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DÖNEMLERE GÖRE MÜFREDAT VE AKTS ÇİZELGESİ 

Akademik Birim İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm / Anabilim Dalı Maliye 

Bilim Dalı / Program Maliye Lisans Programı 

Müfredatın Uygulamaya Başladığı Eğitim-Öğretim Yılı 2018 - 2019 

I. YARIYIL 

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

231311101 Zorunlu Kamu Maliyesine Giriş 3 0 3 6 

231311102 Zorunlu İktisada Giriş-I 3 0 3 6 

231311103 Zorunlu Muhasebe-I 3 0 3 5 

231311104 Zorunlu İktisatçılar İçin Matematik-I 3 0 3 3 

231311105 Zorunlu Hukukun Temel Kavramları 3 0 3 4 

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

740011301 Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2 

750011301 Zorunlu Türk Dili I 2 0 2 2 

TOPLAM    30 

     

II. YARIYIL 

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

231312101 Zorunlu Anayasa Hukuku 3 0 3 5 

    231312102 Zorunlu İktisada Giriş-II 3 0 3 6 

231312103 Zorunlu Muhasebe-II 3 0 3 5 

231312104 Zorunlu İktisatçılar İçin Matematik-II 3 0 3 5 

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

730011301 Zorunlu Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1 2 3 3 



 

 

T.C.  

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ  

MÜFREDAT VE DERS İÇERİKLERİ FORMU 
 

 

(Form No: FR-400 ; Revizyon Tarihi:13/08/2018; Revizyon No:01) 

   

 

740012301 Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2 

750012301 Zorunlu Türk Dili II 2 0 2 2 

TOPLAM    30 

 

III. YARIYIL  

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

231321101 Zorunlu Mikro İktisat 3 0 3 5 

231321102 Zorunlu Kamu Maliyesi 3 0 3 5 

231321103 Zorunlu Vergi Hukuku 3 0 3 5 

231321104 Zorunlu İktisadi Düşünceler Tarihi 3 0 3 5 

231321105 Zorunlu Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 3 0 3 5 

231321106 Zorunlu İstatistik 3 0 3 5 

TOPLAM    30 

 

IV. YARIYIL  

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

231322101 Zorunlu Makro İktisat 3 0 3 5 

    231322102 Zorunlu Mali Tablolar Analizi 3 0 3 5 

231322103 Zorunlu Türk Vergi Sistemi  3 0 3 6 

231322104 Zorunlu Vergi Teorisi 3 0 3 6 

231322105 Zorunlu Maliye Teorisi 3 0 3 6 

235121312 Zorunlu Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı 2 0 2 2 

TOPLAM    30 

 

V. YARIYIL  
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DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

231331101 Zorunlu Kamu Ekonomisi-I 3 0 3 6 

    231331102 Zorunlu İdare Hukuku 3 0 3 3 

231331103 Zorunlu Devlet Borçları 3 0 3 5 

231331104 Zorunlu Ekonometri-I 3 0 3 6 

2313SEÇ-1 Seçmeli Seçmeli 1 3 0 3 5 

2313SEÇ-1 Seçmeli Seçmeli 1 3 0 3 5 

TOPLAM    30 

Seçmeli 1 

231331201 Seçmeli Sağlık Ekonomisi 3 0 3 5 

    231331202 Seçmeli AB ve Türkiye Mali İlişkileri 3 0 3 5 

    231331203 Seçmeli Vergi Kültürü 3 0 3 5 

    231331204 Seçmeli Türkiye’nin Mali Yapısı 3 0 3 5 

231331205 Seçmeli Maliye Tarihi 3 0 3 5 

231331206 Seçmeli Maliyede Güncel Tartışmalar-I 3 0 3 5 

231331207 Seçmeli Kadın ve Aile 3 0 3 5 

VI. YARIYIL  

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

231332101 Zorunlu Kamu Ekonomisi-II 3 0 3 5 

    231332102 Zorunlu Vergi Uygulamaları 3 0 3 5 

231332103 Zorunlu Devlet Bütçesi 3 0 3 5 

231332104 Zorunlu Ekonometri-II 3 0 3 5 

2313SEÇ-2 Seçmeli Seçmeli 2 3 0 3 5 

2313SEÇ-2 Seçmeli Seçmeli 2 3 0 3 5 

TOPLAM    30 
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Seçmeli 2 

231332201 Seçmeli Mali Sosyoloji 3 0 3 5 

    231332202 Seçmeli Mali Teşvik Sistemi 3 0 3 5 

    231332203 Seçmeli Girişimcilik 3 0 3 5 

    231332204 Seçmeli Vergileme İktisadı 3 0 3 5 

231332205 Seçmeli Türkiye Ekonomisi 3 0 3 5 

231332206 Seçmeli Maliyede Güncel Tartışmalar-II 3 0 3 5 

VII. YARIYIL  

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

231341101        Zorunlu Maliye Politikası-I 3 0 3 5 

2313SEÇ-3 Seçmeli Seçmeli 3 3 0 3 5 

2313SEÇ-3 Seçmeli Seçmeli 3 3 0 3 5 

2313SEÇ-3 Seçmeli Seçmeli 3 3 0 3 5 

2313SEÇ-3 Seçmeli Seçmeli 3 3 0 3 5 

2313SEÇ-3 Seçmeli Seçmeli 3 3 0 3 5 

TOPLAM    30 

Seçmeli 3 

231341201 Seçmeli Uluslararası İktisat 3 0 3 5 

231341202 Seçmeli Kamu Finansmanı 3 0 3 5 

231341203 Seçmeli Şirketler Muhasebesi 3 0 3 5 

231341204 Seçmeli Uluslararası Vergilendirme 3 0 3 5 

231341205 Seçmeli Temel Maliye Okumaları 3 0 3 5 

231341206 Seçmeli Para Teorisi ve Politikası 3 0 3 5 

231341207 Seçmeli Maliyet Muhasebesi 3 0 3 5 

231341208 Seçmeli Osmanlı Devletinde Mali Sistem 3 0 3 5 

231341209 Seçmeli Avrupa Maliye Tarihi 3 0 3 5 
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231341210 Seçmeli Uluslararası Politik Ekonomi 3 0 3 5 

231341211 Seçmeli Kamu Mali Denetimi 3 0 3 5 

231341212 Seçmeli Borçlar Hukuku 3 0 3 5 

VIII. YARIYIL  

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

231342101        Zorunlu Maliye Politikası-II 3 0 3 5 

2313SEÇ-4 Seçmeli Seçmeli 4 3 0 3 5 

2313SEÇ-4 Seçmeli Seçmeli 4 3 0 3 5 

2313SEÇ-4 Seçmeli Seçmeli 4 3 0 3 5 

2313SEÇ-4 Seçmeli Seçmeli 4 3 0 3 5 

2313SEÇ-4 Seçmeli Seçmeli 4 3 0 3 5 

TOPLAM    30 

Seçmeli 4 

231342201 Seçmeli Kamu Ekonomisi ve Hane Halkı 3 0 3 5 

231342202 Seçmeli Dünya Ekonomisi 3 0 3 5 

231342203 Seçmeli Parafiskal Gelirler Maliyesi 3 0 3 5 

231342204 Seçmeli Kamu Tercihi 3 0 3 5 

231342205 Seçmeli İktisadi Gelişme ve Vergileme 3 0 3 5 

231342206 Seçmeli Kamu Ekonomisinde Özel Konular 3 0 3 5 

231342207 Seçmeli Bankacılık ve Mali Kuruluşlar 3 0 3 5 

231342208 Seçmeli Ekonomik Kriz Teorileri 3 0 3 5 

231342209 Seçmeli Osmanlı’da Sosyo-Ekonomik Yapı 3 0 3 5 

231342210 Seçmeli Sosyal Güvenlik Ekonomisi 3 0 3 5 

231342211 Seçmeli Vergi Planlaması 3 0 3 5 

231342212 Seçmeli Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme 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 Toplam 

/ Oran (%) 

Zorunlu Derslerin Sayısı 8 8 6 6 4 4  1 1 38 

Zorunlu Derslerin Kredi Toplamı 21 20 18 17 12 12 3 3 106 

Zorunlu Derslerin AKTS (ECTS) Toplamı 30 30 30 30 20 20 5 5 170 

Zorunlu Dersler Kredi Yükünün Toplam Kredi Yüküne Oranı %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %66,66  %66,66  %16,66 %16,66 %71,62 

Zorunlu Dersler AKTS Yükünün Toplam AKTS Yüküne Oranı %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %66,66  %66,66  %16,66 %16,66 %70,83 

Seçmeli Derslerin Sayısı (Almakla yükümlü olunan) 0 0 0 0 2 2 5 5 14 

Seçmeli Derslerin Kredi Toplamı 0 0 0 0 6 6 15 15 42 

Seçmeli Derslerin AKTS (ECTS) Toplamı 0 0 0 0 10 10 25 25 70 

Seçmeli Dersler Kredi Yükünün Toplam Kredi Yüküne Oranı %00,00 %00,00 %00,00 %00,00 %33,33 %33,33 %83,33 %83,33 %28,38 

Seçmeli Dersler AKTS Yükünün Toplam AKTS Yüküne Oranı %00,00 %00,00 %00,00 %00,00 %33,33 %33,33 %83,33 %83,33 %29,17 
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DÖNEMLERE GÖRE DERS İÇERİKLERİ 

Akademik Birim İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm/Anabilim Dalı Maliye  

Bilim Dalı/Program Maliye Lisans Programı 

Müfredatın Uygulamaya Başladığı Eğitim-Öğretim Yılı 2018-2019 

 

I. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

231311101 

Kamu Maliyesine 

Giriş 

3 0 3 6 

Zorunlu 

Öğrencilerin kamu harcamalarına yönelik teorileri, kamu gelirlerine 

yönelik teorileri ve özellikle vergi kavramını anlamalarını sağlamak. 

Devletin mali yapısı, devletin gelir ve giderleri, gelir ve giderlerin bütçe 

aracılığı ile denkleştirilmesi ve devlet borçlanması, maliye politikası 

hakkında öğrencilere bilgi vermek 

Introduction to 

Public Finance 
Compulsory 

To provide understanding theories of government expenditures, 

government revenues and especially the term tax for students. The 

objective of the course is to have knowledge about the financial potsition 

of state, balancing the income and expense through the budget, public 

borrowings and fiscal policy.  

231311102 İktisada Giriş-I 3 0 3 6 Zorunlu 

Bu dersin amacı öğrencilere ekonominin prensiplerini öğretmek ve 

hanehalkları ve firmalar gibi ekonominin aktörlerinin sahip oldukları 

kaynakları verimli bir biçimde nasıl yönetecekleri/dağıtacakları hakkında 

temel bir anlayış sağlamaktır. Bu ders öğrencilere temel piyasa yapıları, arz 

ve talep, tüketici davranışları, ürün piyasasındaki firma davranışları, üretim 

süreci, girdi piyasaları, piyasa gücüyle ilgili kararlar ve kapitalist 

ekonomilerde piyasa başarısızlığı gibi piyasa ekonomilerinin karşılaştığı 

temel mikro ekonomik konuları değerlendirme yetisi kazandıracaktır. Daha 
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spesifik olarak ise, öğrenciler ikinci yıl alacakları ileri seviye “Mikro 

ekonomi” dersinden başarılı olabilmeleri için gerekli olan donanıma sahip 

olacaklardır. 

Introduction to 

Economics-I 
Compulsory 

The purpose of this course is to introduce students to the principles of 

economics and to provide a basic understanding of how economic actors 

such as households and firms decide to manage/allocate their available 

resources in an efficient way. The course provides students with a 

framework of and the ability to evaluate key microeconomic topics facing 

market economies such as basic market structures, supply and demand, 

consumer behavior, firm behavior in output markets, the production 

process, input markets, decisions in regards to market power, and market 

failures in capitalist economies. More specifically, students should be well 

prepared to tackle the issues covered in the more advanced second year 

course “Microeconomics. 

231311103 

Muhasebe-I 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Muhasebe kayıt sisteminin mantığını öğretmek ve bir ticaret işletmesinin 

günlük işlemlerinin muhasebe kayıtlarını yapabilme becerisi kazandırmak. 
Finansal muhasebenin tanımı ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve 

varsayımları, Muhasebede kayıt sistemi ve tekdüzen hesap planı, İşletme 

işlemlerinin dönem içi kayıtları, Mali tabloların düzenlenmesi. 

Accounting- I Compulsory 

To teach the logic of accounting register system and to acquire them the 

ability of making daily activities accounting registers of a commercial 

enterprise. Definition of financial accounting and generally accepted 

principals and presumers of accounting, Register system in accounting and 

uniform accounting plan, Register within the period of enterprise activities. 

Arranged financial statements. 

231311104 

İktisatçılar İçin 

Matematik-I 
3 0 3 3 Zorunlu 

Bu dersin temel amacı, iktisat alanında kullanılan temel matematiksel 

kavramlarını öğrencilere kazandırmak temel iktisat uygulamalarını 

yapabilmelerine katkıda bulunmaktır.  Kümeler, Sayılar, Denklemler ve 

Eşitsizlikler, Fonksiyonlar 
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Mathematics for 

Economists-I 
Compulsory 

The aim of the lecture is to define the rules of derivate and integral, linear 

equation, the rule of Cramer and optimization problems. It is also aimed to 

apply these rules on various case studies related with economics. Sets; 

Numbers; Equations and Inequalities; Functions; Linear Functions; Second 

Degree Functions; Trancendental Functions; Limit and Continuity; The 

Derivate; Some Aplications of Derivatives; Graph of Functions. 

231311105 

Hukukun Temel 

Kavramları 

3 0 3 4 

Zorunlu 

Temel Hukuk kavramlarını tanıtarak mesleğe ilişkin mevzuatı takip ve 

yorumlamayı kolaylaştırmak. Hukukun insan yaşamındaki önemini 

belirtmek, kurumları ve bunlar arasındaki ilişkileri, uygulama ve hükümleri 

ve yaptırımlarını anlatmak 

Basic Concepts of 

Law 
Compulsory 

Student will learn their rights as a worker in order to prevent his/her rights 

breach. Adressing the importance of the law, lecturing its institutions and 

their relations with provisions and implementations 

431211301 

Yabancı Dil-I: 

İngilizce 

2 0 2 2 

Zorunlu 

Bu ders ile öğrencilerin; Temel dilbilgisi kurallarını öğrenmesi, İngilizce 

dinlediğini anlaması, İngilizce okuduğunu anlaması, İngilizce yazılı ve 

sözlü olarak kendini ifade edebilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin 

akademik ve mesleki yaşantılarında ihtiyaç duyacakları temel İngilizce 

bilgileriyle donatılması; dinlediğini ve okuduğunu anlama, yazılı ve sözlü 

olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi. 

Foreign Language-I: 

English 
Compulsory 

Students are aimed to ; know basic grammar rules, understand what they 

read, understand what they listen, express themselves orally and verbally 

in target language. Supplying basic English which students need in both 

academic and professional lives. And progressing of understanding what 

they read and listen, and speaking and writing skills. 

740011301 

Atatürk İlkeleri ve 

İnkılâp Tarihi I 
2 0 2 2 Zorunlu 

Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, 

ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye 

ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde 

yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde 
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yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen 

Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması. 

Ataturk’s Principles 

and History of 

Turkish Revolution-I 

Compulsory 

Reform movements as a reaction to decline and disentegration of the 

Ottoman Empire caused by political, social, cultural and socio-

physigological promlems that emerged as a result of the encounter of the 

western and Turkish cultures; Political events during the transitional period 

from the Ottoman Empire to the national state and the foundation of the 

Turkish Republic following the national struggle led by Mustafa Kemal 

Atatürk. Definition of revolution and Turkish Revolution, the collapse of 

Ottoman Empire, national struggle period, wars, congresses, relationships 

between Turkey and other countries and Treaties signed during the 

National struggle period, Lozan Peace Treaty. 

750011301 

Türk Dili I 

2 0 2 2 

Zorunlu 

Öğrencilere anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, 

edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya 

da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir. 

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

ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin 

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-I Compulsory 

The main aims of this lesson are: to enable the students to achievethe the 

basic expression and understanding skills, to provide practice in reading 

and analyzing literary texts, to maket hem gain the useful composition 

methods like writing a Project or preparing a presentation. 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 

mistakes, Turkish sentence structure, novel, article, trial, poetry etc. , 

presentation, report and record examples of, petition, cv, and business 

letters, discussions and debates 
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II. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

231312101 

Anayasa Hukuku 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Temel Kanun niteliğine sahip anayasaların yapım süreci, uygulaması ve 

devletin yapısına etkisini kavramak. Anayasal gelişmeler, devlet şekilleri, 

anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet 

biçimleri, yasama-yürütme-yargı ekleri konularından oluşmaktadır. 

Constitutional Law Compulsory 

Nature of the constitution-making process with the basic law, practice and 

understand the impact of the structure of the state. Constitutional 

developments, government forms, constitution, compliance audit, political 

power, sovereignty, state forms, composed of executive-legislative-judicial 

issues in the attachments. 

231312102 

İktisada Giriş-II 

3 0 3 6 

Zorunlu 

Dersin amacı öğrenciye makro iktisadın temel kavramlarını öğretmek, bir 

ülke ekonomisinin sorunlarını ve ülke ekonomisini etkileyen olayları 

anlama ve yorumlama becerisi kazandırmaktır. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GDP) ölçüm yöntemleri ve Türkiye uygulamaları, GDP ile ilgili 

büyüklükler ve uluslar arası karşılaştırmalar, 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. 

Introduction to 

Economics-II 
Compulsory 

The purpose of this course is to introduce students to the basic concepts of 

macroeconomics and to provide an understanding of national economic 

issues. Measurement Methods of Gross Domestic Product (GDP) and 
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Turkish Case, Aggregates Related to GDP and International Comparisons, 

Definition and Components of Balance of Payments and Turkish Case, 

Measurement, Types and Cost of Unemployment and International 

Comparisons, Price Indices and Inflation, Interest Rate and Removing 

Effects of Inflation on Interest Rate, Exchange Rate and Removing Effects 

of Inflation 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 Inflation Tax, Absolute Advantages and Foreign Trade, Comparative 

Advantages and Foreign Trade, Economic Growth. 

231312103 İktisatçılar İçin 

Matematik-II 

3 0 3 5 

Zorunlu 
Öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini geliştirmek, iktisadi 

büyüklüklerin analizi için gerekli olan temel matematik bilgisini vermek 

Mathematics for 

Economists-II 
Compulsory 

To teach determination and correction of errors may occur when a 

mathematical established and how to analyze relationships between 

economic variables by using special mathematical models. 

231312104 

Muhasebe-II 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Bu dersin amacı; öğrencilere bir ticaret işletmesinin muhasebe sürecinde 

gerçekleştirilen işlemler ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi hakkında bilgi 

sunmaktır. Bu derste aynı zamanda Tekdüzen Hesap Planında yer alan her 

bir hesap detaylı bir şekilde incelenecektir. Envanter, Değerleme, Aktif, 

Pasif, Gider ve Gelir Hesaplarının Envanterleri, Uluslararası muhasebe 

standartlarına göre değerleme ölçekleri, VUK ve standartlara göre çeşitli 

uygulamalar. 

Accounting-II Compulsory 

The objective of this course is to provide the students about accounting 

processes for a merchandising enterprise and Uniform Accounting System. 

And also in this course, each account in Uniform Accounts Chart will be 

examined in detailed. Inventory, Evaluation, Inventory Transactions of 

Equities, Expense and Revenue Accounts, Off the Balance Sheet Accounts, 

Transaction of Balance Sheet and Income Statement, Various Practices. 
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431212301 

Yabancı Dil-II: 

İngilizce 

2 0 2 2 

Zorunlu 

Bu ders ile öğrencilerin; Temel dilbilgisi kurallarını öğrenmesi, İngilizce 

dinlediğini anlaması, İngilizce okuduğunu anlaması, İngilizce yazılı ve 

sözlü olarak kendini ifade edebilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin 

akademik ve mesleki yaşantılarında ihtiyaç duyacakları temel İngilizce 

bilgileriyle donatılması; dinlediğini ve okuduğunu anlama, yazılı ve sözlü 

olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi. 

Foreign Language-

II: English 
Compulsory 

Students are aimed to; know basic grammar rules, understand what they 

read, understand what they listen, express themselves orally and verbally 

in target language. Supplying basic English which students need in both 

academic and professional lives. And progressing of understanding what 

they read and listen, and speaking and writing skills. 

730011301 Temel Bilgi 

Teknolojisi 

Kullanımı 
1 2 2 3 

Zorunlu 

Öğrencilerin bilgi sistemleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak 

Introduction to 

Information 

Technology 

Compulsory 

Information systems to ensure that students learn about 

740012301 

Atatürk İlkeleri ve 

İnkılâp Tarihi II 
2 0 2 2 

Zorunlu 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu 

muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke 

ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması 

sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel 

gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz 

problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.  Lozan Barış 

Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, 

hukuki, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan 

inkılâplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve 

bütünleyici ilkeler. 

Ataturk’s Principles 

and History of 
Compulsory 

Political social, economic and cultural changes and developments caused 

by the restructuring of the state and Political social, economic and cultural 
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Turkish Revolution-

II 

changes and developments caused by the restructuring of the state and 

society related with the Atatürk’s principles and revolutions aiming at 

rising the Turkish Republic to the level of modern nations; Evaluation of 

the internal and external political events with the aim of findig solution to 

current problems. The relations with other countries and treaties after 

Lozan, revolution realized in the fields of law, political, social, education 

and culture; Turkish foreign policy during Mustafa Kemal period; 

Principles of Atatürk and the integrative principles 

750012301 

Türk Dili II 

2 0 2 2 

Zorunlu 

Öğrencilere anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, 

edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya 

da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir. 

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

ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin 

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 

The main aims of this lesson are: to enable the students to achievethe the 

basic expression and understanding skills, to provide practice in reading 

and analyzing literary texts, to maket hem gain the useful composition 

methods like writing a Project or preparing a presentation. 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 

mistakes, Turkish sentence structure, novel, article, trial, poetry etc., 

presentation, report and record examples of, petition, cv, and business 

letters, discussions and debates. 

 

III. YARIYIL 
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DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

231321101 

Mikro İktisat 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Mikroekonomi bir toplumun sınırsız istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

elindeki kısıtlı üretim kaynaklarını nasıl tahsis ettiğini inceler. Bir piyasada 

tüketici ve üreticilerin birbiriyle etkileşiminin, fiyatları ve mal ve 

servislerin üretiminin nasıl belirlendiğini inceler. Bu ders bireysel 

ekonomik ünitelerin, özellikle tüketicilerin, ekonomik karakteristiklerini ve 

davranışlarını inceleyecektir. 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. 

Microeconomics Compulsory 

Microeconomics is the study of how a nation most efficiently allocates its 

scarce productive resources to satisfy the seemingly unlimited wants and 

needs of society. It examines how the interactions of consumers and 

producers in the marketplace determine the prices and outputs of goods and 

services. Following this brief description, this course will explore both the 

economic characteristics and behaviors of individual economic units, 

focusing especially on consumer behavior. This course will introduce 

microeconomic theory and its application at an intermediate level. The 

theory of the consumer will be explored in detail. Topics covered in this 

course include budget constraint, preferences, utility, choice, demand, 

Slutsky equation, buying and selling, consumer surplus, merket demand, 

and equilibrium. 

231321102 Kamu Maliyesi 3 0 3 5 Zorunlu 

Öğrencilerin kamu harcamalarına yönelik teorileri, kamu gelirlerine 

yönelik teorileri ve özellikle vergi kavramını anlamalarını sağlamak. 

Devletin mali yapısı, devletin gelir ve giderleri, gelir ve giderlerin bütçe 
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aracılığı ile denkleştirilmesi ve devlet borçlanması, maliye politikası 

hakkında öğrencilere bilgi vermek. 

Public Finance Compulsory 

To provide understanding theories of government expenditures, 

government revenues and especially the term tax for students. The 

objective of the course is to have knowledge about the financial potsition 

of state, balancing the income and expense through the budget, public 

borrowings and fiscal policy. 

231321103 

Vergi Hukuku 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Bu dersin amacı, vergi hukuku ile ilgili kavramlar ve mevzuat hakkında 

bilgi sahibi etmektir. Vergi hukukunun kaynakları, vergi hukukunun 

uygulanması, verginin tarafları, vergilendirme süreci, mükellefin ödevleri, 

vergi denetimi, süreler, vergi suç ve cezaları, vergi alacağının korunması, 

vergi borcunu ve cezalarını sona erdiren veya hafifleten nedenler, vergi 

uyuşmazlıkları ve çözüm yolları. 

Tax Law Compulsory 

This course, tax-related information about the legal concepts and 

legislation It is to the owner. Sources of tax law, the application of tax law, 

tax party, taxation process, the taxpayer 's duties, tax control, deadlines, tax 

offenses and penalties, the protection of tax claims and tax liabilities Why 

or alleviate terminate the penalties, tax disputes and solutions 

231321104 

İktisadi Düşünceler 

Tarihi 

3 0 3 5 

Zorunlu 

İlkçağlardan günümüze iktisadi olaylara ve değişkenlere bakış açısını 

gözden geçirerek, ele alınan görüşleri karşılaştırmak, günümüzdeki iktisadi 

sorunların çözümüne ışık tutmaktır. İktisadi düşünce konularına genel bir 

bakış ve yöntem 

History of Economic 

Thought 
Compulsory 

The aim of the course is to compare different thoughts and shed light on 

the solution of contemporary economic problems by reviewing different 

approaches to economic events and variables. Topics Overview of 

Economic Thought and Method 

231321105 
Dönem Sonu 

Muhasebe İşlemleri 
3 0 3 5 Zorunlu 

Bu dersin amacı finansal tabloları tanımak, bilanço ve envanter analizi 

yapmaktır. Bu derste ayrıca dönem sonunda aktif ve pasiflerin muhasebesi 

incelenir. 
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Adjusting Entries in 

Accounting 
Compulsory 

Goals: The aim of this course is to recognize the financial statements, the 

balance sheet and make inventory analysis. The course also accounting for 

assets and liabilities at the end of the period examined. Interactive 

participation, questions and answers. 

231321106 

İstatistik 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Bu derste, öğrencilerin istatistiğin bilimsel araştırmalardaki yerini, 

önemini, neden gerekli olduğunu bazı temel istatistik analiz teknikleri ile 

örnekler üzerinde uygulamalı olarak göstermek suretiyle kavratmaktır. 

Giriş ve İstatistik Tanımlar, Verilerin Özetlenmesi, Sürekli verilerde 

frekans tablosu, Kesikli verilerde frekans tablosu, Yer Ölçüleri, Aritmetik 

ortalama, Tartılı Ortalama, Mod, Medyan, Frekans tablolarında yer 

ölçülerinin hesaplanması, Dağılış Ölçüleri, Değişim genişliği, varyans, 

standart sapma, standart hata, Varyasyon Katsayısı, Frekans tablolarında 

dağılış ölçülerinin hesaplanması, 

Statistic Compulsory 

To teach basic statistical concepts and methods. This course covers 

statistical definitions, summarizing data, measures of central tendency, 

measures of dispersion, 

 

IV. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

231322101 Makro İktisat 3 0 3 5 Zorunlu 

Bu ders orta düzey makroekonomi seviyesinde Keynesyen yaklaşımın 

eğitimi için tasarlanmıştır. Bu derste, aşağıdaki konular işlenmektedir: 

Basit Keynesyen (tek sektörlü) makro ekonomi ve çarpan işlemi, iki 

sektörlü makro ekonomi (mal ve hizmet sektörü), toplam talep ve toplam 

arz, işsizlik ve Phillips eğrisi, açık ekonomi makro ekonomisi, nominal ve 

reel döviz kuru, tüketim ve yatırım. Bu kavramların ve model tasarımının 

kuramsal ve pratik gerçekleşmesi detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Bu ders 

ulusal gelir hesapları adı verilen konunun öğrencilere anlatılmasıyla 



 

 

T.C.  

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ  

MÜFREDAT VE DERS İÇERİKLERİ FORMU 
 

 

(Form No: FR-400 ; Revizyon Tarihi:13/08/2018; Revizyon No:01) 

   

 

başlamaktadır. Daha sonra Keynesyen makroekonominin kapalı ekonomi 

versiyonu sabit fiyat (ISLM analizi) ve değişken fiyat (ADAS analizi) 

varsayımları altında ele alınmaktadır. Üçüncü olarak emek piyasası ve 

Phillips Eğrisi çalışılmaktadır. Bir sonraki aşamada, Keynesyen 

makroekonominin açık ekonomi versiyonuna geçilmekte ve 

MundellFleming analizi çalışılmaktadır. Son olarak, tüketim ve yatırım 

gibi bazı önemli makroekonomik 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 Compulsory 

Macroeconomics studies relationships among aggregate economic 

variables, such as output, consumption, investment, savings, employment 

and inflation. This course is designed to teach intermediate level 

macroeconomics, based on a Keynesian approach. The course begins with 

an introduction to subject of macroeconomics, and national income 

accounting. It continues with a study of the closedeconomy version of 

Keynesian macroeconomics under fixed price (IS/LM analysis) and 

variable prices (ADAS analysis), followed by the openeconomy version of 

Keynesian macroeconomics, including undertaking a Mundell Fleming 

analysis. Finally, we explore in detail two important macroeconomic 

variables, namely consumption and investment 

231322102 
Mali Tablolar 

Analizi 
3 0 3 5 Zorunlu 

Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Finansal tablolara ve bunların kullanım 

amaçlarına hakim olur. 2) Temel ve Ek finansal tabloların hazırlanmasını 

ve içeriklerini öğrenir. 3) Finansal analiz tekniklerini kullanarak 

işletmelerin finansal tablolarını analiz eder. 4) Bilgi kullanıcıları için 

finansal tabloları nasıl hazırlayacağını bilir. 5) Konsolide finansal tablo 

hazırlamayı ve hazırlanmış konsolide finansal tabloları yorumlamayı 
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öğrenir. Finansal Tablolarla İlgili Genel Bilgiler, Bilanço ve Gelir 

Tablosunun İncelenmesi, Finansal Tabloların Analizi, Nakit Akış, 

Özkaynak Değişim ve Kar Dağıtım Tablosu Analizleri, Konsolide Finansal 

Tablolar 

Financial Statements 

Analysis 
Compulsory 

At theend of this course, the students; 1) Has the knowledge of definitions 

and intended uses of financial statements, 2) Learns the meaning and 

preparation of basic and additional, financial statements, 3) Will be able to 

analyze financial statements of a company by using financial analysis 

techniques, 4) Knows how to prepare financial statements forusers, 5) 

Learn stop repare and analyze and interpret consolidated financial 

statements. General Information about financial statements, Review of 

Balance Sheetand Income Statement, Financial Statements Analysis, 

Analysis of Cash Flow, Changes in Equityand Profit Appropriation 

Statements, Analysis of Cash Flow, Changes in Equityand Profit 

Appropriation Statements, Consolidated Financial Statements. 

 231322103 
Türk Vergi Sistemi 

3 0 3 6 

Zorunlu 
Mevzuatı takip ederek mesleğin gerektirdiği bilgileri uygulayabilmek. 

Türk vergi sistemi hakkında genel bilgileri vermek. 

Turkish Tax System Compulsory 
Able to apply the necessary knowledge required for profession by 

following up current law. General knowledge a bout Turkish tax system 

231322104 

Vergi Teorisi 

3 0 3 6 

Zorunlu 

Ekonomik etkinlik ve adalet arasında bir uyum sağlama anlamına gelen 

optimal vergilemenin şartları ve yöntemlerinin öğrencilere kazandırılması, 

verginin ekonomik birimlerin davranışına etkilerinin ve makroekonomik 

politika aracı olarak kullanılmasının kavratılması ve gelir, tüketim ve servet 

vergilerinin ekonomik analizini yapacak donanımın verilmesidir. Bu ders, 

vergi, vergilemenin amacı ve vergi tekniğine ilişkin temel vergi teorilerini 

içermektedir. 

Theory of Taxation Compulsory 

It is to give the students the conditions and methods of optimal taxation, 

which means to achieve a harmony between economic efficiency and 

justice, to grasp the effects of the tax on the behavior of the economic units 
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and to use it as an instrument of macroeconomic policy and to give an 

economic analysis of the income, consumption and wealth tax. The theories 

of tax, the purposes of the taxation and taxation techniques. 

231322105 

Maliye Teorisi 

3 0 3 6 

Zorunlu 

Modern maliye düşüncesinin oluşumunu ve gelişimini ele alan Maliye 

Teorisi dersi öğrencilerin kamu maliyesine tarihsel ve eleştirel bir bakış 

açısıyla ve kapsamlı bir sosyal bilim perspektifiyle yaklaşmasını sağlamayı 

amaçlar. Bu amaç doğrultusunda derste tartışılan maliye teorileri siyasal, 

iktisadi ve sosyolojik temelleriyle incelenir. Siyasal düşünceler tarihi, 

sosyal teori ve iktisadi düşünceler tarihinden önemli derecede 

yararlanılarak karşılaştırmalı biçimde sunulan yaklaşımlar ile katılımcıların 

kamu maliyesine hem diğer toplum bilim disiplinlerinden yararlanarak 

yaklaşmasına hem mali olayları ve olguları iktisadi, sosyal, siyasal ve 

tarihsel yönleriyle kapsamlı biçimde çözümlemesine yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır. Maliye Teorisi dersi maliye düşüncesinin tarihini Batı'da 

kapitalizmin ve mutlakiyetçi devletlerin ortaya çıktığı ve devletin modern 

bürokratik örgütsel yapısının oluşmaya başladığı dönemden günümüze 

değin farklı ülkeler, düşünürler ve düşünsel akımlar bağlamında ele alır. 

Theory of Public 

Finance 
Compulsory 

The course Theory of Public Finance, taking up the formation and 

development of modern fiscal thinking, aims to teach students to approach 

public finance from a critical, comprehensive social-scientific and 

historical point of view. Towards that aim, public finance theories 

elaborated are comparatively taught with their political, economic and 

sociological foundations. Making great use of the history of social theory, 

history of political thoughts and history of economic thoughts with an eye 

to achieving a full understanding of the place of the theory of public finance 

in the history of social sciences, the course aims to help students to analyze 

fiscal events and phenomena with their economic, social, political and 

historical dimensions. In the context of different states and intellectual 
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trends, the course takes up the history of modern fiscal thinking starting 

from the 15th century, where the western capitalism and the concomitant 

absolutist states began to rise and the modern bureaucratic organizational 

structure of the state started to develop, until the 20th century. 

235121312 

Ahilik Kültürü ve 

Meslek Ahlakı 

2 0 2 2 

Zorunlu 

Bu dersin amacı, Ahi kültürünün öğrencilere tanıtılması ve Ahiliğin 

özellikle meslek ahlakı bakımından değerlendirilmesi. Türk tarihinde derin 

izler bırakan ve bu gün bile sosyal ve ekonomik hayatta izlerine 

rastladığımız, Ahilik Müessesesinin kaynakları, bu konuda yapılan 

araştırma ve çalışmalar, Ahiliğin ortaya çıkışı, Ahi Evran-ı Veli ile 

Anadolu’da yaygınlaşması, Türkiye Selçukluları ve Beylikler döneminde 

Ahiliğin serencamı ele alınır. 

Akhism Culture and 

Vocational Ethics 
Compulsory 

The aim is to introduce students to the culture of Akhi and evaluation. 

Akhism especially in terms of professional ethics. Leaving deep scars in 

Turkish history and these days even social and the Organization Ahi we 

found traces of economic life, resources, research and studies on this 

subject, Akhism emergence, Ahi-i Veli spread in Anatolia, Turkey Seljuks 

and principalities period Akhism long evolution is handled. 

 

V. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

 

231331101 

Kamu Ekonomisi-I 

3 0 3 6 

Zorunlu 

Dersin amacı devletin müdahalesini gerektiren piyasa aksaklıklarını 

incelemektir. Kamu harcamaları ve gelirleri kamu ekonomisinin incelediği 

diğer konulardır. 

Public Economics-I Compulsory 

The purpose of this course is to teach the market failures which causes the 

State to take part in the economy. Public expenditures and revenues are 

also investigated in the context of public economics in detail.   
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231331102 

İdare Hukuku 

3 0 3 3 

Zorunlu 

Derste, idare kavramı, idarenin yasama ve yürütme fonksiyonlarından 

ayrıldığı yönleri, idare hukuku bakımından sistemler genel olarak 

irdelenmektedir. Ardından İdare Hukukunun doğuşu, özellikleri, 

kaynakları işlenmektedir. Türk idari teşkilatı ve genel ilkeleri, idari 

kurumların yetki ve sorumlulukları, merkezi yönetim ve yerinden yönetim 

ayrımı ve ilkeleri açıklanmaktadır. İdari iş ve işlemler ile idari 

sözleşmelerin oluşturulması, unsurları ve sona ermeleri anlatılmaktadır. 

Kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmeti gibi kavramlar ayrıntılı bir 

şekilde işlenmektedir. 

Public Law Compulsory 

The aim of the course, to ensure to expand their knowladge about the 

concept of public administration of the candidates that will be manager of 

the administrative organization, to expand the administrative organization 

knowladge, to examine the legal status of public servant, to show legal 

value of administrative processes and contracts that hold by public servant. 

Explaining basic principles of administrative law, fountainheads of 

administrative organization, functioning of administration, civil servants, 

public goods. 

231331103 

Devlet Borçları 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Devlet Borçlanma teorisi ve uygulamaları, dersin amacıdır. Devlet 

borçlanma nedenleri, devlet borçlarının sınıflandırılması, devlet borçlanma 

teknikleri, devlet borç yönetimi, devlet borçlarında konversiyon ve 

konsolidasyon, Devlet borç ödeme yöntemleri, devlet borçlarının yükü, 

devlet borç rasyoları, dersin içeriğidir. 

Public Debts Compulsory 

Government Debt Theory and its Applications. Reasons if Borrowing, 

Government Borrowing Classification, Government Borrowing 

Techniques, Debt Management, Government Debt Conversion, 

Government Debt Consolidation, Government Debt Payment Methods, 

Debt Ratios. 
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231331104 

Ekonometri-I 

3 0 3 6 

Zorunlu 

Dersin amacı, maliye teorisinde uygulama alanı olan ekonometrik 

yöntemlerin analizi ve uygulamasıdır. Temel kavramlar, klasik doğrusal 

regresyon, doğrusal regresyona matris yaklaşımı, çoklu regresyon, çoklu 

doğrusal bağlantı, değişken varyans, ardışık bağımlılık. 

Econometrics-I Compulsory 

The main aim of the course is teaching the analysis and application of 

certain econometric techniques used in theory of public finance.  Basic 

concepts, classical linear regression, linear regression matrix approach, 

multiple regression, multiple linear connection, variables, autocorrelation. 

231331201 

Sağlık Ekonomisi 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu dersin amacı, sağlık yarı kamusal malının temel özelliklerinin 

incelenmesidir. Sağlık hizmetleri sunumu, sağlık hizmetlerinde arz ve talep 

ile piyasa dengesi, sağlık hizmetlerinde piyasa başarısızlıkları, sağlık 

hizmetlerinde dışsallıklar ve devlet müdahalesi, dersin içeriğini 

oluşturmaktadır. Bu ders ile sağlık piyasasının işleyiş kuralları ve temel 

özellikleri tanınır. 

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. 

 

231331202 

AB ve Türkiye Mali 

İlişkileri 
3 0 3 5 Seçmeli 

Dersin amacı Türkiye ve Avrupa Birliği arasında bütçe ilişkileri, devlet 

yardımları ve vergi uyumlaştırılmasına sürecin incelenmesidir. Türkiye- 

AB İlişkileri, Türkiye-AB İlişkilerinin Ekonomik Boyutu, Türkiye - AB 
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İlişkilerinin Sosyal Boyutu, AB'de Kamu Maliyesi ve Türkiye, AB Vergi 

Uyumlaştırılması ve Türkiye ise dersin inceleme alanlarıdır. 

Fiscal Relationship 

Between Turkey-EU 
Elective 

The aim of this course is to teach the fiscal relations such as budget 

procedure, economic aids, tax harmonization etc. Between Turkey and EU, 

Turkey-EU Relations, Economical Perspective of Turkey-EU Relations, 

Social Perspective of Turkey-EU Relations, Public Finance in EU and 

Turkey, EU Tax Harmonization and Turkey. 

231331203 

Vergi Kültürü 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Genel olarak dersin içeriğini oluşturan konular; vergi kültürü, vergi ahlakı 

ve vergiye gönüllü uyum kavramlarının tanımlanması, vergi ahlakı vergi 

kültürünü açıklayan modellerin analizi, vergi kültürünü etkileyen 

faktörlerin ve vergi kültürü ile birlikte artan vergi gelirlerinin ekonomik 

gelişmeye etkisinin ortaya konulması şeklinde özetlenebilir. 

Tax Culture Elective 

In general topics such as the content of the course; tax culture, tax morale 

and tax identification of voluntary compliance concept, tax ethics analysis 

of the model to describe the tax culture of the factors affecting the tax 

culture and tax culture with increasing tax revenues can be summarized as 

to reveal the effects of economic development. 

 

231331204 

Türkiye’nin Mali 

Yapısı 

3 0 3 5 

Seçmeli 

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

Türkiye’nin mali yapısı, Merkezi yönetim kurumlarının mali yapısı, para 

sağlayan kurumların mali yapısı, para sağlamayan kurumların mali yapısı. 

Turkey's Fiscal 

Structure 
Elective 

The concept of financial structure, unitary-federal state structure, 

administrative structure of Turkey, Turkey's financial structure, financial 

structure of central government institutions, financial structures of the 

institutions that provide money, the financial structure of the institutions 

that provide money. 
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231331205 

Maliye Tarihi 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Maliye ilminin tarihsel süreç içinde gelişimi ve mali olayları ve kavramları 

tarihsel perspektifte yorumlayabilme bilgi ve yeteneğini kazandırmaktır. 

Tarihsel kapsamda mali olayların incelenmesi. 

 

History of Public 

Finance 

Elective 

This course aims to gain ability public finance developing knowing within 

historical process and to comment financial event with historical 

perspective. Analysis of historical financial events. 

231331206 

Maliyede Güncel 

Tartışmalar-I 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Vergilemenin Tarihsel Gelişimi, Vergilemenin Amaçları, Vergi Tekniği, 

Vergilerin Tasnifi, Gelir Vergileri, Gider Vergileri, Servet Vergileri, 

Vergileme İlkeleri, Vergilemenin Gelir Dağılımına İlişkin Etkileri, 

Vergilemenin Konjonktürel İstikrara İlişkin Etkisi, Vergilemenin, İktisadi 

Büyümeye Etkisi, Vergi Sistemleri ve Türk Vergi Sistemi, Uluslararası 

Vergi Sorunları. 

Current Debates in 

Public Finance-I 
Elective 

Historical Development of Taxation, The Objectives of Taxation, The Tax 

Technique, The Classification of Taxes, Income Taxes, Expenditure Taxes, 

Wealth Taxes, Taxation Principles, The Effects of Taxation on Income 

Distribution, The Impact of Taxation on Conjunctural Stability, Taxation 

System, Tax Growth, International Tax Questions. 

 

 

 

 

 

  

231331207 

Kadın ve Aile 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Ailenin tanımı, tarihçesi, Türk toplumunda aile ve kadının konumu, İslam 

dininin kadına ve aileye bakışı, aile içi şiddet, ailede değer kavramı, insan 

hakları ve kadın, sosyal değişim sürecinde aile ve kadın, ailede bakıma 

gereksinimi olan bireyler ve kadın, ailede kriz yönetimi. 

Women and Family Elective 

Family and women in the process of social change, women and women in 

need of care in the family, women and women in the process of social 

change, history, family and woman's position in Turkish society, view of 

Islamic religion to women and family, domestic violence, family value 

concept, human rights and women, crisis management in the family. 
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VI. YARIYIL 

DERS 

KODU 

DERS ADI T U K AKTS ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 

DERS İÇERİĞİ 

 

231332101 

Kamu Ekonomisi-II 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Bu ders, öğrencilerin kamu ekonomisine dair pozitif iktisadi kavramları ve 

Türkiye uygulamalarını aktarmayı amaçlamaktadır. Kamu kesiminin 

tanınması ve kamu politikalarının kavranması. 

Public Economics-II Compulsory 

The aim of this course is to teach the positive economics approach to public 

economics and to discuss the Turkish applications. Recognition of public 

sector and undestanding of public policies. 

 

231332102 

Vergi Uygulamaları 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Türk Vergi Sistemi dersi vergi sistemi içerisinde yer alan teorik bilgilerin 

Türkiye’de vergi kanunları ile nasıl uygulamaya konulduğunu, mevcut 

yasalardaki teorik ve uygulamaları öğrenciye kazandırır. Derste öncelikle 

vergi sistemi ve bu sistem içerisinde yer alan tüm vergiler açıklanır ve vergi 

uygulamaları anlatılır. Bu derste anlatılacak konular öğrencilere vergi 

kanunlarını öğreterek ilerde çalışma hayatında karşılaşacakları vergi 

sorunlarını çözmeyi vergi ve muhasebe dersleri arasındaki bağlantıyı 

kurmalarını amaç edinir. Aynı zamanda bu ders konuları mezuniyet sonrası 

başvurulacak meslek sınavlarına (mali müşavirlik, SPK gibi..) hazırlığı da 

kapsar. Türk Vergi Sisteminin Kaynakları, Kamu Gelirleri, Gelir Vergisi, 

Ücret Vergisi, Menkul Kıymetler Vergisi, Kira Gelir Vergisi, ÖTV, ÖİV, 

Katma Değer Vergisi, Emlak Vergisi, Şans Oyunları Vergisi, Veraset ve 

İntikal Vergisi, Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Yargısı vb.  

Tax Applications Compulsory 

Making understanable of the importance of taxing system on the ground of 

rule of law, Turkish taxation law and Its system will be taken under study. 

Applications of the Turkish taxation law and its system with its own 

problems. The implementation of Tax law, public revenue, different kinds 

of taxes in Turkey. Before taking under the study of Turkish taxation 
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system, it will be also looked at that tax and its meaning for a state. Sources 

of Turkish Tax Law, Puclic Revunue and Public Revunue Kinds, Definition 

of Basic Concept, about Tax: Taxpayer, tax responsible, tax exemption, tax 

exlusion, dauble taxation, tax deduction, minimum subsistence allovence 

etc. Taxation Process: Assesment of Tax, Notification of Tax, Accrual of 

Tax, Collection of Tax, Tax Offences and Tax Penalties, Tax Disputes and 

Methods of Resolution, The Reasion Ceasing o Mitigatig Tax Debt and Tax 

Penalty, Personel Income Tax, Revision for the midterm exam, Corporate 

Income Tax, Value Added Tax, Excise Duty and Special Communication 

Tax. 

 

231332103 

Devlet Bütçesi 

3 0 3 5 

Zorunlu 

Mali olaylar ve devlet bütçesi, bütçenin tanımı, tarihsel ve kuramsal 

gelişimi, bütçe işlev ve ilkeleri, istisnaları ve Türkiye uygulaması, bütçenin 

hazırlanması, onanması ve yürürlüğe girmesi, bütçe uygulaması, ödenek-

nakit hareketleri, bütçenin denetimi, Türk bütçe sistemi, modeli ve Stratejik 

Plana Dayalı Performans Esaslı Analitik Bütçe Sistemi 

Public Budget Compulsory 

Govermet budget, fiscal events, description of budget, historical and 

institutional development of budget, principles and the functions of budget, 

exceptions of budget and the turkish case, preparation of it and beginning 

to force, controlling of budget, the implication of budgetary subsidy, 

turkish budgetary system and the model ofstratejik plan and performans 

budget. 

231332104 Ekonometri-II 3 0 3 5 Zorunlu 

Dersin amacı, maliye teorisinde uygulama alanı olan ekonometrik 

yöntemlerin analizi ve uygulamasıdır.  Gölge değişkenli modeller, çoklu 

doğrusallık sorunun belirlenmesi, sınanması ve çözümü, değişen varyans 

sorununun belirlenmesi, sınanması ve çözümü, ardışık bağımlılık 

sorununun belirlenmesi, sınanması ve çözümü, zaman serisi analizine giriş.  
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Econometrics-II Compulsory 

The main aim of the course is teaching the analysis and application of 

certain econometric techniques used in theory of public finance.  Dummy 

variables, multicollinearity problem, heteroscedasticty problem, 

autocorrelation problem, introduction to time series. 

 

231332201 

Mali Sosyoloji 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Vergiye gönüllü uyum kavramı, mali psikoloji ve vergi psikolojisine ilişkin 

genel kavramlar. Mali sosyoloji kavramı ve önemi; mali sosyolojinin 

öncüleri; mali sosyolojide devlet kuramı; mali psikoloji tanımı ve kapsamı; 

vergi psikolojisi tanımı ve kapsamı; vergilemede sosyo-psikolojik sınırlar; 

konu tekrarı; ara sınav; vergi direnci ve Türkiye’den örnekler; vergiye 

gönüllü uyum; mali sosyolojinin vergisel boyutu; mali sosyolojinin 

vergisel boyutu; Türkiye ekonomisinde sosyolojik dönüşüm ve mali 

sosyolojinin sınıfsal farklılaşma üzerine etkisi. 

Fiscal Sociology Elective 

The concept of voluntary tax compliance, The general concepts of fiscal 

psychology and psychology of tax. Basics concept of the fiscal sociology. 

The evaluation of the concept of fiscal sociology and its effects on the 

social structure. Introducing the effects of tax burden, tax liabilities, tax 

avoidance and tax fraud as a tax related issues of the fiscal sociology. The 

effects of the fiscal sociology on classes, political and social differentiation.   

 

231332202 

Mali Teşvik Sistemi 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Mali teşvik kavramının açıklanması, farklı teşvik uygulamalarının analiz 

edilmesi, Türkiye´deki teşvik uygulamaları ve diğer ülkeler ile 

karşılaştırılması. Vergiye karşı tepkiler, bireylerin vergiye karşı 

davranışlarını belirleyen faktörler, vergi tepki türleri, vergi teşviklerinin 

ekonomik, mali, siyasi, sosyal ve idari amaçları. Arz-yönlü iktisat ve vergi 

teşvikleri. Vergi teşvik türleri ve karşılaştırmalı değerlendirilmesi, Avrupa 

Birliği’nde teşviklerin amaçları ve kapsamı. 

Fiscal Incentive 

System 
Elective 

Explaining the concept of financial incentives, to analyze the different 

incentives, incentives, and comparison with other countries in Turkey. 
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Reaction against taxes, the factors determining individuals’ behaviours 

against taxes, types of tax reactions. Economic, fiscal, political and 

administrative purposes of tax incentives. Supply-side economics and tax 

incentives. Tax incentive types and comparatively evaluation of incentives. 

The purposes and scope of incentives in European Union. 

231332203 

Girişimcilik 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Girişimciliğin tanımı, girişimcilik ve ekonomi, küçük işletmelerin tanımı, 

girişimci işletmelerin etkisi, kimler girişimcidir, girişimci bir firma olmaya 

başlama, yönetim, üretim, pazarlama, finans ve iş planı geliştirme ve 

faaliyetlerini açıklama. 

Entrepreneurship 

 

Elective 

 

 

Definition of entrepreneurship, entrepreneurship and economy, definition 

of small business, impact of entrepreneurial business, who are the 

entrepreneurs, start to become an entrepreneur company, management, 

production, marketing, finance, business plan development and description 

of activities. 

231332204 

Vergileme İktisadı 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Genel olarak vergileme, iktisadî etkinlik ve vergileme, etkinlik maliyetini 

belirleyen özellikler, vergi yansıması, eşdeğer vergileme, optimal 

vergileme, vergileme ve gelir dağılımı, gelirin vergilendirilmesi, eşitlik-

etkinlik ve gelir vergisi teorisi, sermayenin vergilendirilmesi, tüketimin 

vergilendirilmesi, vergi harcamaları, vergi reformu, bir maliye politikası 

aracı olarak vergileme. Zamanın tahsisi ve hanehalkı üretim modeli, 

hanehalkı modelleri, işgücü arzı, tüketim ve tasarruf, hanehalkı 

vergilendirmesi, optimal hanehalkı vergilendirmesi ve vergi reformu. 

Economics of 

Taxation 

Elective 

 

 

The general concept of taxation, economic efficiency and taxation, the 

specifications of efficiency costs, tax incidence, equivalent taxation, 

optimal taxation, taxation and income redistribution, income taxation, 

equity-efficiency and income tax theory, capital taxation, consumption 

taxes, tax expenditures, tax reform, taxation as a tool for fiscal policy. The 
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production model of time allocation and households, household models, 

labor supply, consumption and savings, taxation of households, households 

optimal taxation and tax reform. 

 

231332205 

Türkiye Ekonomisi 

3 0 3 5 

Seçmeli 

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 -örneğin incelenen 

dönemde Türkiye siyasetinin içinde bulunduğu durum ya da liberal 

kapitalist dünyanın iktisat algılamasında meydana gelen bir değişiklik de 

mümkün olduğunca dikkate alan bir içeriğe sahiptir. 

Turkish Economy Elective 

General condition of Turkish economy, national income, employment, 

foreign trade, analysis of fundamental sectors (agriculture, industry and 

services sector), income distribution, economics development and the 

review of Turkish economic development. 

 

231332206 

Maliyede Güncel 

Tartışmalar- II 

3 0 3 5 

Seçmeli 

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

yerel vergileme, vergilemede etkinlik ve adalet,  küreselleşme ve kamu 

maliyesi, finansallaşma ve devlet, Avrupa mali krizi, Yunanistan mali krizi, 

ABD’de son dönem vergi politikaları, Tobin vergisi, IMF, Dünya 

Bankasının vergi yaklaşımları, Post Keynesyen yaklaşım ve kamu 

maliyesi. 

Current Debates in 

Public Economy-II 
Elective 

Public-private partnership, local governments, money laundering, tax 

havens, local taxation, efficiency and justice in taxation, globalization and 

public finance, Financialization and state, European fiscal crisis, Greece 

fiscal cirisis, USA current tax policies Tobin tax, IMF, World Bank tax 

policies, Post- Keynesian Theory and public finance. 

 

VII. YARIYIL 
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DERS 

KODU 

DERS ADI T U K AKTS ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 

DERS İÇERİĞİ 

231341101 

Maliye Politikası- I 

3 0 3 5 

Zorunlu 

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

yoksullukla mücadelede kamu otoritesi tarafından kullanılabilecek maliye 

politikalarını teori ve uygulama yönleriyle incelemektir. İktisat politikaları 

Maliye politikaları genel geçer modeller, uluslararası kurumların 

yaklaşımları. Maliye Politikasının Tanımı, Amaçları, Araçları ve Sınırları, 

Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar, Ekonomik İstikrarın 

Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası: Çarpan Analizi, Ekonomik 

İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Para ve Maliye Politikalarının Nisbi 

Etkinliği, İradi Politikalar Karşısında Otomatik Stabilizatörler, Enflasyon 

ve Maliye Politikası, Durgunluk ve Maliye Politikası, Stagflasyon ve 

Maliye Politikası. 

Fiscal Policy- I Compulsory 

The main aim of the course is to analyze fiscal policies for poverty 

alleviation in theory and practice. Economic policies, fiscal policies, fiscal 

models, approaches of international organizations. The definition, purposes 

and the instruments of fiscal policy, The debates on the effectiveness of 

fiscal policy, Fiscal Policy in Achieving Economic Stability: Multiplier 

Analysis, Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies in 

Achieving Economic Stability, Volunteer Policies versus Automatic 

Stabilizers, Inflation and Fiscal Policy, Recession and Fiscal Policy, 

Stagflation and Fiscal Policy. 

231341201 Uluslararası İktisat 3 0 3 5 Seçmeli 

Uluslararası ticaret, ulusararası iktisada ilişkin temel kavramlar ve 

teorilerin açıklanması. Klasik ticaret teorileri, neoklasik dış ticaret teorileri, 

Heckscher-Ohlin analizleri, faktör fiyatları ve bölüşüm analizleri, 

sanayileşme deneyimleri. 
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International 

Economics 
Elective 

The analysis and interpretation of basic concepts and theories in the field 

of international economics and trade. Classical theories of trade, 

neoclassical foreign trade theories, Heckscher-Ohlin analysis, factor prices 

and distribution analysis, industrialization experiences. 

231341202 

Kamu Finansmanı 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Dersin amacı, yeni kamu mali yönetimi anlayışı çerçevesinde Türkiye'de 

kamu harcamalarına ilişkin pratikte uyulması gerekli kurallar ile söz 

konusu kuralların bağlı olduğu hukuki metinler hakkında teorik ve pratik 

bilgilerin öğrencilere kazandırılmasıdır. Kamu harcama hukukunun 

kaynakları; kamu harcamalarının sınıflandırılması; Analitik Bütçe 

Sınıflandırması; Performans Programı Açısından Kamu Harcamaları; 

Kamu İdarelerinin Tasnifi; Bütçe; Bütçelerin Uygulanma Esasları; Kamu 

Harcamalarının Ödenme Süreci; Kamu Harcamalarının Kaydedilmesi ve 

Raporlanması; İç Kontrol ve Kamu Harcamalarında Denetim; Kamu 

Harcamalarında Sorumluluk; Kamu Harcamaları Süreci ve Sayıştay. 

Public Sector 

Financing 

 

 

Elective 

The aim of the the law of public spending is to teach the rules to be followed 

with in the framework of new public financial management in Turkey.  

The legal sources of Public ExpenditureLaw; the classifications of public 

expenditures; Analytical Budget Classification; Public Expenditures from 

the perspective of Performance Programme; The Classification of the 

Public Administrations; Budget; The Practical Rules of Budget; The 

Duration of Public Expenditures; The Accounting Procedures and 

Reporting of Public Expenditures; Internal Control and Audit of Public 

Expenditures; Accountability in Public Expenditures; The Public 

Expenditure Process and the Turkish Court of Accounts.  

231341203 Şirketler Muhasebesi 3 0 3 5 Seçmeli 

Şirketler hakkında genel açıklamalar, kollektif şirketler ve komandit 

şirketler, kuruluşu, kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri, kar dağıtımı 

ve tasfiye işlemlerinin örnek olaylarla muhasebeleştirilmesi, anonim 
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şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketlerin kuruluşu, anasözleşme hazırlanması, kuruluş kayıtları, sermaye 

değişiklikleri, tahvil çıkarılması, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri ile 

muhasebeleştirilmesi ile şirket birleşmeleri. 

Corporate 

Accounting 
Elective 

General description of the companies, collective enterprises and limited 

liability companies, organizations, organizational processes, capital 

changes, income distribution and accounting of the liquidation process 

sample cases, joint-stock companies, limited liability companies and 

limited liability companies, establishment of capital divided into shares, 

preparation of articles of association, organizational records, capital 

changes, removal of bonds, dividend distribution and liquidation 

procedures accounting for merging companies. 

231341204 

Uluslararası 

Vergilendirme 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu derste uluslararası vergileme kuralları, ülkeler arasında ortaya çıkan 

çifte vergileme sorunları ile bunların çözümüne ilişkin konular 

incelenecektir. "Uluslararası Maliye" kavramına ilişkin açıklamalar, 

Küresel Kamusal Mallar, "Küresel Kamusal Mallar"ı üreten uluslararası 

mali kurum ve kuruluşlar, Çok Uluslu Şirketlerin yatırım ve 

vergilendirilme biçimleri, Uluslararası Çifte Vergilendirme kavramı, 

Transfer Fiyatlandırması kavramı. 

International 

Taxation 
Elective 

In this course, international taxation rules between countries, with the 

double taxation problems that arise in matters relating to their solution will 

be investigated. Explanations which related to "International Public 

Finance" sense, Global Public Goods, International Fiscal Institutions and 

Organisations which providing Global Public Goods, Investment and 

taxation process of multinational corporations,"International Double 

Taxation" "Transfer Pricing" and practice. 
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231341205 

Temel Maliye 

Okumaları 

3 0 3 5 

Seçmeli 

A. Wagner, V. Pareto, P. Samuelson, R. Musgrave, J. M. Keynes, J. O’ 

Connor, T. Piketty, E.Altvater, gibi teorisyenlerin kamu maliyesine dair 

yaklaşımları. Maliye yaklaşımların teorik olarak ayrıştırılması: Klasik, 

Neo- klasik, Keynesyen, Post Keynesyen kamu maliyesi yaklaşımları. 

Fundamental 

Readings in Public 

Finance  

Elective 

Public finance approaches of theorists such as A. Wagner, V. Pareto, P. 

Samuelson, R. Musgraves J. M. Keynes, J. O'Connor, T. Piketty, 

E.Altvater. Clasification of public finance approaches:  Classical, Neo-

Classical, Keynesian, Post- Keynesian public finance theories. 

231341206 

Para Teorisi ve 

Politikası 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Finansal sistemin tanıtımı; paranın işlevi ve tanımı; finansal piyasalar ve 

faiz oranları; finansal yapı, bankacılık ve finansal kuruluşların idaresi; 

merkez bankacılığı ve para politikası kontrolü; para arzı süreci; para 

politikası araçları ve para politikası uygulaması; para teorisi, paranın miktar 

kuramı ve enflasyon; para talebi teorileri; para politikası kuramı; para 

politikası aktarım mekanizması. 

Monetary Theory 

and Policy 
Elective 

An overview of the financial system; the function and the definition of 

money; financial markets and interest rates; financial structure, banking 

and the management of financial institutions, banking industry; central 

banking and the control of monetary policy; the money supply process; the 

tools of monetary policy and the conduct of monetary policy; monetary 

theory, the quantity theory of money and inflation; theories of money 

demand; monetary policy theory; transmission mechanisms of monetary 

policy. 

231341207 Maliyet Muhasebesi 3 0 3 5 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. 
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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. 

231341208 

Osmanlı Devletinde 

Mali Sistem 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Osmanlı Devleti'nde başta vergi uygulamaları olmak üzere mali yapının 

incelenmesi. Tımar Sistemi, vergi çeşitleri, iltizam sistemi, malikane 

sistemi, Esham, Osmanlı bütçesi, Osmanlı borçları, Osmanlı tarihinde 

mültezimler. 

Fiscal System in 

Ottoman Empire 
Elective 

Ottoman financial system, Ottoman tax system, public finance in 

Ottomans. timar, taxes of Ottoman Empire, tax farming system, malikane, 

esham, Ottoman budgets, tax farmers in Ottoman history. 

231341209 

Avrupa Maliye 

Tarihi 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Avrupa tarihine kısa bir giriş, Fransa tarihi ve Kolbertizm, Fizyokrasi, 

İngiltere tarihi ve Klasik liberal teori, Almanya tarihi ve Kameralizm, İtalya 

tarihi ve İtalyan mali düşüncesi. 

History of European 

Public Finance  
Elective 

A short introduction to History of Europe, History of France and 

Colbertism, Physiocracy, History of England and classic liberal theory, 

History of Germany and Cameralism, Italian history and Italian fiscal 

theory. 

231341210 

Uluslararası Politik 

Ekonomi 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Aynı zamanda dünya ekonomisi ve Avrupa Birliği mevcut durumun teorik 

ve pratik özellikleri ve uluslararası ticaret, parasal ve finansal sistemin yanı 

sıra bağlantının mevcut durumunu anlamak için katkıda bulunacaktır. 

International 

Political Economy 
Elective 

It will also contribute to understanding the theoretical and practical features 

and current state of international trade, monetary and financial system as 

well as its linkage to current situation in the world economy and in the 

European Union. 

231341211 Kamu Mali Denetimi 3 0 3 5 Seçmeli 
Mali yönetim, kamu kurum ve kuruluşlarının mali yönetimi ve kontrolü, 

kamu maliyesi, kamu kaynağınını kullanımının temel esasları, bakanların 
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ve üst yöneticilerin hesap verme sorumluluğu, kamu idare bütçeleri, 

merkezi yönetim bütçe kanunu, bütçelerin uygulama esasları, harcama 

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

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

denetim, dış denetim. 

Public Fiscal 

Auditing 
Elective 

Financial management, financial management and control of public 

institutions, public finance, the basic principles of the use of public 

kaynağınını, ministers and top managers' accountability, public 

administration budgets, the central government budget law, principles of 

implementation of budgets, spending, revenue collection, annual reports 

and final accounts, movable and immovable properties, public accounts and 

financial statistics, internal control, internal audit, external audit 

231341212 

Borçlar Hukuku 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu ders kapsamında, Borçlar hukukunun bazı temel kavramları, borçlar 

hukukuna hâkim olan prensipler, akit kavramı, akdin kurulması, akdin 

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

ve ifa etmemenin sonuçları ile borçların sona ermesine bağlanan sonuçlar 

bu ders kapsamında öğretilmektedir. 

Obligations Law Elective 

The content of this course is, to teach the basic concepts of obligation law, 

the principles of obligation law, and the scope of contract, the application 

of duty and resutls of non-performance of duty. 

 

VIII. YARIYIL 

DERS 

KODU 

DERS ADI T U K AKTS ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 

DERS İÇERİĞİ 

231342101 Maliye Politikası -II 3 0 3 5 Zorunlu 

Yoksulluk tanımı, yoksulluğun ölçülmesi, maliye politikalarının iktisadi 

analizi, azgelişmiş ülkelerde maliye politikalarının düzenlenmesi, 

yoksullukla mücadelede kamu harcaması ve vergi politikalarının rolü. 

Bütçe Açığı Sorunu, Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik İstikrara 
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Yönelik Maliye Politikası, Türkiye’nin Ekonomik İstikrar Sorunları ve 

Uygulanan Mali Politikalar: 1990 Öncesi Dönem, Türkiye’nin Ekonomik 

İstikrar Sorunları ve Uygulanan Mali Politikalar: 1990 Sonrası Dönem, 

Ekonomik Kalkınma ve Maliye Politikası, Türkiye’nin Ekonomik 

Kalkınma Sorunu ve Uygulanan Mali Politikalar. 

Fiscal Policy-II Compulsory 

Definition of poverty, measures of poverty, macroeconomics of fiscal 

policy, fiscal policy design in low-income countries, the role of public 

spending and taxation in poverty alleviaiton. Budget Deficit Problem, 

Fiscal Policy for Economic Stability in Developing Countries, Problems of 

Economic Stabilization in Turkey and Applied Fiscal Policies: Period 

before 1990, Problems of Economic Stabilization in Turkey and Applied 

Fiscal Policies: Following period of 1990, Economic Development and 

Fiscal Policy, Economic Development Problems in Turkey and Fiscal 

Policies. 

231342201 

Kamu Ekonomisi ve 

Hane Halkı 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Zamanın tahsisi ve hanehalkı üretim modeli, hanehalkı modelleri, işgücü 

arzı, tüketim ve tasarruf, hanehalkı vergilendirmesi, optimal hanehalkı 

vergilendirmesi ve vergi reformu. Kamu mallarının verimli üretimi, farklı 

kamusal harcama türleri, dışsallıklar, politik ekonomi, gelirin yeniden 

dağılımı, vergi yükü, vergi yükü ve gelir dağılımı. 

Public Economics 

and Households 
Elective 

Time allocation and household production model, household models, labor 

supply, consumption and saving, household taxation, optimal household 

taxation and tax reform. Efficient production of public goods, different type 

of public expenditures, externalities, political economy, income 

redistribution, tax burden, tax burden and income distribution. 

231342202 Dünya Ekonomisi 3 0 3 5 Seçmeli 

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

Uluslarası İşbölümü, Az gelişmiş ülkeler, Az gelişmiş ülkelerde borç ve dış 

yardım, 1970’li yıllar krizi, II. Petrol Şoku ve Monetarizm, Bretton Woods 
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Konferansı, IMF ve Dünya Bankası, İstikrar ve Yapısal Uyum Politikaları, 

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni. 

World Economy Elective 

World Economy Structure, 1873 Crisis, I.-II. World War and after, New 

International Division of Labor, Undevelopedcountries, Debt and foreign 

aid in undeveloped countries, Crisis of 1970s, II. Oil Crisis and 

Monetarism, Bretton Woods Conference, IMF and World Bank, Stability 

and Structural Adjustment Policies, Globalization and New World Order. 

231342203 

Parafiskal Gelirler 

Maliyesi 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Parafiskal gelirlerin tanımı, nitelikleri ve benzer kavramlarla 

karşılaştırılmas, parafiskal gelirlerin sınıflandırılması: Mesleki, ekonomik 

ve sosyal parafiskal gelirler , parafiskal gelirlerin tekniği: Konu, 

mükellef, matrah, tarife, tarh, tahakkuk ve tahsil, hukuk ve maliye ilmi 

açısından parafiskal gelirler, parafiskal yük ve yansıma kavramları, 

parafiskal gelirlerin ekonomik etkileri, ekonomik kalkınma, enflasyon, 

ekonomik istikrar, kaynak dağılımı ve gelirin yeniden dağılımı etkisi, 

parafiskal gelirlerin mali etkileri, vergileme üzerine etkiler ve diğer etkiler. 

Parafiscal Revenue 

Finance 
Elective 

The definiton, characteristics parafiscal revenues and the comparison with 

similar concepts of parafiscal revenues, the classification of parafiscal 

revenues: occupational, economic and social parafiscal revenues, the 

technic of parafiscal revenue: subject, tax payer, tax base, duty, imposition, 

assesment, parafiscal revenues in terms of law and public finance sciences, 

the concepts of parafiscal burden and incidence, the economic effects of 

parafiscal revenues: economic development, enflation, economic 

stabilization, resource allocation, and redistribution effect of income, the 

fiscal effects of parafiscal revenue: the effects on taxes and the other 

effects. 

231342204 Kamu Tercihi 3 0 3 5 Seçmeli 
Genel olarak dersin içeriğini oluşturan konular, Kamu Tercihinin Temel 

Varsayımları, Hukuk ve İktisat Yaklaşımı, Devletin Büyümesi ve Devletin 
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Başarısızlığının Anatomi, Siyasal Süreçte Enformasyon Sorunları, Kamu 

Tercihi Perspektifinden Demokrasinin Başarısızlığı, Oyun Teorisi, 

Bürokratik Davranışların Kamu Tercihi Yaklaşımı Açısından 

Değerlendirilmesi, Siyasal Karar Alma Sürecinde Çıkar Grupları ve Rant 

Kollama olarak belirtilebilir. 

Public Choice Elective 

In general topics such as the content of the course, basic assumptions of 

Public Choice, Law and Economics Approach, State Growth and the State's 

failure Anatomy, Information Problems in the political process, the failure 

of democracy in Public Choice Perspective, Game Theory, Evaluation of 

Approaches to Public Choice bureaucratic behavior, Political Decision-

Making Process interest Groups and Rent-Seeking can be specified. 

231342205 

İktisadi Gelişme ve 

Vergileme 

3 0 3 5 

Seçmeli 

İktisadi büyüme ve kalkınma konularındaki teorik bilgileri aktarmak, 

iktisadi kalkınmada devletin rolü, vergilemenin kalkınma üzerindeki 

etkileri ve çeşitli vergilerin iktisadi kalkınmadaki etkinliği ile gelişmekte 

olan ülkelerdeki vergileme sorunlarını incelemek, iktisadi büyüme ve 

kalkınmaya yönelik vergi yapısındaki değişimleri analiz edebilmektir.  

Economic 

Development and 

Taxation 

Elective 

To convey theoretical and conceptual knowledge about economic growth 

and development, to analyze the state’s role in economic development, 

effects of taxation on economic development, the efficiency of several 

taxes in economic development, tax problems in developing countries, and 

to analyze alteration of structure of taxation devoted to economic growth 

and development. 

231342206 
Kamu Ekonomisinde 

Özel Konular 
3 0 3 5 Seçmeli 

Kamu ekonomisine giriş. Genel denge ve refah ekonomisi. Kamu malları 

teorisi: kamu mallarının etkin sunumu, bedavacı yolcu probleminin 

çözümü. Piyasa başarısızlıkları ve kamu müdahalesi rasyoneli. Kamu 

mallarının piyasa tarafından sunumu. Dışsallıklar: pozitif ve negatif 

dışsallıklar, dışsallıklar için piyasa ve kamu çözümleri. Dünyada yeni 
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değişim dinamikleri ve kamu ekonomisi: ekonomik ve diğer değişimler. 

Kamu malları için kaynak tahsis mekanizması/kamu mallarının optimal 

tahsisi: seçim modelleri, çoğunluk kuralı kamu mallarının etkin sunumunu 

sağlayabilir mi? Fayda-maliyet analizi. Vergileme teorisi: artan ve düz 

oranlı vergileme. 

Special Topics in 

Public Economics 
Elective 

Introduction to public economics, General equilibrium and welfare 

economics, theory of public goods: efficiency provision of public goods, 

solution to free rider problem. Market failure and rational for government 

intervention. Private provision of public goods. Externalities: positive and 

negative externalities and solutions of externalities which is public and 

market solutions, Dynamics of new changes in the world and public 

economics: economics and the others changes. Resource allocation 

mechanism for public goods/optimal allocation of public goods: voting 

models, When does majority rule supply public goods efficiency? Cost-

benefit analysis. Theory of taxation: progressive and flat taxation, optimum 

taxation theory. 

231342207 

Bankacılık ve Mali 

Kuruluşlar 

3 0 3 5 

    Seçmeli 

Paranın temel kavramları ve tarihsel gelişimi; Para Arzı ve Merkez 

bankacılığı; Para politikası, TCMB ve Türkiye de para politikası; Mali 

sistem ve finansal piyasalar; Finansal aracılar ve bankacılık; Türkiye de 

mali sistemin yapısı; Türkiye de bankacılık sektörü; Türkiye de mali 

sistemin denetimi; Türkiye de finansal liberalizasyon; Uluslararası mali 

sistem ve döviz kurları; Uluslararası para sistemi; Uluslararası finansal 

piyasalar ve sermaye hareketleri; Ödemeler dengesi ve Uluslararası Para 

Fonu. 

Banking and 

Financial Institutions 
Elective 

Basic concepts of money and its historical development; Money supply and 

central banking; Monetary policy, The Central Bank of Turkey and the 

implementation of monetary policy in Turkey; Financial system and 
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financial markets; Financial intermediaries and banking; The structure of 

financial system and in Turkey; The banking sector of Turkey; Supervision 

of the financial system in Turkey; Financial liberalisation in Turkey; 

International financial system and exchange rates; International monetary 

system; International financial markets and capital movements; Balance of 

paymants and İnternational Monetary Fund. 

231342208 

Ekonomik Kriz 

Teorileri 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Konjonktürel Dalgalanmalar ve Kriz: Tanımlar, Kavramsal ve Teorik 

Çerçeve, Keynesgil vs. Monetarist / Yeni Klasik Konjonktür Teorileri ve 

Politikaları, Yeni Keynesgil vs. Reel Konjonktür Teorileri ve Politikaları, 

Yeni Neo – Klasik Sentez Konjonktür Teorisi ve Politikaları, Post 

Keynesgil Konjonktür Teorisi: Kredi – Finansal İstikrarsızlık, Politik 

Konjonktür Teorisi, Makroekonomik Göstergeler ve Tahmin. 

The Theories of 

Economic Crisis 
Elective 

Business Cycles and Financial Crisis: Historical and Theoretical 

Framework, Keynesian vs. Monetarist/New Classical Business Cycle: 

Theory and Policy, New Keynesian vs. Real Business Cycle: Theory and 

Policy, New Neoclassical Synthesis: Theory and Policy, Post Keynesian 

Business Cycle Theory: Credit and Financial (In)stability, Political 

Business Cycle, Macroeconomics. 

231342209 

Osmanlı’da Sosyo-

Ekonomik Yapı 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Osmanlı sosyo-iktisadi yapısının geçirmiş olduğu süreçleri ve kurumlarının 

incelenmesidir. Osmanlı Devletinin kuruluşu sürecinde uç toplumu ve 

kültürü, Osmanlı Devletinde köy ve köylü, Osmanlı Devletinde şehir ve 

şehirliler, Göçebelerin sosyal, idarî ve iktisadî yapısı. 

Socio-Economic 

Structure in 

Ottomans 

Elective 

Socio-economic life and its history in Ottomans is analysed. The process 

of organization of society and culture end of the Ottoman Empire, Villages 

and villagers in the Ottoman Empire, City and urban in the Ottoman 

Empire, The social, administrative and economic structure of Nomads. 
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231342210 

Sosyal Güvenlik 

Ekonomisi 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Bu ders sigorta piyasalarında dengeyi, sosyal güvenliğe gereksinim 

duyulmasının nedenlerini, sosyal güvenliğin finansmanını, ekonomik 

etkilerini ve Türk sosyal güvenlik sistemini ele almaktadır. 

Social Security 

Economics 
Elective 

This course is balance in the insurance market, the reason why the social 

security requirements needed, the financing of social security is to address 

the economic impact of the Turkish social security system. 

231342211 

Vergi Planlaması 

3 0 3 5 

Seçmeli 

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

kaçırma kavramları, vergi planlamasının önemi ve gerekliliği, Türk Vergi 

Sisteminde yer alan vergi planlaması yöntemleri. 

Tax Planning Elective 

Tax, tax planning, simulation is, peçeleme, tax avoidance and tax evasion 

concept, importance and necessity of tax planning, tax planning methods 

located in the Turkish Tax System. 

231342212 

Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri ve 

Özelleştirme 

3 0 3 5 

Seçmeli 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’nin, genel olarak varlık nedenlerini, 

İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, Müesseseler, 

Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler, organları ve tabi olduğu hükümler. Ayrıca 

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

özelleştirme yöntemleri, özelleştirme sonuçları. 

Public Economic 

Enterprises and 

Privatization 

Elective 

Definitions, organs and provisions of the Public Economic Enterprises 

(PEEs), in general terms of their existence, Public Economic Enterprises, 

Subsidiaries and Affiliates. In addition, financial provisions of the SEEs, 

liquidation and supervision, privatization of PEEs, methods and results of 

privatization. 
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