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BİRİNCİ SINIF: 
I.DÖNEM (GÜZ) 
İktisada Giriş I (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

İktisat biliminin tanımı, amacı, toplumların başlıca ekonomik sorunları, mikro-makro iktisat ayrımı, iktisadi ekollerin 
tarihsel gelişimi, temel ekonomik kavramlar, mikro iktisadın temel kavramları, farklı piyasa türleri, tam rekabet, 
monopol (tekel), monopolcü rekabet (oligopol), arz ve talep kavramları, arz ve talep esneklikleri, tüketici dengesi, 
üretici dengesi, firma gelirleri, firma maliyetleri, firma dengesi, farklı piyasa türlerinde firma dengesi. 

İktisatçılar için Matematik I (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Matematiksel model, sayısal sistemler, olasılık, fonksiyonlar, doğrusal modeller ve matris cebiri, limit, süreklilik, türev 
alma kuralları, karşılaştırmalı durağanlık çözümlemesi, türevin bazı iktisadi uygulamaları. 

İşletme Bilimine Giriş (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

İşletme ve yönetim biliminin evrimi, işletme ile ilgili temel kavramlar, bir işletmeyi kurma ve örgütleme, insan 
kaynaklarını yönetme, işletmeler arası birleşme ve anlaşmalar, işletmelerin hukuki şekilleri, işletmelerin kuruluşu ve 
ilgili konular, örgüt teorisini konu ve kavramları. 

Toplumbilim(3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Bilim, bilimsel bilgi, bilimin sınırları ve sınırlılıkları, sosyolojik düşüncenin gelişimi, sosyal bilim ve sosyoloji 
kavramlarının tanıtılması, sosyolojinin sınırlarının tespitinde kullanılan yolların açıklanması, sosyolojinin diğer 
bilimlerle olan ilişkisi, sosyolojide farklı yaklaşımların incelenmesi, sosyolojik düşüncenin gelişim tarihi, insan 
ilişkilerinin bilimsel değerlendirilmesi, kültür, birey ve sosyal etkileşim, grup ve organizasyon, sosyal kontrol, sosyal 
tabakalaşma, temel sosyal kurumların incelenmesi. 

Hukukun Temel Kavramları (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

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. 

Yabancı Dil I(3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Öğrencileri temel ingilizce gramer yapısyla ilgili bilgi edinmelerini sağladıktan sonra, bu bilginin kalıcı olması için bol 
alıştırmalarla pekiştirerek ve konu sonlarında yapılan çeviri çalışmaları ile kendi anadilleri ve ingilizce arasında köprü 
kurmalarını sağlamak. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 Kredi, 0 Uygulama, 2 Kredi; Zorunlu) 

Kavramsal açıklamalar, Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü ve çöküşün nedenleri, Mondros Mütarekesi, Mütareke 
sonrası gelişmeler, Mustafa Kemal komutanlığında ulusal mücadele hareketleri ve kongreler, son Osmanlı Mebuslar 
Meclisi ve Misak-i Milli, TBMM dönemi, Kurtuluş Savaşı’nda cepheler, milli mücadele dönemi dış politikası, Lozan 
Barış Anlaşması. 
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Türk Dili I (2 Kredi, 0 Uygulama, 2 Kredi; Zorunlu) 

Dil nedir? Dillerin doğuşu, dilin insan ve toplum hayatındaki önemi, Türkçenin tarihsel gelişimi, Türkçenin diller 
arasındaki yeri, Türkçede sesler ve sınıflandırma. 

II.DÖNEM (BAHAR) İktisada Giriş II (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Makro iktisadi analize giriş, temel kavramlar, tüketim, tasarruf, yatırım fonksiyonları, makro iktisadi dengenin 
oluşumu, tam kullanım sorununun incelenmesi, para arzı, para talebi, işsizlik ve enflasyon. 

İktisatçılar için Matematik II (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

İkinci türev ve yüksek dereceden türevler, türevin ekonomik uygulamaları, kısmi türev ve uygulamaları, Jacobian 
determinantları, serbest ve kısıtlamalı optimizasyon uygulamaları, logaritmik ve üstel fonksiyonlar, integral alma 
kuralları, belirli ve belirsiz integral uygulamaları. 

Anayasa Hukuku (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Anayasa kavramı, anayasa ve devlet, anayasacılık hareketleri, yazılı anayasaların doğuşu, anayasaların 
sınıflandırılması, Türkiye'de anayasal gelişim süreci, 1961 ve 1982 anayasalarının temel özellikleri ve karşılaştırılması. 

Siyasal Düşünceler Tarihi(3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Siyasal Düşünceler Tarihi dersinde Platon’dan başlayarak Aristoteles, Cicero, Seneca, Aquinli Thomas, İbn-i Rüşt, 
Dante, Machiavelli, TomasHobbes, Thomas More ve John Locke v.b. kadar olan siyasi ve felsefe düşünürleri 
sunulacak ve bu düşünürlerin fikirleri tartışılacaktır. Ayrıca J.J. Rousseau’dan başlayarak İ. Kant, Montesquieu, Hume 
ve Burke, Hegel, Schoppenhauer, Nitsche, Marks ve MaxWeberv.b. gibi düşünürlerin eserleri sunulacak ve bu 
kapsamda tartışmalar yapılabilecektir. Öğrenciler, tarihi süreç içinde siyasi düşüncenin nasıl geliştiğini ve aralarındaki 
farkların neler olduğunu öğrenmiş olacaklar ve aldıkları bu derslerle çeşitli ideolojilerin kaynaklarını tanıyacak ve bu 
kaynakların zaman içinde nasıl değişime uğradığını kavramış olacaklardır. 

Yabancı Dil II(3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Öğrencileri temel ingilizce gramer yapısyla ilgili bilgi edinmelerini sağladıktan sonra, bu bilginin kalıcı olması için bol 
alıştırmalarla pekiştirerek ve konu sonlarında yapılan çeviri çalışmaları ile kendi anadilleri ve ingilizce arasında köprü 
kurmalarını sağlamak. 

Temel Bilgisayar Uygulamaları (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Bilgisayar donanımını tanıtmak, işletim sistemini yeterli şekilde kullandırabilmek, internet,email ve arama 
motorlarının kullanımının kavratılması, Microsoft Ofis uygulamalarından metin ve sunum editörlerinin kullanımının 
öğretilmesi. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 Kredi, 0 Uygulama, 2 Kredi; Zorunlu) 

Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılma tasarıları, Paris Barış Konferansı, İzmir'in işgali, memleketin iç durumu ve 
azınlıklar, Çerkez Ethem Olayı, I. ve II. İnönü Muharebeleri, Eskişehir ve Kütahya Muharebesi, Sakarya Meydan Savaşı 
ve sonuçları, Kars ve Ankara Antlaşmaları, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması esasları ve önemi, Lozan 
Konferansı ve önemi, Türk İnkılabı, siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim ve öğretim alanlarındaki inkılaplar, çok 
partili sisteme geçiş ekonomik alanda gelişmeler, kuruluş dönemi sonrası Türk Dış Politikası, Ermeni sorunu, II. Dünya 
Savaşı ve Türkiye. 

Türk Dili II (2 Kredi, 0 Uygulama, 2 Kredi; Zorunlu) 
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İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, yazılı anlatım, yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım, 
sözlü anlatım türleri, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon. 

İKİNCİ SINIF: 
III.DÖNEM(GÜZ) 
Mikro İktisat I (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Bu ders orta düzeyde mikroekonomi teori ve uygulaması içermektedir. Tüketici teorisi detaylı bir şekilde 
incelenecektir. Bu derste incelenecek olan konular şunlardır: bütçe kısıtı, tercihler, fayda, seçim, talep, Slutsky 
denklemi, satın alma ve satma, tüketici artığı, piyasa talebi, ve piyasada denge. 

Makro iktisat I (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; 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. 

Muhasebe I (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Muhasebe tanımı, muhasebenin temel kavramları, temel mali tablolar, bilanço ve gelir tablosu, muhasebe hesabı, 
aktif hesaplar, pasif hesaplar, gelir, gider hesapları mizanlar, tekdüzen hesap planı, muhasebede defter tutma 
uygulamaları, muhasebe belgeleri, nazım hesaplar. 

İstatistik (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

İstatistiğin tanımı, konusu ve çeşitli bilim dalları ile ilişkisi, verilerin toplanması ve düzenlenmesi, ortalamalar, 
değişkenlik ve asimetri ölçüleri, toplanma oranı ve lorenz eğrisi, basit regresyon ve korelasyon ve iktisadi 
uygulamalar. 

İktisat Tarihi (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Ekonomik problemlerin tanımlanması, Piyasa öncesi ekonomi, Piyasa toplumunun ortaya çıkışı, Endüstri devrimi, 
Endüstriyel teknolojinin etkileri, Büyük buhran, Devlet sektörünün yükselişi, Buhran sonrası iktisat okullarına genel 
bir bakış, Dönüşüm sorunu, Rasyonel beklentiler okulu, Reel devresel dalgalanmalar, Kurumcu iktisat, Evrimci okul. 
Avrupa’da modern kapitalizmin doğuşu, Kapitalizmin altın çağı, Kapitalizmin sorunlarla karşılaşması, Ekonomik 
hayatın küreselleşmesi, İdeolojiler: Liberal ve sosyalist öğreti, Toplumsal ekonomik sorunlar, Ekonomik hayatın 
küreselleşmesi, İdeolojiler: Liberal ve sosyalist öğreti, Toplumsal ekonomik sorunlar. 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri ve İktisatta Yöntem (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Bu derste araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli 
başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin 
belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, 
kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme-yorumlama ve rapor 
yazma tekniklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir. 

Borçlar Hukuku (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Borçların genel hükümleri işlenmekte olup, borçlar kanunun 1-172 md. Hükümleri çerisinde kalan düzenlemesi, yasal 
sistematik doğrultusunda incelenmektedir. Temel kavramlar işlendikten sonra, borç kaynakları, sırası ile sözleşmeler, 
haksız fiiller ve nedensiz zenginleşmeler ele alınıp incelenmekte, borçların ifası, ifa ile ilgili problemler ve buna bağlı 
kavramlar ifa etmeme, kötü ifa ve geç ifa (Temerrüt) halleri, borçlunun sorumluluğu borçların sona ermesi ele 
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alınmaktadır. Şartlı borçlar, müteselsil borçlar gibi özel durumlar ve borcun üçüncü kişilere ilgili bağlamında, borcun 
nakdi kurumları incelenmektedir. 

Finansal Yönetimin Temelleri (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Derste şirket değerleme, birleşme ve satın almalar, ilk halka arzlar, sermaye yapısı teorileri ve kâr payı politikaları gibi 
konular üzerinde yoğunlaşılacaktır. Ayrıca Türkiye’deki bazı finansal kurumlardan bahsedilecek, finansal 
enstrümanları tanıtıcı düzeyde bilgi verilecektir. 

Mesleki Yabancı Dil I (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Mesleği ile ilgili 
konularda normal hızda konuşulanı anlayabilme. Mesleği ile ilgili gerekli konularda amaca uygun yazabilme, 
yazışmalar yapabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme. 

IV. DÖNEM (BAHAR) 
Mikro İktisat II (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; 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. 

Makro iktisat II (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; 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) varsayımları 
altında ele alınmaktadır. Üçüncü olarak emek piyasası ve Phillips Eğrisi çalışılmaktadır. Bir sonraki aşamada, 
Keynesyen makro ekonominin açık ekonomi versiyonuna geçilmekte ve Mundell-Fleming modeli çalışılmaktadır. 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. 

Muhasebe II (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Bu derste; muhasebenin gelişimi, temel muhasebe kavramları ve ilkeleri, bilanço ve temel muhasebe eşitliği, gelir 
tablosu, hesap kavramı ve mali nitelikli işlemlerini hesaplar üzerine etkileri, hesap planı, defterler ve belgeler, çift 
taraflı kayıt yöntemi konuları ele alınacaktır. Ayrıca, genel hatlarıyla muhasebe süreci, ticari mal hesabı kayıt 
yöntemleri (aralıklı ve sürekli envanter), katma değer hesaplarının işleyişi konuları üzeride durulacaktır. 

İktisadi Düşünceler Tarihi (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

İktisadi düşünce okullarının temel teorik çerçeveleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede Klasik Okul, Neo Klasik 
Okul, Keynesyen ve Post Keynesyen yaklaşımlar ve Marksist okullar genel çerçeveleri ile işlenmektedir. 

Matematiksel İktisat (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Matematiksel yöntemlerinin iktisada uygulanmasında bir giriş niteliği taşımaktadır, bu çerçevede denge modelleri, 
karşılaştırmalı durağanlık modelleri ve dinamik modeller incelenmektedir. 

Uygulamalı İstatistik (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Zaman Serileri Analizi, trendin belirlenmesi, mevsimsellik dalgalanmalarının belirlenmesi, konjonktürel 
dalgalanmaların belirlenmesi, çoklu regresyon ve korelasyon, Ki-kare Analizi, Varyans Analizi ve iktisadi uygulamalar. 
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Ticaret Hukuku (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Adi Şirket, Tanımı ve Özellikleri, Ticaret şirketleriyle benzer ve farklı yönleri; ticaret şirketlerinin genel özellikleri, 
kolektif şti. tanımı ve unsurları, kuruluş, organları, faaliyetleri, tasfiye ve sonuçları, kom.şti tanımı ve unsurları, 
kuruluş, organlar, faaliyetleri, tasfiye ve sonuçları, A.Ş. tanımı ve unsurları, kuruluş, organlar, faaliyetleri tasfiye ve 
sonuçları, hisseli kom.şti tanımı ve unsurları, kuruluş, organlar, tasfiye ve sonuçlar, Limited.şti. tanımı ve unsurları, 
kuruluş, organlar, faaliyetleri, tasfiye ve sonuçlar. 

Kamu Ekonomisi (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Kamu ekonomisinin fonksiyonları, kamu ekonomisi sektörleri, savunma, adalet, sağlık, eğitim, çevre sorunları ve 
çözümleri konuları etkinlik ve adalet açılarından incelenmekte; ayrıca siyasal karar alma mekanizması ile gelir, servet 
ve harcamalar üzerinden alınan vergilerin iktisat analizleri yapılmaktadır. 

Mesleki Yabancı Dil II (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Mesleği ile ilgili 
konularda normal hızda konuşulanı anlayabilme. Mesleği ile ilgili gerekli konularda amaca uygun yazabilme, 
yazışmalar yapabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme. 

ÜÇÜNCÜ SINIF 
V. DÖNEM (GÜZ) 
Ekonometri 1 (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Ekonometrinin tanımı, gelişimi, kapsadığı konular, diğer bilimlerle ilişkisi, Basit Doğrusal Regresyon Modeli, anakütle 
regresyon fonksiyonu kavramı, ekonometrik çözümlemelerde kullanılan verilerin niteliği, basit doğrusal regresyon 
modelinin varsayımları, regresyon ve varyans çözümlemesi, en küçük kareler tahmin edicilerinin türetilmesi ve 
özellikleri, tahminlerin anlamlılığının istatiksel sınanması, çoklu regresyon modeli, kısmı regresyon modeli. 

Uluslararası İktisat Teorisi (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Merkantilizm, Mutlak Üstünlükler Teorisi, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, Karşılıklı Talep Kanunu, Teklif Eğrileri, 
Fırsat Maliyeti, Dönüşüm ve Kayıtsızlık Eğrileri, Faktör Donatımı Kuramı, Leontief Paradoksu, teknolojik açık, ürün 
devreleri, Tercihlerin Benzerliği yaklaşımları, endüstri içi ticaret, Tekelci Rekabete Dayalı Dış Ticaret Kuramları, 
Dinamik Dış Ticaret Kuramları, ticaret hadleri, Singer-Prebish Tezi, koruyucu dış ticaret politikası. 

Para Teorisi (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Para, banka ve para arzı, finansal sitemin yapısı ve işleyişi, finansal aracılar ve fonksiyonları, para ve sermaye 
piyasaları, bankalar ve fonksiyonları, banka parası ve para arzı, finansal gelişme, aktif pasif yönetimi, faiz oranlarının 
belirlenmesi, portföy yönetimi, risk, para politikasını amaç ve araçları. 

Maliye Teorisi (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Kamu maliyesinin tanımı ve içeriği, 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, kamu kesiminin ekonomi içindeki payının ölçülmesi, kamusal 
gelirlerin farklı kriterlere göre sınıflandırılması, vergi kavramı ve vergi teorileri, vergileme teknikleri, vergileme 
ilkeleri, gelir, servet ve harcama vergileri, vergileme sistemleri, borçlanma politikası ve borç yönetimi. 

İktisadi Planlama Teknikleri (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Planlama ve kalkınma Kavramları, uygulama alanları, Matris Cebir, kavram ve yöntemleri, Input-Output tablo 
analizleri ve model uygulamaları, küreselleşme ve planlama etkileşimi, Türkiye'de planlama. 
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Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma 1 (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Sözlü sunum teknikleri, karşılıklı konuşmanın geliştirilmesi, yabancı dilde yazılmış teknik metinlerin okunması ve 
incelenmesi. 

Tarım Ekonomisi (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Tarımın tanımı ve önemi, tarım sektöründe arz ve talep eğrilerinin nitelikleri, üretim fonksiyonu oluşumu, fiyat 
oluşumu, tarım sektörünün dışsal etkenlere bağımlılığı, tarım ürünleri fiyatlarında belirsizlik sorunu, farklı tarım 
işletmelerinin davranış biçimleri, Türk tarımının özellikleri ve sorunları. 

Makro İktisadi Modeller (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

İktisat politikası tanımı, amaçları ve araçları, maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar, maliye politikasının 
amaçları, araçları ve sınırları, ekonomik istikrar ve otomatik stabilizatörler, Beklentiler Okulu, Philips Eğrisi ve 
hipotezi, Keynesyen, Parasalcı model, Yapısalcı model, Arz Yönlü İktisat, Yeni-Klasik İktisat, Yeni-Keynesyen 
modellerin politika önermeleri ve sonuçlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik istikrar, Heterodoks ve 
Ortodoks istikrar politikaları. 

VI. DÖNEM Ekonometri 2 (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Klasik doğrusal regresyon modelindeki temel varsayımlardan sapmalar, çoklu doğrusal bağlantı sorunu, çoklu 
doğrusal bağlantı sapması ile ilgili testler ve kriterler, çoklu doğrusal bağlantı sorununa çözüm yöntemleri, 
otokorelasyonun saptanması ile ilgili testler, yüksek dereceden otokorelasyon, otokorelasyon durumda kullanılan 
tahmin yöntemleri, değişen varyans, değişen varyansın saptanması ile ilgili testler, genelleştirilmiş EKKY, 
spesifikasyon hataları, model seçme kriterlerinin ve modelin matematiksel formülasyonunun seçimi, yapay (kukla) 
değişkenler. 

Uluslararası İktisat Politikası (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Koruyucu dış ticaret politika araçları, gümrükler, kotalar ve sübvansiyonların ekonomik etkileri, tarife dışı koruyucu 
dış ticaret politikası araçları, bağlı ticaret, ödemeler bilançosu, ödemeler bilançosunun denkleşme mekanizmalarında, 
Klasik, Neo-klasik, Keynesyen ve Monetarist yaklaşımlar, sabit ve esnek kur sistemleri, döviz kurlarındaki değişmeyi 
açıklayan kuramlar. 

Para Politikası (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Klasik Miktar Teorisi, Neo-klasik Miktar Teorisi, Walras ve Genel Denge, reel analizden parasal analize geçiş, 
Monoterist Okul ve para talebi fonksiyonu, Portföy Dengesi Yaklaşımı, Yeni-Keynesyen Makro İktisat görüşü, Yeni-
Klasik Makro iktisat okulu, enflasyonu açıklamaya yönelik politikalar, aktif ve pasif para politikaları. 

Maliye Politikası (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Maliye politikasının tanımı ve kapsamı, ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye politikasının rolü, maliye 
politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler, maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar, enflasyonla 
mücadelede maliye politikası, enflasyon ve devlet borçları, durgunlukla mücadelede maliye politikası, stagflasyonla 
mücadelede maliye politikası, maliye politikasının ekonomik kalkınma ve büyüme üzerindeki etkileri: Kamusal 
harcamaların etkileri ve kamu gelirlerinin etkileri, maliye politikası ve gelir dağılımı, maliye politikası ve çevre 
sorunları, maliye politikası ve bölgesel ekonomik kalkınma. 

Bütçe ve Kamu Finansmanı (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Bütçenin tanımı, tarihi gelişimi ve fonksiyonları, bütçe ilkeleri ve bu ilkelerden sapmalar, bütçe kuramları ve 
bütçeleme teknikleri, Türkiye’de bütçe süreci: Bütçenin hazırlanması, onanması, uygulanması ve denetimi, bütçenin 
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ekonomik etkileri, Bütçe sürecinin rasyonelleştirilmesi (klasik bütçeleme sisteminden modern bütçeleme 
sistemlerine geçiş), bütçe açığının farklı finansman türleri ve bu finansman türlerinin ekonomi üzerine etkileri. 

Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma 2 (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Yabancı dilde yazılmış teknik metinlerin okunması ve incelenmesi, bilimsel yayınların anlaşılması, yabancı dilde metin 
yazma. 

Bölüşüm Teorileri (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Bölüşüm kavramı ve önemi, çeşitli bölüşüm kategorileri, iktisadi teoriler ve bölüşüm, Klasiklerden Post-
Keynesyenlere bölüşüm konusunun incelenmesi, bölüşüm ve iktisadi politikalar, Türkiye’de bölüşüm ilişkileri, 
Dünya’da bölüşüm. 

Uluslararası Finans (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Geçmişten günümüze uluslararası para sistemleri, ödemeler bilançosu, döviz piyasası, döviz kuru sistemleri, kur 
değişimlerini açıklayan teoriler, döviz ve faiz gelecek işlemleri. 

4. SINIF: 
VII. DÖNEM (GÜZ) 
Türkiye Ekonomisi (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Bu derste Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar uygulanan ekonomi politikaları ele alınır. Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan devralınan ekonomik alt yapı, Cumhuriyetin kuruluş yılları iktisat politikaları, İzmir İktisat 
Kongresiyle belirlenen ekonomi politikaları incelenir. 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türkiye üzerine etkileri, 1930’da 
başlayan devlet eliyle sanayileşme dönemi, 1946 siyasal dönüşümü, çok partili ortam ve ekonomi politikasının 
üzerine etkileri, 1950 seçimiyle başlayan dönemin ekonomi politikaları, 1960’da başlayan planlı kalkınma dönemi ve 
özellikle 1980 sonrası ekonomik gelişmeler ele alınır. 1980’de başlayan serbest pazar ekonomisi, Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasının etkileri ve Türkiye ekonomisinin geleceği incelenir. 

İktisadi Büyüme (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Bu derste sırasıyla; ekonomik büyümenin tanımı, ölçülmesi ve önemi üzerinde durulur. Çeşitli teorilerde büyümenin 
kaynakları, Klasik Büyüme Teorileri, Keynesyen Büyüme Teorileri, Neo-Klasik Büyüme Teorisi ve İçsel Büyüme 
Teorileri incelenir. 

Konjonktür Teorileri (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

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 alınır. 

Oyun Teorisi (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Bu derste oyun teorisinin temel kavramları, oyunların sınıflandırılması, ödül matrisleri, Nash dengesi, belirsizlik 
altında rasyonel tercihler gibi konular ele alınır. Normal ve yaygın formlarda oyunlar, altoyun-mukemmeliyeti 
dengesi, sıralı denge gibi oyun çözümleri incelenir. 

Bilim Felsefesi (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Bu derste bilim ve bilginin varlığı tartışılır. Kuram, yasa, yöntem, olgu, deney, gözlem, nesnellik gibi temel 
kavramların bilimdeki işlerlikleri incelenir. Bilim felsefesi düşünürleri irdelenerek bilim üzerine farklı akımların 
sınıflandırılması yapılıp karşılaştırılır. Pozitivist, eleştirel usçu, paradigmacı, anarşist bilim felsefesi yaklaşımlarının 
temel savlarının karşılaştırılıp, günümüz bilim felsefesinin temel sorunlarını tanıtılır. 
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Kıymetli Evrak Hukuku (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Bu derste Kıymetli evrak kavramı, temel nitelikleri ve çeşitli bakımlardan sınıflandırılması, kıymetli evrak teorileri; 
nama, emre ve hamiline düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri ele alınır. Kıymetli evrakın, değerlendirilmesi, devri, 
türleri, ziyan ve itali, kambiyo senetleri poliçenin hukuk mahiyeti ve şekil şartları, keşidecinin sorumluluğu, devir, 
kabul ve ödeme, müracaat haklarının kullanılması, bono ve çeklerin özellikleri incelenir. 

Sanayi İktisadı (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Sanayileşmeyle ilgili kavram ve teoriler açıklanır. Sanayi ekonomisi ve gelişimi, Yapı-davranış-icraat, Piyasa 
yoğunlaşması, Rekabet ve bozulması, Refah, piyasa gücü, etkinlik ve müdahale incelenir. Yenilik, mülkiyet hakları ve 
piyasalar, Reklâmlar, Oyun teorisi kavramı, Dışsallık kavramı ve teorisi ele alınır. Endüstriye Giriş ve Çıkışlar, Piyasa 
Gücü ve Fiyatlama, Fiyat Farklılaştırması, Ürün Farklılaştırması, Dikey ve Yatay Birleşmeler, Etkinlik, Yoğunlaşma 
incelenir. 

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Bu derste, sermaye birikimi ve kalkınma ilişkisi, sermaye birikimi, finansal piyasalar, para ve sermaye piyasaları, 
sermaye piyasaları araçları, menkul kıymet piyasaları, temel ve teknik analizler, sermaye varlıklarının fiyatları, 
modern portföy teorisi, tahvil ve hisse senedi değerlemesi yapılır. 

VIII. DÖNEM (BAHAR) Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Bu derste Dünya Ekonomisinin gelişim ve dönüşüm süreci incelenir. I-II. Dünya Savaşları, Sermaye Birikimi, Krizler, 
Küreselleşme anlatılır. Küreselleşmenin tanımı, gelişimi, bu konuya ilişkin bakış açıları, küreselleşmenin olumlu 
olumsu yönleri, ekonomik ve sosyal yapı üzerindeki etkileri, ele alınır. 

Kalkınma İktisadı (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Zorunlu) 

Kalkınmanın tanımı, tarım ve ekonomik kalkınma, dengeli ve dengesiz büyüme stratejileri, dışsal ekonomiler ve 
azgelişmiş ülkeler, azgelişmiş ülkelerde dış ticaretin yapısı ve kalkınma ilişkisi, sanayileşme ve dış ticaret politikaları, 
yeni sanayileşen ülkelerde ve Türkiye’de sanayileşme, teknolojik gelişme ve ihracat ele alınır. 

Türkiye’nin Güncel İktisadi Sorunları ve Politikaları (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Bu derste, Türkiye ekonomisinin gelişimi, alınan ekonomi politikası kararları ve pratik sonuçları, Türkiye 
ekonomisinde sektörel gelişme ve yapı özellikleri üzerinde durulur. Türkiye ve Dünya Ekonomisi bağlamında 
uygulanan ekonomik politikalarının değerlendirilmesi, dünya ekonomisi içinde Türkiye’nin yeri incelenir. Türkiye’de 
1980 sonrası dönemde uygulanan iktisat politikalarının ve istikrar programlarının incelenmesi ve eleştirisi, yaşanan 
krizlerin oluşum süreçleri ve dinamikleri, küreselleşmenin Türkiye ekonomisine etkileri ele alınır. 

Sağlık Ekonomisi (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Sağlık ekonomisi ile ilgili ana kavramlar, Sağlık ekonomisinin tarihi, Sağlık ekonomisinin kamu ve özel kesim 
içerisindeki yeri ve önemi Türkiye´de ve çeşitli ülkelerde bütçede sağlık harcamaları için ayrılan payların ekonomik ve 
sosyal hayat üzerindeki etkileri, Dünya sağlık örgütü, amacı ve özellikleri incelenir. 

Uluslararası Sermaye Hareketleri (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Uluslararası sermaye akımları, temel tanım ve sınıflandırmalar, yabancı sermaye ve doğrudan yatırımlar, söz konusu 
yatırımların niteliği, önemi ve gelişimi, teknoloji transferi, çokuluslu işletmelerin rolü ve Dünya genelinde dağılımını 
ele alınır. Liberalleşme politikaları, uluslararası sermaye hareketlerine getirilen serbestlik, özelleştirme 
uygulamalarını, şirket birleşme ve satın alımları, iletişim, haberleşme ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler, 
dünyadaki sermaye hareketleri konuları incelenir. 
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Bölgesel İktisat (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Bu derste, ekonomik düşüncede alansal analiz: kavramlar ve teoriler, bölge planlaması, bölgesel dengesizlik, bölgesel 
gelişme politikası, Türkiye'de çeşitli ülkelerde bölgesel dengesizliği giderici politikalar incelenir. Türkiye AB süreci ve 
bölgesel kalkınma ajansları ele alınır. 

Vergi Hukuku (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Vergi Hukukunun Temel Kavramları, Vergi sitemleri ve çeşitleri, Vergi hukukunun kaynakları; Vergi mükellefi ve vergi 
sorumluluğu; Vergi İdaresi; Vergilendirme İşlemleri Türk vergi sisteminin tarihsel gelişimi, gelir ve kurumlar vergisi, 
katma değer vergisi, bu vergi türlerinin uygulama biçimleri, servet üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin 
uygulama şekilleri incelenir. 

Ekonomi Politik Teorileri (3 Teori, 0 Uygulama, 3 Kredi; Seçmeli) 

Bu derste, belli başlı politik ekonomi kuramları (Klasik, Marksist ve Neo-klasik iktisat kuramları) irdelenir. Önceden 
ortaya atılmış ticaret, büyüme ve gelişme teorileri, feodalizmden kapitalizme geçiş süreçleri, kapitalizmin gelişimi, 
piyasa, piyasa sistemi ve bunların ortaya çıkış süreçleri incelenir. Çeşitli iktisadi düşünce akımlarının önemli üyelerinin 
temel kitapları irdelenerek bu düşünüş ve günümüz algılayışlar arasındaki farklar ele alınır. Derste ekonomi teorilerini 
eleştirme ve yorumlama yeteneğine yer verilir. 

 


