfect 

competition and factor markets. 

231111103 

İktisatçılar İçin 

Matematik-I 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Bu derste, temel matematiksel kavramlar, limit kavramı, türev ve integral 

anlatılmakta, limit, türev ve diferansiyel kavramlarının çeşitli temel iktisadi 

problemlere yönelik uygulamaları verilmektedir  

Mathematics for 

Economists-I 
Compulsory 

In this this course, basic mathematical concepts, limit concept, derivative and 

integral are explained, applications of limit, derivative and differential concepts 

to various basic economic problems are given. 

231111104 

İşletme Bilimine 

Giriş 

3 0 3 

 

5 

 

Zorunlu 

Bu derste işletme literatüründe kullanılan, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletme 

büyüklüğünün belirlenmesi, işletmelerin hukuksal sınıflandırılması, işletmeler 

arası anlaşmalar ve finansman, üretim, pazarlama, yönetim, insan kaynakları 

yönetimi ve araştırma-geliştirme gibi kavramlar öğrencilere tanıtılmaktadır. 

Introduction to 

Business 

Administration 

Compulsory 

In this course, some concepts mostly used in business literature such as 

establishment operations of businesses, identifying size and legal limitations of 

firm, agreements between firms and finance, marketing, management, human 

resources and research and development is introduced to students. 

231111105 Toplum Bilim 3 0 3 5 Zorunlu 

Sosyoloji dersi sosyolojinin temel kavramlarını yerleştirmek amacıyla, 

sosyolojinin doğuşu, bir bilim olarak ortaya çıkışı, bilimsel özellikleri, ortaya 

çıkışını hazırlayan sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmeleri, temel yaklaşımları, 

temel sosyal kurumlar ve araştırma yöntemlerini içerir. 
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Sociology Compulsory 

The course of sociology includes the origins of sociology, the emergence of 

sociology as a science, its scientific features, social, cultural and scientific 

developments, basic approaches, basic social institutions and research methods 

in order to establish the basic concepts of sociology. 

740011301 

Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi-I 

2 0 2 2 

Zorunlu 

İnkılap, ihtilal ve reform kavramları, XIX yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti’nin 

durumu, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Barış Antlaşması, 

Anadolu’nun işgali ve bu işgale olan tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a 

çıkışı, kongreler, Misak-ı Milli kararları ve TBMM’nin açılışı, TBMM’ye karşı 

ayaklanmalar, milli cepheler, Mudanya ve Lozan barış antlaşmaları. 

Ataturk’s 

Principles and 

History of Turkish 

Revolution -I 

Compulsory 

Revolutions, revolution and reform concepts, the status of Ottoman State at the 

end of XIX century, World War I, Mondros Armistice and Sevr Peace Treaty, 

invasin of Anatolia and reactions to this invasion, Mustafa Kemal Pasha's landing 

on Samsun, congresses, decisions of “Misak-i Milli” and the opening of the 

Grand National Assembly, revolts against the Grand National Assembly, national 

fronts, Mudanya and Lausanne peace treaties. 

 

750011301 

Türk Dili-I 

2 0 2 2 

Zorunlu 

Dil, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin 

gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, 

Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile 

ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve 

uygulaması, Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel 

bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçe’de isim 

ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, zarfların ve 

edatların Türkçe’deki kullanılışı. 

Turkish Language-

I 
Compulsory 

Language, relation between language and culture, place of Turkish language 

among the world languages, development and historical circuits of Turkish 

language, today's situation and spreading areas of Turkish language, voices and 

classification of Turkish language, voices of Turkish language and rules about 

sound, syllabic, application of punctuation marks and its application, Turkish 

production addition and application, general information about composition, plan 

and application to be used in composition writing, Turkish name and verb forms, 
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composition form and application in composition, use of adverbs and 

prepositions in Turkish. 

431211301 

Yabancı Dil-I: 

İngilizce 

2 0 2 2 

Zorunlu 

Tanışma, “be” fiili, sayılar, renkler, sahiplik sıfatları, sahiplik fiilleri, varlık-

yokluk bildirme, yer edatları, emir cümleleri, sıklık zarfları, nesne zamirleri, 

yapabilmek-edebilmek kalıbı, saat okuma, fiyat sorma-söyleme, para birimleri, 

geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman, şimdiki zamanın hikâyesi, gereklilik 

fiilleri, meslek sorma-söyleme, bağlaçlar, özel kipler. 

Foreign Language-

I: English 
Compulsory 

Introduction to the course, to be, numbers, colours, possessive adjectives, have 

got-has got, there is/there are, prepositions, imperatives, frequency adverbs, 

pronouns, can/can’t, talking about time, money and price, currency, present 

simple, present continuous, past simple, past continuous, have to/don’t have to, 

talking about jobs, conjunctions, modals. 

 

231112101 

Anayasa Hukuku 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Anayasa Hukuku dersi iki ana bölüm çerçevesinde okutulmaktadır. Bunlardan 

ilkinde, özellikle liberal batı demokrasileri ile karşılaştırmalı olarak Anayasa 

hukukunun genel esasları ve temel kavramlar anlatılmaktadır. İkinci ana 

bölümde, Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri ve yürürlükteki anayasanın 

öngördüğü özgürlükler rejimi ile yukarıdaki kavramlar perspektifinde anayasal 

sistem anlatılmaktadır. Uygulama çalışmasında ise, öğrencilerin katılımına 

öncelik verilerek Anayasa Mahkemesi kararlarının ve güncel anayasa hukuku 

sorunlarının tahlil ve çözümleri üzerinde durulmaktadır.  

Constitutional Law Compulsory 

The Constitutional Law course is taught in two main sections. At first, general 

principles and basic concepts of Constitutional law are explained, especially in 

comparison with liberal western democracies. In the second chapter, the 

constitutional system of the Ottoman-Turkish constitutional developments and 

the freedoms regime envisaged by the current constitution and the above concepts 

are explained. In the implementation study, priority is given to the participation 

of the students, and the analysis and solution of the Constitutional Court decisions 

and the current constitutional law problems are emphasized. 

 

231112102 
İktisada Giriş-II 3 0 3 6 Zorunlu 

Bu ders kapsamında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GDP) ölçüm yöntemleri ve 

Türkiye uygulamaları, GDP ile ilgili büyüklükler ve uluslararası karşılaştırmalar, 
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ödemeler dengesinin tanımı, bileşenleri ve Türkiye örneği, işsizliğin ölçülmesi, 

maliyeti, işsizlik türleri ve uluslar arası karşılaştırmalar, fiyat endeksleri ve 

enflasyon, faiz oranı ve enflasyondan arındırılması, döviz kuru ve enflasyondan 

arındırılması, paranın fonksiyonları ve para sistemleri, para stoku (arzı) tanımları, 

bankaların para yaratması, para çarpanı, bütçe açıkları ve borçlanma, bütçe 

açıkları, senyoraj ve enflasyon vergisi, mutlak üstünlükler ve dış ticaret, 

karşılaştırmalı (mukayeseli) üstünlükler ve dış ticaret, iktisadi Büyüme gibi 

konular ele alınıp incelenecektir.  

Introduction to 

Economics-II 
Compulsory 

In this course subject such as measurement methods of gross domestic product 

(gdp) and turkish case, aggregates related to gdp and ınternational comparisons, 

definition and components of balance of payments and turkish case, 

measurement, types and cost of unemployment and ınternational comparisons, 

price ındices and ınflation, ınterest rate and removing effects of ınflation on 

ınterest rate, exchange rate and removing effects of ınflation on exchange rate, 

functions of money and money systems, definitions of money stock (supply), 

money creation by banks, money multiplier, budget deficits and borrowing, 

budget deficits, seignorage and ınflation tax, absolute advantages and foreign 

trade, comparative advantages and foreign trade, economic growth will be 

approached. 

231112103 

İktisatçılar İçin 

Matematik-II 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Bu derste öğrencilere iktisatta kullanacakları temel matematiksel yöntemler 

tanıtılmaktadır. Matematiksel model, sayısal sistemler, olasılık, fonksiyonlar, 

doğrusal modeller ve matris cebiri, limit, süreklilik, türev alma kuralları, 

karşılaştırmalı durağanlık çözümlemesi, türevin bazı iktisadi uygulamaları bunlar 

arasındadır. 

Mathematics for 

Economists-II 
Compulsory 

In this course, basic methods mostly used in economics is introduced to students. 

Mathematical model, numerical systems, probability, functions, linear models 

and marrix algebra, limit, continuity, derivative rules, comparative stability 

solving, some applications of derivative are among them. 

231112105 İktisat Sosyolojisi 3 0 3 5 Zorunlu 
İktisat sosyolojisinin amacı ve konusu ve iktisadi düşüncenin doğuda ve batı 

ortaya çıkışı ve gelişmesi ile, eski Yunan, feodalizm ve sanayi toplumlarında 
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iktisadi düşüncenin geçirdiği safhalar ve bu safhaları temsil eden akımlar dersin 

içeriğini oluşturmaktadır. Bunun yanında küreselleşme ve etkileri ile yoksulluk, 

kayıt dışı ekonomi, girişimcilik, vs. gibi güncel konular da ders kapsamında ele 

alınmaktadır.  

Economic 

Sociology 
Compulsory 

Subject of economical sociology and the arisen and development of economical 

thought both in west and east as well as the phases of economical thought and the 

trends representing these phases in accient Greek, feodalism and industrial 

societies. Apart from this, globalization and its effects, and poverty, unrecorded 

economy and being enterprising are in the scope of the course. 

740012301 

Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi-II 

2 0 2 2 

Zorunlu 

Atatürk’ün siyasi, sosyal, eğitim ve kültür alanında yaptığı inkılaplar ve 

inkılapların oluş süreci, Türk inkılap tarihinin temel ilkeleri olan 

Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, İnkılapçılık, Laiklik, Devletçilik, 

Atatürk dönemi iç ve Türk dış politikasındaki gelişmeler, Atatürk sonrası Türkiye 

ve dünyadaki gelişmeler.  

Ataturk’s 

Principles and 

History of Turkish 

Revolution-II 

Compulsory 

Atatürk's political, social, educational and cultural reforms and reforms in the 

process of becoming, Republicanism, Nationalism, Populism, Revolutionism, 

Secularism, Etatism, which are the basic principles of Turkish revolution history, 

Atatürk period internal and Turkish foreign policy developments, developments 

in Turkey and the world after Atatürk. 

730011301 

Temel Bilgisayar 

Uygulamaları 
1 2 2 3 

Zorunlu 
Donanım elemanları ve temel özellikleri, işletim sistemleri ve temel özellikleri, 

kelime işlemci programı, elektronik hesap tablosu programı, sunu programı.  
Basic Computer 

Applications 
Compulsory 

Computer hardware, operating systems, word processing software, electronic 

spreadsheet software, presentation software. 

750012301 

Türk Dili-II 

2 0 2 2 

Zorunlu 

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve 

mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçe’nin cümle 

yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi 

yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve 

özgeçmiş yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma.  
Turkish Language-

II 
Compulsory 

And the meaning of the word, meanings of words in terms of, words are real, and 

metaphorical meanings of the side, expressions, doublings, terms, language 
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mistakes, Turkish sentence structure, novel, article, trial, poetry etc., presentation, 

report and record examples of, petition, cv, and business letters, discussions and 

debates. 

431212301 

Yabancı Dil-II: 

İngilizce 

2 0 2 2 

Zorunlu 

Sayılabilir-sayılamaz isimler, miktar bildirme sıfatları, karşılaştırma sıfatları, 

gelecek zaman, gelecek zamanda şimdiki zaman, hava durumundan bahsetme, 

sıfatlar, zarflar, şart cümleleri, tavsiye cümleleri, zorunluluk cümleleri, kişilik 

sıfatları, yakın geçmiş zaman.  

Foreign Language-

II: English 
Compulsory 

Countable-uncountable nouns, comparatives, superlatives there is/there are, 

prepositions, modals, present continuous tense in the future, will/won’t, be going 

to, talking about weather, adjectives, adverbs, conditionals, should/shouldn’t, 

must/mustn’t, personality adjectives, present perfect tense. 

231121101 

İktisat Tarihi 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Bu derste öncelikle tarih biliminin hedef ve yöntemleri, tarih, teori ve iktisat 

tarihi, ilkel toplumdan uygar topluma geçiş, köleci toplumlar tanıtıldıktan sonra, 

antik yunan ve roma, kapitalizmin doğuşu, feodalizmden kapitalizme geçiş, 

kapitalizmin ilk dönemi: ulus devletlerin doğuşu, burjuva devrimleri, 

merkantilizm, sanayi devrimi’nin kökenleri, sanayi devrimi’nin beşeri sonuçları 

ve yayılmasından bahsedilecektir. 

Economic History Compulsory 

After introducing aims and methods of history, theory and economic history, 

transition from primitive to civilized society, slaver societies, ancient greece and 

rome, rise of capitalism, transition from feudalism to capitalism, early phases of 

capitalism: rise of nation-states, bourgeois revolutions, mercantilism, origins of 

industrial revolution, spread and humanitarian consequences of industrial 

revolution. 

231121102 İstatistik I 3 0 3 5 Zorunlu 

Bu derste temel istatistiksel kavramlar ve metotlar, teoriden ziyade veri toplama 

ve analizin prensiplerinin anlaşılmasını vurgulayan bir tarzda gösterilmektedir. 

Bu ders kapsamında işlenecek olan konular şu şekildedir: İstatistiğin tanımı, 

istatistikte kullanılan temel kavramlar, veri toplama, veri türleri, grafik çizimi, 

ortalama, değişkenlik ölçütleri, olasılık, olasılık dağılımları ve olasılık dağılımı 

türleri.  
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Statistics-I Compulsory 

In this course, basic statistical concepts and methods are presented in a manner 

that emphasizes understanding the principles of data collection and analysis 

rather than theory. The topics which will be dealt are as follows: definition of 

statistics, basic concepts in statistics, data collecting, types of data, drawing a 

graph, averages, measures of variation, probability, probability distribution and 

types of probability distributions. 

231121103 

Makro İktisat-I 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri 

üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını 

taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunları bu analiz çerçevesinde ele alır ve 

devletin ekonomik problemlerle ilgilenmek için elinde bulunan araçları, söz 

konusu araçların kısıtlarıyla analiz eder. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve 

uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik 

büyüme gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.  

Macroeconomics-I Compulsory 

This course is intended to introduce the students to some basic macroeconomic 

concepts, with special emphasis on determinants of the level of national income, 

prices and employment. Current problems of inflation and unemployment are 

explored with the aid of such analysis and tools available to government to deal 

with economic problems and their limitations are analyzed. This course covers 

the concepts of national income determination, aggregate demand and aggregate 

supply analysis in both the shortrun and the longrun, monetary policy, inflation, 

unemployment, government deficits and economic growth. 

231121104 Mikro İktisat-I 3 0 3 5 Zorunlu 

Ders kapsamında iktisadi modeller, piyasaların sınıflandırılması, endüstri 

kavramı, talep teorisi: kardinal, ordinal yaklaşımlar, açıklanmış tercihler hipotezi, 

üretim teorisi: üretim yasaları, teknolojik gelişme ve üretim fonksiyonu, optimal 

faktör bileşiminin belirlenişi, üretim fonksiyonlarından maliyet fonksiyonlarının 

elde edilişi, maliyet teorisi: geleneksel maliyet teorisi, modern maliyet teorisi ve 

firma teorisi kapsamında tam rekabet piyasaları gibi konular işlenmekte ve 

öğrencilere ilgili alanda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması 

hedeflenmektedir.  
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Microeconomics-I Compulsory 

Cost theory of production functions, classification of markets, classification of 

markets, concept of industry, demand theory: cardinal, ordinal approaches, 

explained preferences hypothesis, production theory: production laws, 

technological development and production function, determination of optimal 

factor composition, cost theory, such as traditional cost theory, modern cost 

theory and firm competition theories, are aimed to be taught and knowledge and 

skills necessary for the students are acquired. 

 

231121105 

Muhasebe-I 

3 0 3 4 

Zorunlu 

Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel 

sunumlar yardımıyla teorik bilgi ve örneklemeler yapıldıktan sonra uygulama 

çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri 

hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.  

Accounting-I Compulsory 

Course description and application form will be made in an interactive manner. 

After the application of theoretical knowledge with the help of visual 

presentations and examples will work. Students attendance, assignments and 

prepare to follow the additional work related to the course awaited 

231121201 

Borçlar Hukuku 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Bu ders kapsamında borçlar hukukunun genel hükümleri, borcun kaynakları, 

borçların doğumu, tabi oldukları hükümler ve borçların sona ermesi borçlar 

kanunu’nun özel kısmında ve diğer bazı kanunlarda düzenlenen, mülkiyeti 

devretme, kullandırma, iş görme, garanti sağlama amacı güden sözleşmelerin 

esaslı unsurlar, tarafların hakları ve borçları, sözleşmenin ihlalinin sonuçları ve 

sona erme koşulları açısından incelenmesi gibi konular bu dersin içeriğini 

oluşturmaktadır.   

Obligations Law Elective 

Within the scope of this course, the essential elements of the intentional transfer 

of ownership, guarantees of work, guarantees, guarantees and guarantees, which 

are arranged in the general provisions of debts law, debts sources, the birth of 

debts, the provisions they are subject to and the special part of the Law of 

Obligations Law and other laws, such as the examination of the rights and 

obligations, the consequences of the breach of contract, and the terms of 

termination, constitute the content of this course. 
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231121203 

Mesleki Yabancı 

Dil-I 
3 0 3 3 

Seçmeli 
Mesleki anlamda temel kavramların İngilizce olarak öğrenilmesi ve mesleki 

konular ile ilgili çözümlerin yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

Professional 

Foreign Languge-I 
Elective 

Indicating the basic occupational concepts as English and evaluating the essays 

from the perspective of academic research are the contents of this course. 

231121205 

Bilgi Ekonomisi 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Bilgi kavramı bu kavramın ekonomi içindeki önemi ve iktisadi düşünce 

sistemleri içindeki yeri ve ilişkisi bu ders kapsamında dersin içeriğini 

oluşturmaktadır. Bu doğrultuda dersi alan öğrencilerin ekonomi üzerinde somut 

olmayan kavramların etkisini kavrayabilmesi beklenmektedir. 

Knowlegde 

Economy 
Elective 

The concept of knowledge is the importance of this concept in the economy and 

its place in the systems of economic thought and its relation constitute the content 

of the course. It is expected that students who take the course in this direction 

will be able to grasp the influence of non-concrete concepts on economy. 

 

231121206 

Çevre Ekonomisine 

Giriş 

3 0 3 3 

Seçmeli 

İklim değişikliği politikaları, sürdürülebilir kalkınma ve çevresel olayların 

ekonomik etkilerini içermektedir. İklim değişikliği sorununu uluslararası boyutta 

ele alınmakta, temiz enerji kaynakları için gerekli teknolojik dönüşüm ve çevre 

ekonomisi teorileri tartışılmaktadır. 

Introduction to 

Environmental 

Economics 

Elective 

Climate change policies including economic impacts of sustainable development 

and environmental events will be evaluated. The issue of climate change will be 

addressed internationally, and technological transformation and environmental 

economics theories for clean energy sources will be discussed. 

 

231121207 

Elektronik Ticaret 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Bu ders kapsamında e-ticaretin tarihi tanımları, Türkiye'deki konumu, e-ticaret 

güvenliği ve uygulamaları, e-ticaret kategorileri (B2B, BSC, B2G, G2C), e-

ticaretin hukuki durumu ve uygulamalarının anlatılması hedeflenmektedir. Bu 

doğrultuda öğrencilerin sistemin işleyişi hakkında geniş bir bilgi birikimine sahip 

olmaları beklenmektedir. 

Electronic 

Commerce 
Elective 

In this course, it is aimed to explain the historical definitions of e-commerce, its 

position in Turkey, e-commerce security and applications, e-commerce 

categories (B2B, BSC, B2G, G2C), legal status and applications of e-commerce. 

In this direction, it is expected that students should have a broad knowledge about 

the operation of the system. 
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231121208 

Yönetim ve 

Organizasyon 

3 0 3 3 

Seçmeli 

İşletmeleri saran yeni çevresel koşulları, bu koşulların getirdiği örgütsel kültürleri 

ve takım bazlı yönetim, toplam kalite yönetimi, öğrenen örgüt, kıyaslama, ölçek 

küçültme, personeli güçlendirme gibi yeni yönetim yaklaşım ve modelleri bu 

dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin işletmeler ve işleyişi 

hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. 

Administration and 

Organisation 
Elective 

This course covers the new environmental conditions surrounding organizations, 

organizational cultures brought about by these conditions and new management 

approaches and models such as team-based management, total quality 

management, learning organization, benchmarking, scaling down, personnel 

empowerment. In this context, it is expected that the students will have 

knowledge about the businesses and their operation. 

 

231122101 

İktisadi Düşünceler 

Tarihi 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Bu ders, günümüzdeki iktisadi akımları tarihsel bir bakış açısıyla ele alıp 

günümüze kadar hangi aşamalardan geçtiğini açıkladığı için, ekonominin en 

önemli alanlarından birini oluşturur. Bu derste ekonominin gelişimi, tarihsel 

süreçte metodolojik ve analitik sorular üzerinde durularak ve ana ekonomik 

düşünceye alternatif olabilecek düşüncelerle değerlendirilecektir. Önce, teoriler 

arasındaki dinamik ilişkiyi inceleyen genel bir çerçeve çizilerek piyasa sisteminin 

tarihsel gelişim süreci incelenecektir. Daha sonra, her bir düşünce okulu 

kronolojik sıra ile ele alınacaktır.  

History of 

Economic 

Thoughts 

Compulsory 

This course is one of the most important areas of the economy as it deals with the 

current economic trends from a historical point of view and explains the stages 

from day to day. The development of this derste economics will be assessed with 

an emphasis on methodological and analytical questions in the historical process 

and an alternative to the main economic thesis. First, the historical development 

process of the market system will be examined by drawing a general framework 

that examines the dynamic relation between the theories. Later, each thought 

school will be addressed in chronological order. 

231122102 Makro İktisat-II 3 0 3 5 Zorunlu 

Bu ders ulusal gelir hesapları adı verilen konunun öğrencilere anlatılmasıyla 

başlamaktadır. Daha sonra Keynesyen makro ekonominin kapalı ekonomi 

versiyonu sabit fiyat (IS-LM analizi) ve değişken fiyat (AD-AS analizi) 
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varsayımları altında ele alınmaktadır. Son olarak, tüketim ve yatırım gibi bazı 

önemli makro ekonomik değişkenler daha detaylı olarak ele alınmaktadır. Ders 

kapsamında ele alınan bazı önemli kavram ve konuların listesi aşağıdaki gibidir; 

milli gelir hesapları, gelir harcama dengesi, çarpan kavramı, toplam talep toplam 

arz dengesi, açık ekonomi dengesi, tüketim, yatırım, enflasyon.  

Macroeconomics-II Compulsory 

This course begins with the description of national income accounts to the 

students. Later, the closed economy version of the Keynesian macroeconomics is 

discussed under the assumptions of fixed price (IS-LM analysis) and variable 

price (AD-AS analysis). Finally, some important macroeconomic variables such 

as consumption and investment are discussed in more detail. Some important 

concepts and topics covered in the course are as follows; national income 

accounts, income expenditure balance, multiplier concept, aggregate demand 

total supply balance, open economy balance, consumption, investment, inflation. 

231122104 

Mikro İktisat-II 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Mikro İktisadın firma teorisi ile piyasa teorilerini içerir. Üretim fonksiyonu, eş-

ürün eğrileri, maliyet fonksiyonu, firma dengesi, firmanın genişleme patikası, 

tam rekabetçi ve tekelci piyasalar, vergi-sübvansiyon-miktar kısıtlaması 

politikaları ayrıntılı olarak incelenir. Ayrıca; aksak rekabet, fiyat farklılaştırması, 

monopson ve faktör piyasaları gibi konular da ele alınmaktadır. Ders, etkinlik ve 

genel denge analizi ile sona erer.  

Microeconomics-II Compulsory 

Microeconomics II consists of the theories of "firms" and of "markets" of 

microeconomics. Production functions, isoquants, cost functions, producer 

equilibrium, expansion paths of firms, perfectly and imperfectly competitive 

markets, monopolies, and government policies such as taxes-subsidies-quotas-

price support programs are examined in detail. In addition, topics like price 

discrimination, monopsony, and factor markets are extensively studied. The 

course ends with an introduction to the broader topics of efficiency and general 

equilibrium. 

 

231122106 
Muhasebe-II 3 0 3 4 Zorunlu 

Envanter, değerleme, aktif, pasif, gider ve gelir hesaplarının envanterleri, 

uluslararası muhasebe standartlarına göre değerleme ölçekleri, VUK ve 

standartlara göre çeşitli muhasebe uygulamaları bu derste tanıtılacaktır.  
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Accounting-II Compulsory 

Inventory, valuation, active, passive, inventories of income and expenditure 

accounts, valuation scales according to international accounting standards, 

various accounting applications according to VUK and standards is introduced to 

students in this course. 

 

231122107 

İstatistik II 

3 0 3 3 

Zorunlu 

Bu derste genel hipotez testi kavramı tanıtılarak, öğrencilerin istatistiksel 

metotlardaki mutabakatı ve temel bilgileri artırılmaya çalışılmaktadır. İlk olarak 

örnekleme teorisi ve örnekleme dağılımları tanıtıldıktan sonra, hipotez testleri ve 

bunların dağılımlar ile ilişkisinden bahsedilir. Daha sonra, regresyon analizi ve 

bu kapsamda temel zaman serileri analizleri gösterilir. 

Statistics-II Compulsory 

This course is designed to enhance the student's basic knowledge and 

understanding of the statistical method as it pertains to hypothesis testing. After 

introducing the sampling theories and sampling distributions, it is mentioned the 

hypothesis testing and its relation with various distributions. Then, regression 

analysis and basic time series analysis in this fashion will be showed. 

235121312 

Ahilik Kültürü ve 

Meslek Ahlakı 

2 0 2 2 

Zorunlu 

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. 

Akhism Culture 

and Vocational 

Ethics 

Compulsory 

Sources of Akhism, the emergence of Akhism in Anatolia, occupation and 

morality, Ahi Evran and the other known people of Kırşehir, known people who 

lived in the period of Turkey Seljuks of Kırşehir, the activities and basic 

characteristics of Akhism in Anatolia, Akhism organization from the Ottoman 

Empire to today, Akhism today. 

 

231122202 

Mesleki Yabancı 

Dil-II 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Mesleki anlamda temel kavramları öğrenmek, mesleki konular ile ilgili çözümler 

yapmak, mesleki terminolojiyi yazma ve konuşmada kullanabilmek dersin 

içeriğini oluşturmaktadır. 

Professional 

Language-II 
Elective 

Indicating the basic occupational concepts and evaluating the essays from the 

perspective of academic research and using professional terminology for writing 

and speaking are the contents of this course. 
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231122203 

Ticaret Hukuku 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Bu derste öncelikle ticari işletme ve tacir kavramları tanıtılacaktr. Daha sonra, 

adi şirket, tanımı ve özellikleri, ticaret şirketleriyle benzer ve farklı yönleri; 

ticaret şirketlerinin genel özellikleri, kolektif şirketi tanımı ve unsurları, kuruluş, 

organları, faaliyetleri, tasfiye ve sonuçları, komandit şirketi tanımı ve unsurları, 

kuruluş, organlar, faaliyetleri, tasfiye ve sonuçları, anonim şirketi tanımı ve 

unsurları, kuruluş, organlar, faaliyetleri tasfiye ve sonuçları, hisseli kom.şti 

tanımı ve unsurları, kuruluş, organlar, tasfiye ve sonuçlar, limited şirketi tanımı 

ve unsurları, kuruluş, organlar, faaliyetleri, tasfiye ve sonuçlardan 

bahsedilecektir.  

Commercial Law Elective 

In this course, firstly, commercial undertake and merchants’ concepts are 

introduced. Then, definition and features of enterprise, definition, features, 

establishment, units, liquidation operations of unlimited company, definition and 

features of enterprise, definition, features, establishment, units, liquidation 

operations of limited company, definition and features of enterprise, definition, 

features, establishment, units, liquidation operations of corporations are 

mentioned. 

 

231122205 

Girişimcilik 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Ders; yeni bir işletme kurmadaki girişimsel süreci düşünce aşamasından işletme 

faaliyeti aşamasına kadar kapsar. Ayrıca girişimcilerin kişisel ve demografik 

özelliklerinin ve onların iş fikirlerinin yeni işlere dönüştürme sürecine 

yoğunlaşır. Öğrenciler küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki yeni iş teşebbüsleri 

başlatma ve geliştirme süreci hakkında da bilgi sahibi olacaklardır. Öğrenciler, 

vaka çalışmalarından ve uygulamalı girişim deneyimlerini içeren, etkileşimli 

bölgesel, ulusal ve uluslararası girişimcilerin deneyimlerinden 

faydalanacaklardır. 

Entrepreneurship Elective 

Lesson; the interventional process in establishing a new business extends from 

thought to business activity. It also focuses on the personal and demographic 

characteristics of entrepreneurs and on the process of transforming their business 

ideas into new jobs. Students will also be familiar with the process of initiating 

and developing new business ventures in small and medium-sized businesses. 
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Students will benefit from the experience of interdisciplinary regional, national 

and international entrepreneurs, including case studies and hands-on experience. 

 

231122206 

Kamu Maliyesi 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Kamu maliyesinin tanımı, kapsamı ve önemi, kamu ekonomik faaliyetleri, kamu 

kesimi ile özel kesim arsındaki ilişkiler, kamunun ekonomiye müdahale araçları, 

kamu malları, dışsallıklar, kamu harcamalarının tanımı ve sınıflandırılması dersin 

içeriğini oluşturmaktadır. Öğrencilerin bu ders sonrasında kamunun işleiyişi ve 

finansmanı hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. 

Public Finance Elective 

Definition and scope of public finance, public economic activities, relations 

between the public and private sectors, public sector intervention tools, public 

goods, externalities, definition and classification of public expenditures. Students 

are expected to have knowledge of the operation and financing of the school after 

this course. 

 

231122207 

Matematiksel 

İktisat 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Bu derste Matematiksel iktisadın tanımı ve kapsamı yapıldıktan sonra, statik 

analiz (Kısmi ve genel denge analizi), karşılaştırmalı statik analiz, türev ve 

türevin kuralları, türevin iktisatta kullanımına örnekler, sınırlı optimizasyon, 

tüketici ve üretici dengelerinin matematiksel analizi, piyasa yapısı ve kâr 

maksimizasyonu, homojen fonksiyonlar, Cobb-Douglas ve CES üretim 

fonksiyonlarından bahsedilecektir.  

Mathematical 

Economics 
Elective 

In this course, after introducing the definition and scope of mathematical 

economics, static analysis (partial and general equilibrium analysis), comparative 

static analysis, derivative and derivative rules, limited optimization, 

mathematical analysis of consumer and producer equilibrium, market structure 

and profit maximization, homogeneous functions, Cobb-Douglas and CES 

production functions is mentioned. 

 

231122208 

Siyasi Düşünce 

Tarihi 
3 0 3 3 Seçmeli 

Bu ders kapsamında antik Yunan siyasal düşüncesinden başlayarak, Platon, 

Aristoteles, Aquinolu Thomas, Farabi, İbni Haldun, Machiavelli, Thomas Morus, 

Jean Bodin, John Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau, Thomas Hobbes, Voltaire, 

Emanuel Sieyes, Edmund Burke, Hegel, Saint Simon, Karl Marx gibi düşünürler 

ve siyasi akımların işlenmesi beklenmektedir. Bu ders sonrasında öğrencilerin 

yorumlama gücünün artması beklenilmektedir. 
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History of Political 

Thought 
Elective 

Starting from the ancient Greek political thought, Plato, Aristotle, Aquinolu 

Thomas, Farabi, Ibni Haldun, Machiavelli, Thomas Morus, Jean Bodin, John 

Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau, Thomas Hobbes, Voltaire, Emanuel Sieyes, 

Edmund Burke, Hegel, Saint Simon, Karl Marx and political trends are expected 

to be processed. It is anticipated that students will increase their interpretation 

power after this course. 

 

231131101 

Ekonometri-I 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Bu ders ekonominin farklı alanlarındaki örnekleri kullanarak ampirik çalışmanın 

nasıl yapılacağını öğretir. Ayrıca farklı türdeki ekonomik veriler, bunların nasıl 

elde edileceği ve nasıl kullanılacağı üzerine odaklanır. Regresyon analizi, en 

küçük kareler yöntemi, basit ve genel klasik regresyon modeli, hipotez testleri, 

model kurma sorunları, ardışık bağımlılık, çoklu varyans, çoklu doğrusallık 

işlenecek konular arasındadır. Ampirik çalışmayı yapabilmek için bu derste 

EViews ekonometri paket programı kullanılacaktır. 

Econometrics-I Compulsory 

The course will teach how to do empirical work by using examples drawn from 

various fields in economics. It will also focus on various types of economic data, 

how one can obtain them, and how they may be used. Topics include regression 

analysis, ordinary least squares, hypothesis testing, choosing independent 

variables and functional form, multicollinearity, serial correlation and 

heteroskedasticity. To aid in empirical work the regression package EViews will 

be used. 

231131102 

Maliye Teorisi 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Bu ders kamu maliyesi ile ilgili temel kavramlar ve yaklaşımlardan oluşmaktadır. 

Bunlar şu şekildedir: kamu ekonomisi teorisi, kamusal faaliyetleri açıklamaya 

ilişkin yaklaşımlar, kamusal harcamalar teorisi, kamusal harcamaların artışı 

yasası, kamusal harcamaların sınıflandırılması, kamusal harcamaların makro ve 

mikro ekonomik etkileri, türkiye’de kamusal harcamaların yapısal analizi, kamu 

kesiminin ekonomi içindeki payının ölçülmesi. 

Fiscal Theory Compulsory 
This course covers the basic concepts and approaches related with public finance. 

Those are as follows: theory of public economy, approaches explaining the public 
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transactions, theory of public spending, law of public spending increase, 

classification of public spending, macro and micro effects of public spending, 

structural analysis of public spending in Turkey, measuring of government in 

whole economy. 

231131103 

Para Teorisi 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Bu derste para ve parasal konular açıklanır. Kambiyo tüm deneysel denklemler 

ve alıştırmalarla beraber gereğince sunulur. Tüm bankacılık işlemlerinin kapsam 

ve yapısı öğretilir ve örneklendirilir ve derste ticari bankaların dış ticaretteki rolü 

üzerinde de önemle durulur.  

Monetary Theory Compulsory 

In this course money and monetary issues are explained. Foreign exchange is 

duly introduced with all experimental equations and practices. The scope and 

structures of all banking activities are taught and exemplified, and commercial 

banks’ role in the foreign trade are accentuated. 

231131106 

Uluslararası İktisat 

Teorisi 

3 0 3 6 

Zorunlu 

Bu derste dış ticaret teorileri ve dış ticaret politikaları ele alınacaktır. Bu 

çerçevede Klasik ticaret teorileri, Neoklasik dış ticaret teorileri, Heckscher Ohlin 

analizleri, ticaret politikaları, korumacılık ve politik iktisat gibi konular da 

incelenecektir. Ayrıca tarifelerin, tarife dışı engellerin ve kotaların etkileri 

üzerinde durulacaktır. Ekonomik bütünleşme ve gelişmekte olan ülkelerde dış 

ticaret gibi konular da bu derste ele alınacaktır.  

Theory of 

International 

Economics 

Compulsory 

Foreign trade theories and policies will be covered in this course. In this 

framework, Classical and NeoClassical trade theories, HeckscherOhlin model, 

trade policies, protectionism, and political economy of trade will be explored. 

Additionally, emphasis will be put on the effects of tariffs, nontariff barriers and 

quotas. Lastly, economic integration and foreign trade in developing countries 

will be analyzed in this course. 

231131205 Devlet Bütçesi 3 0 3 3 Seçmeli 

Bu derste bütçenin ne olduğu, devlet bütçesinin tarihçesi, bütçe sınıflamaları 

Türkiye’de devlet bütçesi genel hatlarıyla ele alınacaktır. Bahsedilecek konular 

şu şekildedir: bütçeleme teorisi; kamu sektörü ve ulusal hesaplar sistemi, 

kurumsal bağlamda kamu sektörü, genel yönetim ve merkezi yönetim 

kavramları; bütçenin temel esasları, genel bütçe dışında yer alan bütçe türleri ve 
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uygulamaları; karşılaştırmalı olarak bütçe sistemleri; orta vadeli harcama sistemi 

ve çok yıllı bütçeleme hakkında öğrenciye temel ve teorik bilgilerin verilmesi. 

Government 

Budget 
Elective 

This course covers the basic concepts such as meaning of budgeting, historical 

background of government budgeting, budgeting classifications and government 

budgeting in Turkey. Topics discussed are as follows: budgeting theory; public 

sector and national accounts system, public sector, general management and 

central government concepts in the corporate context; fundamentals of budget, 

budget types and practices outside the general budget; comparative budget 

systems, to provide student basic and theoretical knowledge about medium term 

expenditure system and multi-year budgeting. 

231131206 

Finansal Yönetim 

3 0 3 3 

Seçmeli 

 Bu ders temel olarak; finans ve bütçeleme kararlarının sınır ötesi uygulamalarını 

anlatmayı amaçlar. Bu ders ile öğrencilerin, sermaye maliyeti ve çok uluslu 

çalışma sermayesi yönetimi, sermaye yapısı ve borç politikası konuları gibi 

uluslararası fırsatların eşsiz yapısını yansıtan öngörülmüş nakit akışı 

düzenlemelerinin anlaşılmasını amaçlar. Ayrıca, döviz piyasaları ve para 

türevleri incelenecektir. 

Financial 

Management 
Elective 

This course is basically; aims to describe cross-border applications of finance and 

budgeting decisions. This course aims to provide students with an understanding 

of predicted cash flow regula- tions that reflect the unique nature of international 

opportunities such as capital cost and multi-national working capital 

management, capital structure and debt policy issues. In addition, currency 

markets and currency derivatives will be examined. 

231131207 

İktisadi Planlama 

Teknikleri 
3 0 3 3 

Seçmeli 

Tarihsel süreç içerisinde ulusal planlama anlayışının geldiği noktayı ortaya koyup 

özelinde Türkiye'de planlama anlayışında yaşanan dönüşümler çerçevesinde 

planlamanın önemini aktarmak ve tartışmak bu dersin amacıdır. Ders kapsamında şu 

konular ele alınmaktadır: iktisadi planlama nedir? planlama süreci, kestirim, strateji, 

strateji formülasyonu, planlama ve bütçeleme, strateji yönetimi  

Economic Planning 

Techniques 
Elective 

Aim of the course is to discuss and provıde the importance of planning within the 

framework of transformations that are experienced in the planning understanding in 

Turkey, in particular, by pointing out the point where the understanding of national 
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planning comes in the historical process. It covers topics such as what is economic 

planning? the planning process, forecasting, strategy, strategy formulation, planning 

and budgeting, strategy execution. 

231131208 

İşgücü Piyasaları 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Bu ders uluslararası ve ulusal işgücü hareketliliğinin sosyo ekonomik nedeni ve 

etkilerini inceler. Bu kapsamda; göç kavramı, göç tanımı ve ulusal ve uluslararası 

göç nedenleri, işgücünün hareketliliği, beyin göçü, uluslararası işgücü 

hareketliliğinin gelişimi incelenir. Türkiye’de beyin göçü, Çin’de emek piyasası 

ekonometrik yöntemlerle incelenmesi hedeflenmektedir.  

Labor Markets Elective 

This course examines the socio-economic implications and effects of 

international and national labor mobility. In this scope; The concept of migration, 

definition of migration and causes of national and international migration, labor 

mobility, brain migration, development of international labor mobility are 

examined. Brain drain in Turkey, labor markets in China are investigated with 

econometric methods. 

231131209 

Kriz Ekonomisi 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Yirminci yüzyılın başından bugüne dek dünyada ülkelerin ekonomik ve siyasi 

pozisyonlarını etkileyen ve önemli değişimlere neden olan ekonomik krizlerin 

sebep ve sonuçları incelenecektir. Ekonomik krizlerin birbirleriyle 

karşılaştırılacak ve Türkiye ekonomisinin bu krizlerden nasıl etkilendiği 

konusunda tartışılmaktadır.  

Crisis Economy Elective 

The causes and consequences of the economic crises affecting the economic and 

political positions of countries in the world since the turn of the twentieth century 

and causing significant changes will be examined. Economic crises are discussed 

Turkey's economy will be compared with each other and how it is affected by 

this crisis. 

231131210 
Makro İktisadi 

Modeller 
3 0 3 3 Seçmeli 

Klasik işgücü modeli, sermaye piyasası dengesi, mal piyasası dengesi ve miktar 

kuramı bütününden oluşan Klasik model, Standart Keynesyen Model ile iki 

iktisadi yaklaşımın karşılaştırılması, Mundell-Fleming modeli bağlamında 

uygulanan para ve maliye politikalarının etkilerini, dünya ekonomisindeki 

kırılma dönemleri ile beraber iktisadi politikalardaki değişmeleri ve 2000'li 
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yılların sonunda yaşanan krizler ile olası iktisat politikası değişimlerini 

içermektedir. 

Macroeconomic 

Models 
Elective 

Classical labor market model, capital market balance, commodity market 

equilibrium and quantitative theory, classical model, comparison of two 

economic approaches with standard Keynesian model, effects of monetary and 

fiscal policies applied in the context of Mundell-Fleming model, changes in 

economic politics, At the end of the year 2000, it contains the crises that have 

taken place and the possible changes in economic policy. 

231131211 

Medeni Hukuk 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Bu ders iki bölümde incelenecektir: medeni hukuk'a giriş ve gerçek kişilerin 

hukuku. Birinci bölümde, medeni hukuk'un genel ilkelerinin ve kaynaklarının 

öğrencilere tanıtılması amaçlanmaktadır. İkinci bölüm ise, hak ve fiil ehliyeti, 

kişiliğin korunması ve kişisel durum sicilleri gibi konuları kapsayacaktır. 

Civil Law Elective 

This course is divided into two parts: introduction to civil law and the law of 

natural persons. The aim of the first part is to enable students to understand the 

sources and the general principles of civil law. The second part of the course 

covers topics such as capacity, protection of personality and personal status. 

231131212 

Osmanlı İktisat 

Tarihi 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Bu ders 1299’tan 1923’e kadar geçen zamanda Osmanlı İmparatorluğunun geçirdiği 

evreleri iktisadi boyutta incelemektedir. Bu kapsamda ele alınacak konular şu 

şekildedir: iktisat tarihi’nin doğuşu, iktisat tarihi nedir, tanıtılması, Osmanlı 

ekonomisinin tarihi ve kültürel temelleri. Klasik dönemde osmanlı ekonomisi, on 

altı, on yedi ve on sekizinci yüzyıllarda Osmanlı ekonomisi ve özellikleri, on 

dokuzuncu yüzyılda osmanlı ekonomisi, tanzimat dönemi gelişmeler, Osmanlı’dan 

cumhuriyet’e iktisat politikaları. Osmanlı’da sosyal ve ekonomik yapı, devlet 

maliyesi, tımar ve vakıf düzeni, esnaf birlikleri, loncaları ve tüccar, çalışma hayatı 

ve sosyal güvenlik kurumları, devlet eliyle sanayileşme ve fabrikaların kurulması, 

madencilik, Osmanlı’da işçi hareketleri, grevler, sendikalaşma ve boykotlar. 

Economic History 

of the Ottoman 

Empire 

Elective 

This course deals with the phases of Ottoman Empire with economic view during the 

period from 1299 to 1923. Topics that will be discussed are follows: the birth of 

economic history, what is the history of economics, historical and cultural bases of 

ottoman economy, ottoman economy in the classical period, the sixteenth, 
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seventeenth and eighteenth centuries of ottoman economy and its features, Ottoman 

economy in the nineteenth century, economic politics from the Ottoman empire to 

the republic, social and economic structure in the Ottoman empire, state 

finance,tımar and foundation scheme, tradesmen associations, and merchants, 

working life and social security institutions, state-owned industrialization and the 

establishment of factories, mining, labor movements, strikes, unionization and 

boycotts in the ottoman empire. 

231131213 

Tarım Ekonomisi 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Bu derste tarım ekonomisinin tanımı, kapsamı ve tarihsel gelişimi anlatıldıktan 

sonra, tarihte tarımsal faaliyetler ve tarım devrimi, tarımda üretim faktörleri ve 

işlevleri, tarımda ürün ve faktör piyasaları: arz, talep ve fiyat oluşumu, tarım 

işletmeleri ve kooperatifleri, tarım politikaları: teori ve Türkiye'deki 

uygulamalar, tarım ve dış ticaret, ortak tarım politikasından bahsedilecektir. 

Agricultural 

Economics 
Elective 

In this course, after introducing the definition, scope and historical evolution of 

agricultural economics, agricultural activities and agriculture revolution, 

production factors and functions in agriculture, good and factor markets in 

agriculture, supply, demand and price setting, agricultural companies and 

cooperatives, agricultural policies: theory and applications in Turkey, agriculture 

and trade, common agricultural policy will be mentioned. 

231131214 

Turizm Ekonomisi 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Turizm ile ilişkili, turizm arz ve talebi ve özellikleri, ulusal ekonomi ve turizm, 

turizmin parasal ekonomi üzerine etkileri gibi iktisadi kavramlar konularını 

içermektedir. Turizm arz ve talebi ile ulusal gelire, istihdama, döviz girdisine 

etkilerinin hesaplanması yetisinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Tourism 

Economics 
Elective 

Economic concepts related with tourism such as tourism supply and demand, 

characteristics of national economy and tourism, effects of tourism on the 

monetary economy will be addressed. It is aimed to gain the students the ability 

to calculate the effects of national income, employment and foreign exchange 

inflows by tourism supply and demand. 

231131215 

Yabancı Dilde 

Okuma ve 

Konuşma-I 

3 0 3 3 Seçmeli 

Okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra yazma, düşünülenleri 

akademik anlamda ifade edebilme, İngilizceyi daha iyi kullanabilme yöntemleri 

dersin içeriğini oluşturmaktadır. 
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Reading and 

Speaking in 

Foreign Language-

I 

Elective 

In addition to improve the skills of reading and understanding, also writing, 

expressing the ideas academicaly and the techniques for using English more 

effectively are the contents of this course. 

231131216 

Yenilik ve Rekabet 

Ekonomisi 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Dersin temel amacı, öğrencilerin yenilik iktisadı alanına giren kavram ve konuları 

tanımalarını sağlamaktır. Günümüzde gerek yerel ve bölgesel gerekse ulusal 

kalkınma ve rekabet gücünün temel belirleyicisi olarak yeniliklerin rolü üzerinde 

durulmaktadır. Bu derste teknolojinin yükselişi ve sanayi devrimi, yeniliğin 

mikro iktisadı, firma teorisi ve Schumpeterci görüş, yenilik ve firma büyüklüğü, 

firma stratejisi, yeniliğin makro iktisadı, yenilik sistemleri, yenilik performansı 

ve yenilik politikaları gibi konular üzerinde durulacaktır.  

Innovation and 

Competititon 

Economics 

Elective 

Main objective of the course is to introduce basic and concepts related to 

innovation and competition economics to students. Role of innovations, which is 

the crucial factor of national and regional development and competitiveness in 

modern world, is emphasized. In this course, topics such as rise of technology 

and industrial revolution, microeconomics of innovation, firm theory and 

Schumpeterian view, innovation and firm size, firm strategy, macroeconomics of 

innovation, innovation systems, innovation performance and innovation policies 

are mentioned elaborately. 

231132101 

Ekonometri-II 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Bu derste ekonometrinin tanımı ve kapsamı tanıtıldıktan sonra, ekonometrik 

çalışmanın metodolojisi, model kurma, basit doğrusal regresyon modeli ve bu 

modelin en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmesi, model ve katsayılarına 

ilişkin hipotez testleri incelenecektir.  

Econometrics-II Compulsory 

In this course, after giving information about the definition and scope of 

econometrics, methodology of econometric study, modelling, single linear 

regression model and estimation of it with OLS, hypothesis test related with 

model and its coefficients is examined. 

231132102 Maliye Politikası 3 0 3 5 Zorunlu 

Bu derste maliye politikasının tanımı ve kapsamı yapıldıktan sonra, ekonomik 

istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikasının rolü, maliye politikasının 

uygulanmasına ilişkin yöntemler, enflasyonla mücadelede maliye politikası, 
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enflasyon ve devlet borçları, stagflasyonla mücadelede maliye politikası, bütçe 

açığı sorunu ve bu açığın finansmanı, gelir dağılımı adaletinde ve ekonomik 

kalkınmada maliye politikası ve konjonktür yanlısı maliye politikası 

anlatılacaktır. 

Fiscal Policy Compulsory 

After giving information about the definition and scope of fiscal policy, role of 

fiscal policy to provide economic stability, methods on implementing fiscal 

policy, fiscal policy for maintaining price stability, inflation and government 

debt, budget deficit and finance of it, fiscal policy for fair income distribution and 

economic development and business cycles-based fiscal policy is taught. 

231132103 

Para Politikası 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Bu derste paranın makroekonomik etkilerinin teorik ve ampirik analizi üzerinde 

durulmaktadır. Para, kredi ve likidite gibi değişkenlerin gelir, istihdam, ekonomik 

büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri incelenecektir. Para politikasının 

amaçları, bu amaçlara ulaşmak için kullanılan metotlar ve bu metotların etkileri 

tartışılacaktır. Para politikasının uluslararası finansal sistemdeki işleyişi; finansal 

sistemin reel ekonomi ile bağı, para politikasının kanalları (para, banka kredisi 

ve bilanço kanalları); ve enflasyonun sebep ve sonuçları işlenecek konular 

arasındadır. 

Monetary Policy Compulsory 

This course will explore the theoretical and empirical analysis of the effect of 

money on economy. The effect of money, credit and liquidity on income, 

employment, economic growth and inflation will be analyzed. The goals of 

monetary policy, the methods used to obtain these goals, and the effects of these 

methods will be discussed. Moreover, issues such as the functioning of monetary 

policy in international financial system; the relationship of the financial system 

with the real economy, monetary policy channels (money, bank credit, and 

balance sheet channels), and reasons and outcomes of inflation will be 

undertaken.   

231132105 
Uluslararası İktisat 

Politikası 
3 0 3 6 Zorunlu 

Bu ders, öğrencilere uluslararası parasal iktisadın temel ilkelerini tanıtır. İktisadi 

değişkenlerle uluslararası işlemler arasındaki ilişkileri makroekonomik bir 

çerçeveden inceler. Ders üç ana konu üzerine inşa edilmiştir. Birinci bölümde 

uluslararası parasal iktisadın temelleri, ikinci bölümde açık ekonomilerde 
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makroekonomik politikalar ve son bölümde de uluslararası parasal anlaşmalar ele 

alınmıştır. Ayrıca, ödemeler dengesi bilançosu, döviz piyasaları, uluslararası 

finans piyasaları ve enstrümanları, sabit ve dalgalı döviz kuru sistemleri ve 

uluslararası parasal sistemler incelenecektir. 

Policy of 

International 

Economics 

Compulsory 

This course introduces the students to the basics of the international monetary 

theory. It analyzes the relationships between economic indicators and 

international transactions from a macroeconomic perspective. This course is built 

on three main topics. First part consists of the basics of international monetary 

economics; in the second part emphasis will be on macroeconomic policies in an 

open economy framework; and international monetary agreements will be 

analyzed in the last part of the course. Other topics include balance of payments, 

foreign exchange markets, international financial markets and instruments, fixed 

and flexible exchange rate regimes, and international monetary systems. 

 

231132205 

Bölüşüm Teorileri 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Bu derste bölüşümün önemi bahsedilerek, çeşitli bölüşüm kategorileri, iktisadi 

teoriler ve bölüşüm: klasiklerden post-keynesyenlere, bölüşüm ve iktisadi 

politikalar, Türkiye’de bölüşüm: 1960-2000, Dünya’da bölüşüm: 1960-2000 

konuları ele alınacaktır. 

Theories of 

Distribution 
Elective 

This course distribution is mentioning the importance of the various distribution 

categories, economic theory and distribution: the post-keynesians from classical, 

distribution and economic policies, it divides in Turkey: 1960-2000, divide the 

World: 1960-2000 issues will be discussed. 

231132206 Devlet Borçları 3 0 3 3 Seçmeli 

Bu ders kamu borcu kavramını ve Türkiye’de devlet borçlarının evrimini 

öğrencilere tanıtmayı amaçlar ve başlıca şu konuları kapsar: kamu borcu kavramı, 

kamu ve özel borç arasındaki farklar, kamu borçlanmasının nedenleri, borçlanma 

yöntemleri ve fon sahiplerine sağlanan garantiler, iç borç ve dış borç: Türkiye 

tecrübesi, dünya borç krizi ve gelişmekte olan ülke tecrübeleri, brady ve baker 

planları rating kuruluşları ve onların analizlerinin etkileri: Türkiye'nin rating 

notu, kamu borçlanmasının etkileri ve dışlama etkisi, borç yönetimi ve 



 

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETİM) 

MÜFREDAT VE DERS İÇERİKLERİ FORMU 

 

 
 

 
 

 

(Form No: FR-400 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….) 

34 

 

olağanüstü borç yönetim yöntemleri: hazine kamu borç yönetim raporunun 

analizi.  

Public Debt Elective 

This course aims to introduce the public debt concepts and evolution of 

government borrowing in Turkey and it covers the topics such as concept of 

public debt: differences between public debt and private debt, causes of public 

debt, methods debt and provided grants for fund savers, national debt and foreign 

debt: Turkish experience, the world debt crisis and developing countries 

experience: brady and baker plans, the rating institutions and its analysis effects: 

turkish rating notes, effects of public debt and crowding out, debt management 

and extra ordinary debt management methods: analysis of Turkish treasury's 

public debt management report. 

231132207 

Dış Ticaret 

İşlemleri ve 

Yönetim 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Dış ticarete giriş, tarihsel gelişimi, temel kavramlar, dış ticarette satış şekilleri, 

dış ticarette ödeme şekilleri, kambiyo işlemleri ve muhasebesi, ithalat ve ihracat 

işlemleri ve muhasebesi ile bunlara ilişkin uygulamalar ele alınmaktadır. Ek 

olaraka ticari belgeler, taşıma belgeleri, dolaşım belgeleri, diğer belgeler, E ve F 

grubu teslim şekilleri, C grubu teslim şekilleri, D grubu teslim şekilleri, kambiyo 

ve ödeme şekilleri, ihracatta kullanılan belgeler gibi kavramları tanıtmayı 

amaçlar.  

Foreign Trade 

Operations and 

Management 

Elective 

Introduction to foreign trade, historical development, basic concepts, forms of 

sale in foreign trade, forms of payment in foreign trade, foreign exchange 

transactions and accounting, import and export transactions and accounting and 

applications related to them. In addititon, this course aims to introduce some 

concepts related to trade operations such as Commercial documents, transport 

documents, movement certificates, other documents, group E and F forms of 

delivery, delivery forms, Group C, D groups, foreign exchange and payment, the 

documents used in export. 

231132208 
Enerji Ekonomisi 

ve Politikaları 
3 0 3 3 Seçmeli 

Enerji politikalarını ekonomik, siyasi ve uluslararası perspektiften incelenecektir. 

Küresel enerji sektöründe meydana gelen gelişmeler analiz edilecek, enerji 

sektörünü yönlendiren kurumlar hakkında bilgi verilecektir.  
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Energy Economics 

and Policies 
Elective 

Energy policies will be examined from an economic, political and international 

perspective. The developments that took place in the global energy sector will be 

analyzed and information will be given about the institutions that guide the 

energy sector. 

231132209 

İcra-İflas Hukuku 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Bu derste öğrencilere icra-iflas kavramları tanıtıldıktan sonra Türk Hukuk 

sistemindeki uygulamalar gösterilir. Başlıca şu konular ele alınmaktadır: İcra-

iflas Hukuku'na giriş, icra teşkilatı, genel haciz yolu, ilamlı ve ilamsız icra, ödeme 

emri ve itiraz yolları, itirazın kaldırılması usülleri, menfi tespit ile istirdat 

davaları, haciz, haczedilemeyen mallar, ihtiyati haciz yolları, mal beyanı, istihkak 

davaları, paraya çevirme ve paraların paylaştırılması safhası ve kambiyo 

senetlerine mahsus haciz yolu dersin başlıca konularındandır.  

Execution and 

Bankruptcy Law 
Elective 

In this course, after introducing the bankruptcy and execution concepts, practical 

issues related in law and bankruotcy in Turkish Law system is demonstrated to 

students. Introduction to Bankruptcy Law, law enforcement agency, the general 

lien way, proceeding with and without judgment, payment orders and appeal for 

the abolition of the appeal procedure, the restitution cases with negative 

clearance, seizure, confiscation can not goods, sequestration roads, goods 

declaration, remuneration cases, redemption and shared the stage of the money 

and foreclosures off their bills road course is one of the main topics. 

231132210 
İktisat ve 

Toplumsal Cinsiyet 
3 0 3 3 Seçmeli 

Bu ders iktisadi kalkınmada cinsiyetin rolü üzerinedir. Bu derste işlenecek temel 

konular şu şekildedir: feminizme ilişkin temel kavramlar, toplumsal cinsiyet 

kavramı, toplumsal cinsiyet iktidar ilişkisi, ataerki kavramı, erkekliğin inşası ve 

şiddet, feminist iktisat, cinsiyete dayalı işbölümü ve iktisadi etkileri, ücretli-

ücretsiz emek kavramı, işgücü piyasalarında ayrımcılık, kadınların konumu, 

ekonomik krizlerde kadının konumu Türkiye işgücü piyasasında kadınların 

konumu, egemen iktisat ve eril yapısının deşifre edilmesi, neoklasik aile 

iktisadının feminist eleştirisi, farklı iktisadi okullarda toplumsal cinsiyete bakışı, 

kadın ve kalkınma farklı bakışların değerlendirilmesi, post kalkınma ve 

toplumsal cinsiyet.  
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Economics and 

Social Gender 
Elective 

This course covers the importance of gender in economic development. Basic 

topics in this course are as follows: basic concepts related to feminism, the 

concept of gender, gender, power relationship, the concept of patriarchy, the 

construction of manhood and violence, feminist economics, sex-based division 

of labor and economic effects in societies, paid-free labor concept, discrimination 

in the labor market, women's position, woman's position in economic crises, the 

position of women in the Turkish labor market, deciphering the dominant 

economics and masculine structure, the feminist critique of neoclassical family 

business, the social gender perspective in different economic schools, evaluation 

of different perspectives on women and development, post development and 

gender. 

231132211 

Karşılaştırmalı 

İktisadi Düşünce 

Okulları 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Ders modern dönemin iki ekonomik sistemi olan kapitalizm ve sosyalizmin genel 

bir incelemesini sunacaktır. Kapitalizmin doğuşundan itibaren evrimi ile 

Sovyetler Birliği ve Çin gibi sosyalist sistemlerin kuruluşu detaylı incelenecektir. 

21. yy. koşullarında kapitalizme alternatif sistem tartışmaları da aktarılacaktır.  

Comperative 

Schools of 

Economic Thought 

Elective 

The course will present a general review of capitalism and socialism, the two 

economic systems of the modern period. From the birth of capitalism, the 

evolution and establishment of socialist systems such as the Soviet Union and 

China will be examined in detail. In the 21st century, discussions on alternative 

systems of capitalism will also be introduced. 

231132212 

Maliyet 

Muhasebesi 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Bu ders Türkiye’de uygulanan maliyet muhasebesi sistemini içermektedir. Ele 

alınan konular şu şekildedir: maliyet, gider ve zarar kavramlarının 

karşılaştırılması, maliyet ile bilanço ve gelir tablosu ilişkisinin belirlenmesi, 

maliyetlerin sınıflandırılması, Türk muhasebe sisteminde maliyetler, maliyet 

dağıtım tablosu, maliyet-hacim-kar analizleri.  

Cost Accounting Elective 

This course covers the cost accounting system applied in Turkey. Basic topics in 

this course are as follows: costs, expenses and losses comparison of the concepts, 

cost and income statement and balance sheet to determine the relationship, 

classification of costs, Turkish accounting system, cost allocation table, cost-

volume-profit analysis. 



 

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETİM) 

MÜFREDAT VE DERS İÇERİKLERİ FORMU 

 

 
 

 
 

 

(Form No: FR-400 ; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….) 

37 

 

231132213 

Uluslararası 

Ekonomik 

Kuruluşlar 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Bu derste İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD hegamonyasını tesis etmek üzere 

kurulan uluslararası mali ve ekonomik kuruluşların tarihçesi, misyonları 

anlatılacak ve etkinlikleri tartışılacaktır. Bu ders kapsamında öncelikle 

uluslararası örgütlerin tarihsel arka planı ve dünya ekonomisinde ülke grupları ve 

ekonomik bütünleşmeler ele alınacaktır. Daha sonra her hafta bir ekonomik 

kuruluş derste anlatılacaktır.  

International 

Economic 

Institutions 

Elective 

In this course, roles, history and efficiency of international economic institutions 

established to impose US hegemony after WWII. In the scope of the course, 

firstly, historical background of international organizations and country groups 

and economic integrations in world economy will be examined. Then, an 

international organization will be taught each week. 

231132214 

Uluslararası Finans 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Bu derste temel uluslararası finans kavramları tanıtılmaktadır. Bu kavramlar şu 

şekildedir: Döviz piyasası, ödemeler dengesi, uluslararası yatırım ve bankacılık, açık 

bir ekonomide para ve maliye politikası, ekonomik entegrasyon ve parasal birlik, 

uluslararası para sistemi, optimum para alanları, döviz tahmini ve riskten korunma 

araçları, döviz seçenekleri, ihracat finansmanı, uluslararası ödeme ve tahsilatlar 

yöntemleri.  

International 

Finance 
Elective 

Basic international finance concepts are pointed out in this course. These are 

following: currency market, balance of payment, international investment and 

banking, monetary and fiscal policy in open economy, economic integration and 

monetary union, international monetary system, optimum currency area, estimating 

exchange rate and risk aversion, currency options, export financing, methods of 

international payment and documentary collection. 

231132215 
Uluslararası Para 

Sistemleri 
3 0 3 3 Seçmeli 

Bu derste para ve para sistemleri tanıtıldıktan sonra dünyada uygulanan para 

sistemleri tartışılır. Temel konular şu şekildedir: Para ve para sistemi kavramları, 

uluslararası para sistemleri, altın standardı rejimi, Bretton Woods sistemi, IMF, 

Bretton Woods sisteminin çöküşü, Avrupa Para Birliği, döviz kuru sistemleri, 

döviz piyasaları, uluslararası sermaye akımları, Avrupa Merkez Bankası, Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankacılığı. 
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International 

Monetary Systems 
Elective 

After this money and money systems are introduced in the course, the money 

systems applied in the world are discussed. Key issues are: money and monetary 

system concepts, the international monetary system, gold standard regime, the 

Bretton Woods system, the IMF, the collapse of the Bretton Woods system, the 

European Monetary Union, the exchange rate system, foreign exchange markets, 

international capital flows and the European Central Bank, Turkey Republic 

Central Banking. 

231132216 

Vergi Hukuku 

3 0 3 3 

Seçmeli 

Vergi hukuku dersinin içeriği kapsamında, öğrencilere kamu hukuku dallarından 

biri olan bu dalın temel kavram ve kurumları tanıtılmaktır. Derste, bir kamusal 

yükümlülük olan vergi yükümlülüğünün başlaması, sona ermesi ile 

başlangıcından sona ermesine kadar geçen süreçte gerek kişilerin gerekse de 

kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu hak ve yükümlülükler 

incelenmektedir. Bu çerçevede hukukçunun vergi hukukundaki rolü anlatılmakta 

ve özellikle vergi sorunlarının/uyuşmazlıklarının çözüm yolları hakkında bilgi 

verilmektedir.  

Tax Law Elective 

Within the content of the tax law course, it is to introduce the basic concepts and 

institutions of this branch which is one of the branch of public law to the students. 

Derste examines the rights and obligations of a public obligation, the beginning 

of the tax obligation, from the beginning to the end of the term, as well as the 

public institutions and institutions. In this framework, the role of the lawyer in 

tax law is explained and especially information about the solution of tax 

problems/disputes is given. 

231132217 

Yabancı Dilde 

Okuma ve 

Konuşma-II 
3 0 3 3 

Seçmeli 

Bu ders, öğrencilerin akademik ingilizcelerini dinleme, not alabilme ve akademik 

konuşabilme şeklinde geliştirmeyi amaçlayan bir içerik sunmaktadır.  

Speaking and 

Reading in Foreign 

Language-II 

Elective 

This course aims at equipping students with skills related to two main aspects of 

academic english, which are listening and notetaking and academic speaking. 

231141101 İktisadi Büyüme 3 0 3 5 Zorunlu 
Bu ders ülkeler arasındaki kişi başına gelir farklılıklarını ve ekonomik 

büyümenin belirleyicilerini kapsamaktadır. Büyüme modellerinin analizi, teknik 
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değişim kavramı ve ölçülmesi, tarihsel süreç içinde yeni teknolojilerin ortaya 

çıkması ve "bilim bazlı" endüstrilerin oluşumu, modern AR-GE sistemlerinin 

temel özellikleri, büyüme sürecinde teknolojinin yayılması ve uygulanması 

işlenecek konular arasında yer almaktadır.  

Economic Growth Compulsory 

This course covers the GDP per capita differentials between countries and 

determinants of economic growth. Topics discussed are as follows: analysis of 

growth models, concept and measurement of technical change, the emergence of 

new technologies in the historical process and the formation of "science-based" 

industries, basic features of modern R&D systems, spreading and application of 

technology in the growth process and selection of techniques. 

231141102 

Türkiye Ekonomisi 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Bu ders, esas itibariyle, Türkiye’de sermayenin nasıl biriktirildiği ve nasıl 

kullanıldığı sorusu etrafında tarihsel bir değerlendirme yapma çabası üzerine 

oturmaktadır. Bu çaba, ekonomi dışı faktörleri siyasal ve ideolojik faktörler- de 

mümkün olduğunca dikkate alan bir içeriğe sahiptir. Ders öğrencilerin Türkiye 

ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için 

gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar. Bu anlamda milli iktisat, 

devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği 

dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramlar detaylı 

bir şekilde ele alınacaktır. 

Turkish Economy Compulsory 

This course virtually centres on the capital accumulation and the using of capital 

in Turkish economy. In this course, it is also considered the political and 

ideological factors affecting this capital accumulation and using of capital. The 

course offers a historical, structural and institutional framework to understand the 

main developments of the Turkish Economy. In doing this, students will discuss 

the processes and topics such as national economy, stateled industrialization, 

liberal integration, import substitution, exportled growth, financialization and 

dominance of international financial capital. 

231141202 
Kıymetli Evrak 

Hukuku 
3 0 3 5 Seçmeli 

Kıymetli evrak hukuku dersinde, temel kavramlar tanımlanarak, bu çerçevede 

kıymetli evrak hukukuna hakim olan genel ilkeler ve teoriler detaylı olarak 

incelenecek, kıymetli evrak hukukuna ilişkin ilke ve kurallar öğretilecektir. Ayrıca 
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bu alanda karşılaşılabilecek hukuki problemlerin çözümüne yönelik uygulamalar 

örnekler ile gösterilerek, problemleri çözebilme yeteneği kazandırmak 

amaçlanmaktadır.  

Law of 

Commercial Papers 
Elective 

In the course of the law of commercial papers, the basic concepts are defined. In this 

context, the prevailing principles, theories and rules concerning the law of 

commercial papers will be taught and examined in detail. Furthermore, it is intended 

to give students the ability to solve legal problems encountered in this area by 

showing examples. 

231141203 

Konjonktür 

Teorileri 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu derste öncelikle konjonktür kavramı ve konjonktür düşüncesinin ortaya çıkışı 

açıklanır. 19. yy, “bunalım” kavramı konjonktür kavramı ilişkisi, sanayileşmenin 

evrimi ve konjonktür, teknoloji ve konjonktür ve 19. yüzyıldan günümüze 

konjonktür teorileri ele tartışılır. 

Theories of 

Business Cycles 
Elective 

Firstly, “Business cycle” concept and origins of business cycles idea is explained. 

Nineteenth century, relation between “economic crisis” and business concepts, 

evolution of industrialization and business cycles, technology and business cycle 

and business cycles theories from nineteenth century to present are discussed. 

231141206 

Sermaye Piyasaları 

ve Finansal 

Kuruluşlar 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu derste, sermaye piyasası: tasarruf-yatırım ilişkisi, sermaye piyasasının finans 

kesimindeki yeri, önemi ve ekonomik yararları ele alındıktan sonra. Sermaye 

piyasasının yatırım ve temel finansman araçları, tahvil, hisse senedi ve diğer 

finansal varlıklar, sermaye piyasasının yardımcı kuruluşları, aracı kurumlar, 

yatırım fonları ve ortaklıkları. BİST'in fonksiyonları, yapısı ve işleyişinden 

bahsedilmektedir.  

Capital Markets 

and Financial 

Institutions 

Elective 

In this course, capital markets: saving-investment relationship, the position of the 

capital market in the financial sector, its precaution and its economic benefits. 

Investment and basic financial instruments of the capital market, bonds, stocks 

and other financial assets, subsidiaries of the capital market, intermediary 

institutions, mutual funds and partnerships. The functions, structure and function 

of the BİST are mentioned. 
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231141207 

Bilgisayarlı 

Muhasebe 

Uygulamaları 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu ders muhasebe ile ilgili paket programların tanıtılmasını amaçlar. İşlenecek 

konular şu şekildedir: Ticari paket programları üzerinde muhasebe kayıtları, 

geçici ve kesin mizan düzenlenmesi, bilanço ve gelir talosu düzenlemelerine 

ilişkin konular. Ayrıca günün şartlarına ve yeni gelişmelere göre gerekli bilgi ve 

belge içerikli işlemlerle ya da programların gösterilmesi.   

Computerized 

Accounting 

Applications 

Elective 

This course aims to introduce software packages related to accounting. Topics 

discussed are as follows: Accounting records on commercıal package 

programmes, arrangıng balance temporarıly and permanently, subjects related 

wıth arrangıng the balance sheet and the income table, furthermore indicating 

programmes and processes including requıied information and papers about latest 

developments and the conditions of the day. 

231141208 

Bilim Felsefesi 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bilimin doğasını ve yöntemi incelenir. Bilim, bilimin sınırlılıkları ve bilme 

süreci, bilginin elde ediliş ve gerçekliğinin sorgulaması yapılır, öğrencinin bilim 

ile felsefe arasındaki ilişkiyi kurması, bilim felsefesinin kapsamı hakkında bilgi 

edinmesi hedeflenmektedir.  

Phliosophy of 

Science 
Elective 

The nature and method of science are examined. The limitations of science, the 

processes of knowing, the acquisition and realization of knowledge are 

questioned, the learning of the learners about the relationship between science 

and philosophy, the scope of science philosophy is aimed. 

231141209 

Davranışsal İktisat 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu ders davranışsal iktisat ile ilgili temel kavramların tanıtılmasını içermektedir. 

Başlıca şu konular üzerinde durulur: davranışsal iktisat kavramı, davranışsal 

karar modelleri, deneysel iktisat ile davranışsal iktisat arasında ilişki, davranışsal 

refah ekonomisi, rasyonel insan varsayımı, homoeconomıcus davranış modeli ve 

yetersizlikleri, ekonomik davranış ve duygular, risk ve belirsizlik altında karar 

verme, bayez teorisi, ulaşılabilirlik kuralı, temsil edilebilirlik, neoklasik ve 

davranışsal yöntemler arası farklılıklar, farklı piyasa yapılarında davranış 

kalıpları. 

Behavioural 

Economics 
Elective 

This course aims to introduce the basic concepts related to behavioral economics. 

Topics discussed are as follows: the concept of behavioral economics, behavioral 

decision models, the relationship between experimental economics and 
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behavioral economics, behavioral welfare economics, rational human 

assumption, homoeconomics behavior model and its inadequacies, economic 

behavior and emotions, decision-making under risk and uncertainty, bayez 

theory, accessibility rules, representability, differences between neoclassical and 

behavioral methods, behavior patterns in different market structures. 

231141210 

Ekonometri 

Uygulamaları-I 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu ders ekonometri uygulamalarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Ele alınacak 

konular şu şekildedir: Regresyon modellerinin oluşturulması ve tahmini, 

regresyon katsayısı üzerine koyulan kısıtlar ve önsav sınamaları, gölge 

değişkenlerle modelleme ve regresyon tahmini, regresyon modellerinde çoklu 

doğrusallık, değişen varyans ve içsel bağımlılık sorunlarının incelenmesi, 

dinamik modeller.  

Econometric 

Applications-I 
Elective 

This course aims to introduce the applications in econometrics. Topics are as 

follows: Regression models and estimation techniques, model restrictions and 

hyphotesis tests, modelling and estimating regressions with dummy variables, 

multi-collinearity, heteroscedasticity and autocorrelation problems with related 

test statistics, dynamic models.  

231141211 

İdare Hukuku 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu derste, idare kavramı tanımlanmakta ve Türk idari teşkilatının unsurları ve 

özellikleri üzerinde durulmaktadır. Gerek merkezden yönetim gerekse yerinden 

yönetim esaslarına ait unsurlar, son yasal değişiklikler de göz önünde tutularak 

öğrencilere aktarılmaktadır. Ayrıca, kamu personeli kavramı ve buna bağlı hak 

ve yükümlülükler ile disiplin hukuku da Danıştay kararları ışığında 

incelenmektedir.   

Administrative 

Law 
Elective 

In this course, concept of administration is introduced and Turkish 

Administrative Organization is elaborated. Both central and local administration 

processes are conveyed to students regarding recent amendments in rules and 

regulations. Also, the notion of public officials and rights and responsibilities in 

relation to this notion and disciplinary proceedings are too examined under the 

light the State Councils judgments.  

231141212 İktisadi Analiz 3 0 3 5 Seçmeli 
Bu ders firmaların düzenli olarak vermeleri gereken iktisadi kararlarda kullanılan 

analitik araçların tanıtılmasını amaçlamaktadır. Bireysel piyasaların davranışı ve 
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bu piyasalardaki üreticiler ve tüketiciler, maliyet analizleri, piyasa talebinin 

belirleyicileri, fiyatlama stratejisi, piyasa gücü ve devletin düzenleyici 

politikalarının çıkarımları bu derste işlenecek konular arasındadır.  

Economic Analysis Elective 

Our objective is to give students a working knowledge of the analytical tools that 

bear most directly on the economic decisions firms must regularly make. 

Behaviors of individual markets and producers and consumers in these markets, 

cost analysis, determinants of market demand, pricing strategies, market power 

and implications of government regulatory policies will be topics examined in 

this course. 

231141213 

İktisat Metodolojisi 

ve Araştırma 

Teknikleri 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu ders öğrencilere iktisattaki temel araştırma yöntemlerini ve methodoloji 

tartışmalarını tanımayı amaçlar. Ele alınacak temel konular şunlardır: Bilgi, bilgi 

türleri, bilim, bilim felsefesi, bilime pozitivist ve pozitivist ötesi yaklaşımlar, 

bilimsel araştırmanın aşamaları, araştırmanın kısımları, yazım kuralları, metin 

aktarmaları, kaynak gösterme yöntemleri, kaynakçanın düzenlenmesi. 

Economic 

Methodology and 

Research Methods 

Elective 

This course aims to provide basic research methods and methodology debates in 

economics. Basic topics which will be discussed are as follows: Knowledge, 

kinds of knowledge, science, philosophy of science, positivist and post-positivist 

approaches, phases of a scientific research, chapters of research, orders of 

writing, quotations, methods of footnote, organizing the bibliography. 

231141214 

İktisat ve Etik 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu ders iktisat disiplininte etiğin rolünü tanıtmayı amaçlar. İşlenecek başlıca 

konular şunlardır: Etik ve ahlak kavramlarının tanıtılması, aralarındaki farklar, 

etik teorileri, Aristo ve erdemler, erdem etiği bireysel karar verme süreci, iktisadi 

davranışlarda etik ve ahlaki kısıtlar, normatif iktisat, rasyonalite kavramının 

değerlendirilmesi, liberal etik anlayışı ve doğal düzen kavramı, piyasa 

ekonomisine uygun motifler, dağıtımcı adalet kavramı, komünist etik anlayışı, 

piyasa ve etik arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması, sürdürülebilirlik, çevre ve 

etik boyutu,  din ve ekonomi, fedakarlık ve bağlılık. 

Economics and 

Ethics 
Elective 

This couse aims to introduce the role of ethics in economics. Topics which will 

be discussed are as follows: Introducing the concepts of ethics and morality, 

differences between them, ethical theories, Aristotle and virtues, virtue ethic 
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individual decision making process, ethical and moral constraints in economic 

behavior, normative economics, evaluation of the concept of rationality, The 

concept of liberal ethics and natural order, motives appropriate to the market 

economy, distributor concept of justice, the concept of communist ethics, the 

discovery of the relationship between market and ethics, sustainability, 

environmental and ethical dimension, religion and economy, sacrifice and 

commitment. 

231141215 

İstikrar Politikaları 

ve Ülke 

Ekonomileri 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu dersin amacı para ve maliye politikalarındaki istikrar politikalarının 

etkileşimlerini ve politika dizaynı için gerekli çıkarımlarını incelemeyi 

amaçlamaktadır. Derste ilk olarak her iki politikanın amaçları ve evrimleşen araçları 

tartışılacak, finansal ve konjonktürel çevrimlerin farklı aşamalarında bunların rolü 

ve etkinliği keşfedilecek ve krizden alınan dersler özetlenecektir. Daha sonra, bu 

istikrar politikalarını uygulayanların ülke deneyimlerinden bahsedilecektir. 

Stabilization 

Policies and 

National 

Economics 

Elective 

The objective of this course is to examine the interactions of monetary and financial 

stability policies and their implications for policy design. The course will first discuss 

the objectives and evolving tools of both policies, explore their role and effectiveness 

in different phases of the business and financial cycles, and summarize lessons 

learned since the crisis. Then, country experiences which applied this policies are 

examined. 

231141216 

Oyun Teorisi ve 

Endüstri İktisadı 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu ders lisans düzeyindeki öğrencilere endüstri çalışmalarında kullanılan ampirik 

ve teorik yöntemlerin gösterilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede endüstriyel 

ekonomi literatürü genel olarak şu konuları içermektedir: piyasa yapısı, piyasa 

yapısının ölçülmesi, ar-ge, monopol modeli, rekabet modeli, oligopol modelleri, 

iş birliği, firmalar arası anlaşmalar, endüstriye giriş-çıkış, fiyatlama, fiyat 

farklılaştırması, asimetrik bilgi ve oyun kuramı.   

Game Theory and 

Industrial 

Economics 

Elective 

This course aims to introduce empirical and theoretical methods in industry 

studies to undergraduate level students. In this framework, industrial economics 

literature covers the topics as following: market structure, measurement of market 

structure, r&d, monopoly model, competition model, oligopoly model, 
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cooperation, collusion between firms, entry-exit, pricing, price discrimination, 

asymmetric information and game theory. 

231141217 

Teknoloji İktisadı 

ve Politikası 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Ülkelerin teknoloji ve sanayi politikalarını incelenecek ve bu politikaların 

ekonomik büyüme ve kalkınmadaki önemi anlatılacaktır. Bununla beraber 

özellikle yüksek teknoloji ihracatı yapan ülkelerin kurumları, sanayi yapıları, 

demokrasi ve özgürlük düzeyleri tartışılacaktır.  

Economics and 

Policies of 

Technology 

Elective 

The technology and industrial policies of the countries will be examined and the 

importance of these policies in economic growth and development will be 

explained. However, the institutions, industrial structures, democracy and 

freedom levels of the countries which export high technology will be discussed. 

 

231141218 

Türk Vergi Sistemi 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu ders Türkiye’deki vergi hukuku uygulamalarını tanıtmayı amaçlar. İşlenecek 

başlıca konular şunlardır: Türk vergi hukukunun kaynaklarının belirtilmesi, 

kaynaklarından en önemlisi olan gelir vergisinin tanımının yapılması, 

mükellefiyet biçimlerinin tanımlanması, gelirin unsurlarının ayrıntılı 

açıklanması, gelir vergisinin tarhının, toplanma esaslarının belirtilmesi, 

harcamalar üzerinden alınan vergilerin, servet üzerinden alınan vergilerin, emlak 

vergisi, motorlu taşıtlar vergisinin anlatılması, Türkiye’de vergi sistemi 

uygulamalarının açıklanması.  

Turkish Tax 

System 
Elective 

This course aims to introduce students the tax law applications in Turkey. Basic 

topics are as follows: determination of scope of Turkish tax law, the definition of 

income tax and income tax liability, explanation of types of income en detail, 

explanation of corporate tax, information of consumption taxes, inheritance and 

gift tax, real estate tax, motor vehicles tax. Finally explanation of taxation in 

Turkey. 

231141219 
Yönetim 

Muhasebesi 
3 0 3 5 Seçmeli 

Bu dersin konusu işletme yönetiminin kimi zaman iş hacmini yükseltmek, kimi 

zaman maliyetleri azaltmak kimi zamanda karı yükseltmek biçiminde belirlediği 

hedefleri doğrultusunda gelecek ile ilgili kararlar alınmasını ve işletmenin 

verimliliğinin arttırılması konularının anlatılmasıdır.  
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Management 

Accounting 
Elective 

The subject of this lesson is that sometimes the management of the business can 

raise the business volume, sometimes reducing costs and increasing profits in the 

future in the direction of the objectives determined by taking decisions about the 

future and increasing the efficiency of the business is to tell. 

231142101 

Kalkınma İktisadı 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Bu ders ekonomik gelişme süreci üzerine geliştirilen güncel karşılaştırmalı ve 

kuramsal bir çerçeve sunar. Böylece öğrenciler tasarruf ve yatırım, yoksulluk ve 

eşitsizlik, göç, enformel sektör, dışsallık, çevre, beşeri sermaye ve kurumsal 

yönetişim gibi ana meseleleri detaylı bir analize tabi tutabilirler.  

Development 

Economics 
Compulsory 

The course offers a theoretical and comparative view on the economic 

development process. In doing this students delve into issues regarding to major 

areas such as role of savings and investment, poverty and inequality, migration, 

informal economy, environment, and externalities of human capital an health. 

 

 

 

231142103 

Bankacılık ve Mali 

Kurumlar 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Dersin iki ana bölümünden birincisinde genel olarak finans teorisine yer 

verilecektir. Bu kapsamda, firma teorisi, rasyonel beklentiler teorisi, modern 

portföy teorisi, sermaye yapısı ve maliyeti kuramları, temsilcilik maliyeti, 

opsiyon fiyatlama yaklaşımı, finansal kaos teorisi ele alınacaktır. Dersin ikinci 

kısmı, bankacılık teorilerine ayrılırken, son dönemde öne çıkan riske odaklı 

kurumsal yönetim anlayışı konu edilecektir. Bu çerçevede finansal kurumlarda 

risk yönetim teorisi incelenecektir. Öte yandan, kıta Avrupası'na karşılık Anglo 

Sakson bankacılık sistemlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi de ders 

içeriğindedir. 

Banking and 

Financial 

Institutions 

Compulsory 

The first section will cover a general discussion of finance theory. Within this 

context, corporate theory, expectations theory, modern portfolio theory, capital 

structures and the cost of capital, agency cost, option pricing approach, financial 

chaos theory will be discussed. The second section is based on banking theory, 

focused on institutional risk management. Within this context, risk management 
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theory will be discussed. Additionally, continental European and Anglo-Saxon 

banking systems will be compared. 

231142201 

Bölgesel İktisat 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu ders bölgesel farklılıkların ve bölgesel kalkınma üzerine geliştirilen 

argümanların açıklanmasını amaçlar. İşlenecek başlıca konular şunlardır: 

Bölgesel iktisat kavramları, bölgelerin ekonomik fonksiyonları, yer seçim 

teorileri, bölgesel kalkınma teorileri, bölgesel büyüme modelleri, mekansal 

analizler, yığılma ekonomileri, kümelenme yaklaşımı, bölgesel rekabet gücü 

teorileri, Bölgesel Kalkınma Ajansları. 

Regional 

Economics 
Elective 

This course aims to explain regional disparities and arguments about the regional 

development. Topics are as follows: Regional economics concepts, economic 

functions of regions, regional election theories, regional development theories, 

regional growth models, spatial analysis, agglomeration economies, cluster 

approach, regional competitiveness theory, Regional Development Agencies. 

231142202 

Ekonomi Politik 

Teorileri 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu ders kapsamında iktisadi sistem, iktisadi model kavramları ve 

karşılaştırılması, kapitalist sistemi hazırlayan düşünsel ortamın 

değerlendirilmesi, kapitalizmin kurumları, gelişimi ve dönüşümü kapitalizmin 

başarı ve başarısızlıkları: piyasa başarısızlıkları ve kamu başarısızlıkları modern 

kapitalizm ve küreselleşme sosyalist sistemin düşünsel temelleri: Marx öncesi ve 

sonrası sosyalizm marxist düşünce: felsefe, tarih ve politik ı̇ktisat ı̇ktisadi 

sistemler, demokrasi ve büyüme ı̇lişkisi gibi konular irdelenmektedir.  

Theories of 

Political Economy 
Elective 

In this course, economic system, economic model concepts and comparison, 

evaluation of the intellectual environment that prepares the capitalist system, 

capitalism institutions, development and transformation capitalism successes and 

failures: market failures and public failures modern capitalism and globalization 

intellectual foundations of the socialist system: before and after Marx socialism 

marxist thought: philosophy, history and political economics topics such as 

economic systems, democracy and growth relation are examined. 

231142203 Sağlık Ekonomisi 3 0 3 5 Seçmeli 

Bu derste sağlık ekonomisi kavramı, gelişimi ve sağlık sektörünün ekonomideki 

yeri, sağlık ekonomi sistemi ve sağlık arz ve talebinin analizi, sağlık sektörünün 

ekonomik büyüme ve kalkınma ile ilgisi, ekonomik planlama ve sağlık 
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sektörünün planlanması, sağlık sektöründe proje değerlendirme, sağlık hizmetleri 

üretimi ve finansmanı, ilaç endüstrisi ve ekonomisi, sağlık politikalarında 

ekonomik rasyonalite, ekonomik değerlendirme teknikleri ve Türkiye sağlık 

ekonomisine ilişkin konular üzerinde durulur.  

Health Economics Elective 

In this course, emphasizes subjects related to concept and development of health 

economics and role of health sector in economics, health economic system and 

analysis of health demand and supply, relationship with between economic 

growth and development and health care sector, economic planning and planning 

of health care sector, project evaluation in health care sector, production and 

financing of health care services, pharmaceutical industry and economics, 

economic rationality in health policies, economic evaluation techniques and 

Turkish health economics.  

 

231142204 

Türkiye’nin Güncel 

İktisadi Sorunları 

ve Politikaları 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Türkiye’deki güncel ekonomik sorunlar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

Küreselleşme süreci ve küresel dünyanın makro ve mikro düzeydeki sorunları, 

Türkiye ekonomisinde karşılaşılan ekonomik sorunlar ve bu sorunların nedenleri, 

çözümleri.  

Current Economic 

Problems and 

Policies of Turkey 

Elective 

Current economic problems in Turkey are the contents of this course. The process 

of globalization and global issues in the world of macro and micro level, Turkey 

faced economic problems in the economy and causes of these problems, 

solutions. 

231142205 

Uluslararası 

Sermaye 

Hareketleri 3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu ders ülkeler arasındaki sermaye hareketleri akışlarını ve bunların nedenleri 

üzerinde duran argümanları açıklamayı amaçlar. İşlenecek başlıca konular 

şunlardır: küreselleşme kavramının açıklanması, ödemeler bilançosu 

hesaplamalarının öğretilmesi ve sermaye hareketlerinin iktisadi göstergeler ile 

incelenmesi, uluslararası para piyasasında araçlar, kurumlar ve fiyat oluşumunun 

belirtilmesi, uluslararası para sisteminin etkinliğinin analiz edilmesi, doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarının ve kısa vadeli sermaye hareketlerinin anlatılması.  
International 

Capital Movements 
Elective 

This course aims to explain cross-country capital flows and arguments explaining 

this flows. Topics examined are as follows: explaining the concept of 
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globalization, teaching calculations of balance of payments and analyzing capital 

movements by economic indicators, denominating instruments, institutions and 

price formation in international money markets, analyzing the effectiveness of 

international monetary system, explaining the foreign direct investments and 

short term capital movements, investigating liberalization of capital movements.  

231142207 

Avrupa Birliği 

Ekonomisi 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Ekonomik bütünleşmenin temel kavramları ve yöntemi tartışılarak, ekonomik 

açıdan, Avrupa ekonomik bütünleşmesinin ana sorun ve tartışmalı alanları 

hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.  Bu anlamda, Avrupa 

Birliği'nin (AB) gelişim süreci, Türkiye-AB ilişkileri, Ankara Anlaşması, 

Gümrük Birliği süreci gibi konular tartışmaya açılacaktır. 

European Union 

Economy 
Elective 

Basic concepts and method of economic integration will be discussed. From an 

economic point of view, it is aimed that the students have knowledge about the 

main problems and controversial areas of European economic integration. In this 

sense, discussions such as the development process of the European Union (EU), 

the Turkey-EU relations, the Ankara Agreement, the Customs Union process will 

be discussed. 

231142208 

Ceza Hukuku 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu ders diğer vatandaşların güvenliği ve refahına ve toplumun genel istikrarına 

zarar veren insan davranışlarının cezalandırılması ile ilgilidir. Bu derste öncelikle 

ceza hukukunun temel ilkeleri ve ceza hukukunun kaynakları anlatıldıktan sonra, 

ceza hukukunun zaman, yer ve kişi bakımından uygulanması, suç teorisi, suçun 

unsurları ve kast ve taksir kavramlarından bahsedilecektir.  

Criminal Law Elective 

Criminal law deals with punishing human acts that harm the well-being and safety 

of others, and can affect the overall stability of the state. In this course after 

introducing general principals of criminal law and sources of criminal law, 

application of criminal code according to time, person and place, general crime 

theory, elements of crime and intent and negligence concepts will be mentioned 

elaborately. 

231142209 
Ekonometri 

Uygulamaları-II 
3 0 3 5 Seçmeli 

Bu dersin amacı öğrencilere iktisatta son yıllarda sıkça kullanılan, genellikle 

anket veya ikinci el büyük veri kaynaklarına dayanan kesit ve panel verilerin 

istatistik paket programlar yardımıyla nasıl derleneceği, tahmin edileceği ve 
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yorumlanacağını göstermektir. Panel ve kesit verilerin ne olduğu ve sahip olduğu 

avantajlar anlatıldıktan sonra, şu konular ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır: panel 

ve kesit veri analizinde kullanılan betimleyici istatistikler, stata’ya giriş ve temel 

komutlar, kukla değişken en küçük kareler (LSDV) tahmincisi, stata’da doğrusal 

regresyon ve LSDV modelinin uygulanışı, regresyon analizinde tahmin ve 

hipotez testleri, panel ve kesit verilerde sınırlı bağımlı değişken modelleri: 

doğrusal olasılık, logit, probit ve tobit modelleri, stata’da sınırlı bağımlı değişken 

modellerinin uygulanışı, sabit ve rassal etkiler modelleri, sabit ve rassal etkiler 

modellerinin stata’da uygulanışı.  

Econometric 

Applications-II 
Elective 

Aim of this course is to introduce how to collect, estimate and interpret cross-

section and panel data based on surveys and second-hand databases by using 

statistical packages. After mentioning what cross-section and panel data and their 

advantages are, topics which will be examined elaborately are as follows: 

descriptive statistics in cross-section and panel data, introduction to Stata and 

basic commands, least squares dummy variables (LSDV) approach, application 

of linear regression and LSDV using stata, estimation in regression analysis and 

hypothesis testing, limited dependent variables models in panel and cross-section 

data, linear probability, logit and probit and tobit models, application of limited 

dependent variable models using stata, fixed and random effect models, 

application of fixed and random effect models using Stata. 

231142210 

Gelir Dağılımı ve 

Yoksulluk 

Politikaları 

3 0 3 5 Seçmeli 

Bu ders gelir eşitsizliği ile ilgili ölçüm metotlarını ve yoksulluk politikalarının 

açıklanmasını amaçlar. Ele alınacak başlıca konular şunlardır: gelir dağılımı ile 

ilgili temel kavramlar; gelir dağılımındaki eşitsizliğin ölçülmesi, kişisel gelir 

dağılımı ile ilgili kuramlar, fonksiyonel gelir dağılımı ile ilgili kuramlar, mikro 

ve makro düzeyde gelir dağılımı; türkiye'de gelir dağılımı: türkiye'de yapılan 

gelir dağılımı araştırmaları, Türkiye'de kişisel gelir dağılımı, gelirler politikası: 

gelirler politikasının tanımı ve diğer politikalarla ilişkisi, gelirler politikasının 

araçları. 
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Income 

Distrubition and 

Poverty Policies 

Elective 

This course aims to introduce measurement methods related with income 

inequality and poverty policies. Topics are as follows: basic concepts related to 

income distribution; measurement of inequality in income distribution, theories 

of personal income distribution, theories of functional income distribution, 

income distribution at micro and macro levels; income distribution in turkey: 

research on income distribution in turkey, personal income distribution in 

Turkey, income policy: definition of income policy and relation to other policies, 

means of revenue policy. 

231142211 

İş ve Sosyal 

Güvenlik Hukuku 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu ders kapsamında; iş hukukunun konusu, özellikleri, kaynakları, tarihsel 

gelişimi; iş hukukunun kapsamı, iş hukukunun temel kavramları; iş (hizmet) 

sözleşmesi; iş sözleşmesine taraf olanların (işveren ve işçinin) borçları; iş 

sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin sonuçları; işin düzenlenmesi, iş 

yerlerinin denetimi anlatılacaktır. 

Labour and Social 

Security Law 
Elective 

In this course; the subject of labor law, its features, resources, historical 

development; scope of labor law, basic concepts of labor law; work (service) 

contract; the obligations of the parties to the employment contract (employer and 

employee); the results of the end-of-contract and end-of-term labor contracts; 

arrangement of work, supervision of work places will be explained. 

231142212 

Kariyer Planlaması 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Dünyadaki kariyer eğilimleri, iş dünyasının yeni mezunlardan beklentileri 

üzerinde durulacaktır. Öğrencilere özgeçmiş hazırlama yöntemleri hakkında bilgi 

verilecektir. Etkili iş görüşmesi, mülakat teknikleri ile ilgili bilgilendirme 

yapılacaktır. Son olarak, özel ve kamu sektörleri hakkında bilgi verilerek söz 

konusu sektörlere giriş için gerekli nitelikler üzerinde durulacaktır.  

Career Planning Elective 

Career trends and business expectations from new graduates in the world will be 

focused on. Students will be informed about the methods of preparing CV. 

Effective job interviews and interview techniques will be provided. Lastly, 

information on the private and public sectors will be given and the qualifications 

required for entry into the sectors will be emphasized. 

231142213 Kurumsal İktisat 3 0 3 5 Seçmeli 
Kurumsal İktisat olgusu, geleneksel ve güncel niteliklerini göz önünde 

bulundurarak tanımlanacak ve iktisadi düşünce okulları içindeki yeri 
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anlatılacaktır. Kurumsal İktisat okulunun klasik iktisat kuramına yönelik 

eleştirileri ve bu eleştirilerin dayandığı temeller üzerinde durulacaktır.   

Institutional 

Economics 
Elective 

The Institutional Economics case will be defined by taking into consideration the 

traditional and current features and its place in the schools of economic thought 

will be discussed. The criticisms of the institutional school of economics on the 

classical economic theory will be discussed and the basis of these critiques will 

be dwelled on. 

231142214 

Küreselleşme ve 

Dünya Ekonomisi 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Dünya ekonomik yapılanması hızlı değişimler geçirmekte ve karşımıza yeni 

meseleler çıkararak küreselleşmenin dinamiklerini sürekli yeni fırsatlar ile 

şekillendirmektedir. Bu ders İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde dünya 

ekonomisinin dönüşümü ve ekonomik dinamikleri genel bir bakış açısıyla 

değerlendirmeyi ve ekonomik büyüme, uluslararası ticaret ve yatırım yapısı, 

küresel finans piyasaları ve globalleşmenin ekonomik etkileri hakkında bir fikir 

vermeyi hedeflemektedir. 

Globalization and 

World Economy 
Elective 

World economic restructuring is undergoing rapid changes and our antagonism 

is creating new issues and shaping the dynamics of globalization with new 

opportunities. This course aims to give a general overview of the transformation 

of the world economy and economic dynamics in the post-World War II period 

and to give an idea of economic growth, international trade and investment 

structure, global financial markets and economic effects of globalization. 

231142215 

Makro İktisadi 

Göstergeler ve 

Yorumlanması 
3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu ders orta dereceli makroekonomik kavramları tanıtarak ve bu kavramları 

makroekonomik ve mikro ekonomik analizlerde kullanarak öğrencilerin modern 

ekonominin nasıl işlediğini öğretmeyi amaçlar. Bu derste gelir, işsizlik, 

enflasyon, döviz kurları, ödemeler dengesi, devlet harcamaları, vergi, borçlanma, 

büyüme gibi toplam değişkenleri ve aralarındaki ilişkileri incelenecektir. Ayrıca 

para politikalarının ve mali politikaların makroekonomik değişkenleri nasıl 

etkilediği ele alınacaktır. 

Macroeconomic 

Indicators and 

Interpretation 

Elective 

This course aims to introduce students to the modern economy by introducing 

medium-term macroeconomic concepts and using them in macroeconomic and 

microeconomic analyzes. This course will examine aggregate variables such as 
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income, unemployment, inflation, exchange rates, balance of payments, 

government spending, taxes, borrowing, growth and their relation to each other. 

It will also examine how monetary policies and fiscal policies affect 

macroeconomic variables. 

231142216 

Muhasebe 

Denetimi 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu ders denetim ile ilgili muhasebe kavramlarını içermektedir. İşlenecek konular 

şu şekildedir: denetimle ilgili temel kavramlar, muhasebe ve denetim ilişkisi, 

denel kabul görmüş denetim standartları, denetimde kanıt kavramı ve kanıt 

toplama teknikleri, çalışma kâğıtları tanımı, içeriği, türleri, dosyalanması. 

Denetim süreci, denetim işinin kabulü, planlanması ve yürütülmesi, iç kontrol 

sistemi, varlık ve kaynak hesaplarının denetimi, sonuç hesapları ve mali 

tabloların denetimi, denetimde örnekleme; denetimin tamamlanması, denetim 

raporu gibi konuları kapsamaktadır.  

Accounting 

Auditing 
Elective 

This course covers the accounting concepts related with auditing. Topics are as 

follows: basic concepts of auditing, accounting and auditing relations, generally 

accepted auditing standards, concept of evidence in audit and evidence collection 

techniques, definition of worksheets, contents, types, filing, auditing process, 

acceptance, planning and execution of audit work, internal control system, audit 

of asset and resource accounts, result accounts and audit of financial statements, 

sampling in supervision; completion of audit, audit report. 

231142217 
Sosyal Politika ve 

Ekonomi 
3 0 3 5 Seçmeli 

Bu ders sosyal politika teorileri ve Türkiye’deki sosyal politika uygulamalarını 

kapsamaktadır. İşlenecek konular şu şekildedir: Sosyal politikanın tanımı, 

kapsamı ve içeriği, , dünyadaki refah sistemi ve hizmetlerinin gelişimi, endüstri 

devrimi ve sosyal sorunların ortaya çıkısı, 18.yy Fransız Devrimi ve 19.yy 

Endüstri Devriminin sosyal politikalara etkisi, Türkiye'de sosyal politikanın 

tarihsel gelişimi, sosyal sorunlar ve sosyal politika uygulamaları, planlama ve 

kalkınma kavramları bağlamında temel politika alanları, kamusal hizmetler ve 

sağlık programları, küreselleşmenin sosyal politika üzerindeki etkileri, istihdam, 

işsizlik, ücretler ve çalışma koşulları, sendikalar, kooperatifler, ILO, gelir 

dağılımı ve yoksullukla mücadele, toplumsal cinsiyet ve sosyal politika, 
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Social Policy and 

Economy 
Elective 

This course is related with social policy theories and policies in Turkey. Basic 

topics are as follows: The definition, scope and content of social policy, the 

development of the welfare system and services in the world, the emergence of 

industrial revolution and social problems, the influence of the 18th century 

French Revolution and the 19th century Industrial Revolution on social policy, 

historical development of social politics in Turkey, social problems and social 

policy implementations, basic policy areas in the context of planning and 

development concepts, public services and health programs, the effects of 

globalization on social policy, employment, unemployment, fees and working 

conditions, trade unions, cooperatives, ILO, income distribution and poverty 

reduction, gender and social policy, 


