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I. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K 

AK

TS 

ZORUNLU

/ 

SEÇMELİ 

DERS İÇERİĞİ 

111711101 

Bilimsel 

Araştırma 

Teknikleri ve 

Yayın Etiği 

3 0 3 6 

Zorunlu 

Bu derste, öğrenciler 

bilimsel araştırma teknikleri 

ve yayın etiği konularında 

bilgi sahibi olurlar. Bu 

sayede, yapacakları 

çalışmalarda hem bilimsel 

araştırma yöntemlerini 

kullanırlar hem de olası etik 

ihlallerinden kaçınırlar. 

Techniques of 

Scientific 

Research and 

Publication 

Ethics 

Compulsory 

In this course, students will 

have information about 

scientific research 

techniques and publication 

ethics. Hence, they not only 

use scientific research 

methods but also avoid 

possible ethical violations in 

their studies. 

111711102  
Mikro İktisadi 

Analiz 
3 0 3 6 Zorunlu 

Tüketici ve üreticilerin mal 

ve hizmet piyasası ile olan 

ilişkilerinin iktisadi, teknik 

ve matematiksel 

boyutlarının analizi yapılır. 

Tam rekabette ekonomik 
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karar birimleri ile mal ve 

hizmet piyasası arasında 

kurulacak kısmi dengeleri ve 

devletin tam rekabet 

piyasasına müdahale 

biçimlerini açıklanır. 

Microeconomi

c Analysis 
Compulsory 

It analyzes the economics of 

relationship of consumer and 

producers with good and 

services markets, and its 

mathematical dimensions. It 

explains partial equilibriums 

between decision makers 

and markets and 

interventions types to 

competitive markets. 

Seçmeli 1 

 

111711201 

Çevre 

Ekonomisi 

3 0 3 6 

Seçmeli 

İklim değişikliği politikaları, 

sürdürülebilir kalkınma ve 

çevresel olayların ekonomik 

etkileri üzerinde 

durulacaktır. İklim 

değişikliği sorununu 

uluslararası boyutta ele 

alınması, temiz enerji 

kaynakların için gerekli 

teknolojik dönüşüm 

hakkında bilgi verilmektedir 

ve çevre ekonomisi teorileri 

analiz edilecektir. 

Environmental 

Economics Elective 

This course deals with 

economic effects of climate 

change policies and 

environmental events. The 

climate change problem will 

be examined internationally. 

Information is given about 

the technological 

transformation required for 

clean energy resources. 

Environmental economics 

theories will also be 

analyzed.  

111711202 
Dünya 

Ekonomisi 
3 0 3 6 Seçmeli 

Dünyanın güncel ekonomik 

sorunları hakkında fikir 

sahibi olmak, dünya 

ekonomisindeki gelişmeleri 

izleyebilmek için gerekli 



 

 

olan bilgi ve kavramları 

içermektedir. Ekonomik 

sorunlar, bunların tarihi 

temellerinin incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Yakın 

tarihteki iktisadi olaylara ve 

iktisat politikalarının 

gelişimine dair bilgi 

verilmektedir. 

World 

Economy 
Elective 

This course contains having 

idea about the recent 

economic problems of 

world, concepts and 

information for tracing the 

developments in the world 

economy. It is aimed to 

examine economic problems 

and their historical 

foundations. Information is 

given on recent economic 

events and the development 

of economic policies. 

111711203 

Ekonometri I 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu ders zaman serisi 

ekonometrisi konularını 

kapsamaktadır. Bunlar şu 

şekildedir: birim kök testi, 

eşbütünleşme testi, lineer 

olmayan ilişkiler, ARIMA 

modelleri, nedensellik 

testleri, panel eş bütünleşme 

testleri. 

Econometrics I Elective 

This course introduces time 

series econometrics to 

students. Following issues 

are dealt with: unit root test, 

cointegration test, non-linear 

assymmetries, ARIMA 

models, causality tests, panel 

cointegration tests. 

111711204 

Ekonomik 

Entegrasyon 

ve Türkiye 
3 0 3 6 Seçmeli 

Ekonomik bütünleşmenin 

temel kavramları 

incelenmenir. gümrük 

birliği, optimum para 

sahaları teorisi, ekonomik 

serbestleşmenin geçmişi, 

NAFTA ve Avrupa Birliği 

anlaşmaları bu dersin 

konuları arasındadır. 



 

 

Economic 

Integration and 

Turkey 
Elective 

Basics of economic 

integrates are examined. 

customs union, optimum 

currency area theory, history 

of economic liberalization, 

NAFTA and EU agreements 

are subjects thaught in this 

course. 

111711205 

İktisadi 

Büyüme 

Teorileri 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu derste temel büyüme 

modelleri detaylı bir şekilde 

işlenir. Ülkelerin tarihsel 

büyüme geçmişlerinden 

bahsedildikten sonra, üretim 

fonksiyonları, Harrod-

Domar modeli, Solow 

modeli, Romer modeli, AK 

model, Rebello modeli, 

Agghıon-Howitt modeli 

öğretilecektir. 

Theories for 

Economic 

Growth 
Elective 

This course introduces basic 

growth models in a detailed 

basis. After mentioning the 

historical growth regularities 

of countries, Production 

functions, Harrod-Domar 

model, Solow Model, Romer 

Model, AK model, Rebello 

model, Agghion-Howitt 

model are thaught in this 

course. 

111711206 
İktisadi 

Matematik 3 0 3 6 Seçmeli 

Bu dersin amacı, kalkulüs 

matematiğinde yaygın 

olarak kullanılan belirli 

temel metodları öğretmek ve 

bunları iktisadın belirli temel 

prensiplerine uygulamaktır. 

Ekonomik modellerde 

optimizasyon ve doğrusal 

denklemlerde matematiksel 

tekniklerin kullanılması ve 

anlaşılması 

hedeflenmektedir. Mikro ve 

makroekonomik teoride 

matematiksel modellerin 

analiz edilmesi ve İktisadi 

modellerde değişkenlerin ve 

parametrelerin kullanılması 

ve yorumlanması 

sağlanmaktadır. 



 

 

Mathematical 

Economics Elective 

Aim of this course to teach 

the basic methods widely 

used in calculus and apply 

them to basic principles of 

economics discipline. It is 

aimed to use and understand 

mathematical techniques in 

optimization and linear 

equations in economic 

models. Analyzing 

mathematical models in 

micro and macroeconomic 

theory and the use and 

interpretation of variables 

and parameters in economic 

models are provided. 

111711207 

İktisatta Oyun 

Teorisi 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu dersin amacı öğrencilere 

oyun teorisi ve teknikleri 

konusunda ileri düzeyde 

bilgi kazandırmaktır. Derste 

öğrencilere ileri mikro 

iktisadi analiz bilgisi verilir. 

Game Theory 

in Economics Elective 

Aim of this course is to gain 

advanced knowledge about 

game theory and techniques 

to students. The course 

provides students with 

advanced microeconomic 

analysis knowledge.  

111711208 

Kamu 

Ekonomisi ve 

Finansmanı 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Devlet faaliyetlerinin 

ekonomik özellikleri ele 

alınarak kamu ekonomisi adı 

altında incelenecektir. 

Devlet hizmetlerinin 

finansmanı hakkında bilgi 

vermek ve Kamu 

Yönetiminin yapısının 

analiz etmek 

amaçlanmaktadır. 

Public 

Economics and 

Finance 
Elective 

This course consist of public 

economics subjeccts by 

dealing with economic 

features of government 

activities. It is aimed to 

provide information about 

the financing of public 

services and to analyze the 

structure of public 

administration. 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/the%20cooperative%20system
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/the%20cooperative%20system


 

 

111711209 

Küreselleşme 

ve Ekonomik 

Krizler 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu dersin amacı yirminci 

yüzyılın başından bugüne 

dek dünyada ülkelerin 

ekonomik ve siyasi 

pozisyonlarını etkileyen ve 

önemli değişimlere neden 

olan ekonomik krizlerin 

sebep ve sonuçlarını 

küreselleşme bağlamında 

incelemektir. 
Küreselleşmenin ekonomik 

krizler ile olan ilişkisinin 

teoriler bağlamında 

incelenmesi hedeflenmektedir. 

Globalization 

and Economics 

Crises 

Elective 

Aim of this course is to 

examine cause and 

consequenses of economic 

crises which affected 

economic and political 

positions of countries with 

the respect to globalization 

concept. It is aimed to 

examine the relationship 

between globalization and 

economic crises in the 

context of theories. 

 

111711210 

Maliye 

Politikasının 

Gelişimi 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu dersin amacı, maliye 

politikasının teorik 

temellerini ortaya koymak 

ve devletin iktisadi rolü 

kapsamında 

makroekonomik amaçlarla 

ilişkisini incelemektir. 

Maliye politikasının ortaya 

çıkma nedenleri, maliye 

politikasının amaç ve 

araçları, kaynak dağılımı, 

ekonomik istikrar, ekonomik 

kalkınma ve maliye 

politikası uygulamaları bu 

dersin temel konuları 

arasındadır. 

Evolution of 

Fiscal Policy 
Elective 

Aim of this course put 

forward the theoretical 

foundations of fiscal policy 

and examine its relationship 

macroeconomic goals with 

the framework of economic 

role of government. 



 

 

Existential resons of fiscal 

policy, aims and tools of 

fiscal policy, structural 

connections of fiscal policy 

with resource allocation, 

economic stabilization, 

economic development, 

fiscal policy applications are 

basic subjects of this course. 

111711211 

Para Teorisi ve 

Politikası 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu derste, parasal iktisat 

alanındaki güncel konular 

ele alınır. Bu çerçevede, 

özellikle para politikasındaki 

güncel gelişmeler tartışılır. 

Para teorilerinin 

varsayımları ve para 

politikalarının Merkez 

Bankaları bağlamında 

analizlerinin yapılması 

hedeflenmektedir. 

Monetary 

Theory and 

Policy 

Elective 

In this course, contemporary 

issues in the field of 

monetary economics are 

tackled. Within this frame, 

current developments in 

monetary policy are 

specifically discussed. It is 

aimed to analyze the 

assumptions of monetary 

theories and monetary 

policies in the context of 

Central Banks 

111711212 

Türkiye 

Ekonomisinin 

Yapısal 

Analizi 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu derste, Türkiye 

ekonomisinin tarihsel 

süreçte gelişimi ve bu 

gelişimi etkileyen dönemsel 

olayların incelenmesi 

ayrıntılı olarak ele alınır. Bu 

çerçevede, Türkiye 

ekonomisindeki gelişmeler 

sektörel bazda incelenir. 

Structural 

Analysis of the 

Turkish 

Economy 

Elective 

In this course, historical 

evolution of Turkish 

economy and its roots are 

tackled in a detailed 

perspective. Within this 

frame, developments in the 

Turkish economy are 

examined on sectoral basis. 



 

 

111711213 

Uluslararası 

Ekonomik 

Kuruluşlar 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu derste, uluslararası 

ekonomik kuruluşlar; IMF, 

DB, DTÖ, Bölgesel 

Ekonomik Bütünleşmeler, 

BM, Diğer Kuruluşları 

(OECD, OPEC, G8, G20 

gibi) ele alınmaktadır. 

Uluslararası ekonomik 

kuruluşların yapı ve 

fonksiyonlarının 

karşılaştırılması, 

Uluslararası ekonomik 

kuruluşların dünya 

ekonomisi üzerindeki 

etkilerini açıklanacaktır. 

International 

Economic 

Institutions 

Elective 

In this course, economic 

institutions such as IMF, 

World Bank, World Trade 

Organization, economic 

integration, economic 

integrations and other 

institutions (OECD, OPEC, 

G-8, G-20) are introduced to 

students. The effects of 

international economic 

institutions on the 

globalization process will be 

explained. Comparison of 

the structure and functions of 

international economic 

organizations. The effects of 

international economic 

organizations on the world 

economy will be explained. 

 

111711214 

Uluslararası 

İktisat Teorisi 
3 0 3 6 Seçmeli 

Bu derste uluslararası ticaret 

teorileri incelenerek bu 

teoriler ışığında güncel 

gelişmeler ele alınmaktadır. 

Öğrencilerin dünya 

ticaretinin dinamiklerini 

öğrenmeleri sağlanır. 

Ülkeler arasında dış ticaretin 

nedenlerini açıklamaya 

çalışan geleneksel teorileri 

ayrıntılı olarak analiz 

edilecektir. Günümüz dünya 

ekonomisinde dış ticareti 

açıklamaya çalışan yeni 

teorik yaklaşımlar 

açıklanarak, bunların 



 

 

geleneksel teorilerle 

karşılaştırması yapılacaktır. 

Theory of 

International 

Economics 

Elective 

In this course, by analyzing 

international trade theories, 

recent developments are 

handled in the light of these 

theories. The course 

provides students with the 

dynamics of the world trade. 

Traditional theories that try 

to explain the causes of 

foreign trade between 

countries will be analyzed in 

detail. New theoretical 

approaches that try to 

explain foreign trade in 

today's world economy will 

be explained and their 

comparison with traditional 

theories will be made. 

 

 

 

 

 

 

 

111711215 

İktisat Tarihi 

3 0 3 6 

Seçmeli 

 

İnsanlık tarihinin maddi 

ilişkilerine ve temeline 

odaklanmak. Tarımsal, ticari 

gelişim ve sonuçta sanayinin 

gelişimini incelemek. 

Toplumsal yapıları ve ilkel, 

feodal ve kapitalist üretim 

biçimlerini çözümlemek. 

Economic 

History 
Elective 

Focus on material 

connection and basis of 

human history. Investigate 

agricultural, commercial and 

at the end industrial 

development. Analyze social 

construction and primitive, 

feudal and capitalist mood of 

production. 

II. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K 

AK

TS 

ZORUNLU

/ 

SEÇMELİ 

DERS İÇERİĞİ 

111712101  
Makro İktisadi 

Analiz 3 0 3 6 Zorunlu 

Bu derste makro iktisat 

alanında son dönemde 

geliştirilen teoriler ele 

alınmakta ve bu teoriler 

geleneksel teorilerle 

kıyaslanmaktadır. İktisadi 

olaylar hakkında analitik 

incelemeler yapmak 

hedeflenmektedir. İktisadi 



 

 

problemlere çözüm önerileri 

getirebilmelerine yardımcı 

olmak için çeşitli makro 

iktisadi modeller ve 

yöntemlerden 

faydalanmalarını sağlamak 

Macroeconomi

c Analysis Compulsory 

In this course, currently 

developed theories in 

macroeconomics are 

examined and they are 

compared to conventional 

macroeconomic theories. It 

is aimed to make analytical 

studies on economic events. 

To enable them to benefit 

from various 

macroeconomic models and 

methods to help them 

propose solutions to 

economic problems 

 111712102 

İktisadi 

Düşünce 

Okulları 

3 0 3 6 

Zorunlu 

Ders, iktisadi düşünce 

okullarının ileri sürdükleri 

teorilerin nasıl ve hangi 

düşünce süreçleri içinde 

geliştirildiğini ve ilgili 

dönemlerdeki ekonomik 

gelişmelere hangi ölçüde 

katkıda bulunduğunu analiz 

etmeye çalışmaktadır. Amaç 

iktisadın düşünsel ve teorik 

temellerini sistematik 

biçimde, çeşitli düşünce 

okullarına ve akımlarına 

göre incelemektir. 

Schools of 

Economic 

Thought 

Compulsory 

This course will analyze how 

the economic thoughts 

evolved and contributed to 

economic developments in 

periods which they 

formalized. Aim of the 

course is to systemmatically 

examine the theoretical and 

intellectial roots of 

economics discipline based 

on various economic 

thoughts schools. 

Seçmeli 2 



 

 

111712201  

Açık 

Ekonomide 

Makro 

Modeller 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Ders, makro iktisadi 

modelleme ve makro iktisadi 

modellemenin 

ekonometrisini konu 

almaktadır. Bu çerçeve 

içerisinde durağan olmayan 

makro iktisadi zaman serisi 

değişkenlerinin ekonometrik 

modelleme konseptine 

öncelikli olarak vurgu 

yapılmaktadır. Bu 

doğrultuda dersin 

odaklandığı temel alanları, 

makro iktisadi modellemeye 

ve ekonometrik 

modellemeye ilişkin 

sorunlar, birim kök analizi, 

durağan olmayan seriler, 

koentegrasyon ve yapısal 

değişim olarak tespit 

edilebilir. Durağan olmayan 

makro iktisadi zaman 

serilerinin teorik ve ampirik 

ekonometrik modellemesi 

bu dersi alanlara, ilgili 

yöntemi iktisat biliminin 

çeşitli alanlarına uygulama 

şansı tanıyacaktır. 

Open 

Macroeconomi

c Models 

Elective 

Course contains macro 

economic modelling and 

econometrics of macro 

modelling. In this 

framework, it is emphasized 

to econometric modelling 

the concept of non-

stationary macroaconomic 

variables. Basic subjects in 

this course are summarized 

as following: issues related 

with the macroeconomic 

modelling and econometric 

modelling, unit root 

analysis, non stationary 

series, cointegration and 

structural change 

 111712202 

Avrupa Birliği 

ve Maliye 

Politikasındaki 

Gelişmeler 

3 0 3 6 Seçmeli 

Bu ders, AB’ de maliye 

politikasının gelişimi, 

Maliye politikasının iktisat 

politikası ile ilişkisi, Maliye 

politikasının konusu, tanımı, 



 

 

amaçları, araçları, etkinliği, 

ekonomik istikrarın 

sağlanmasında para ve 

maliye politikalarının rolü, 

enflasyon ve maliye 

politikaları, AB ye üye 

ülkelerde maliye politikaları 

konularını içermektedir. 

Developments 

in European 

Union and 

Fiscal Policy 

Elective 

This course have subjects as 

following: evolution of 

fiscal policy in the EU, 

relation of fiscal policy with 

economic policy, subjects, 

definitions, aims and tools of 

fiscal policy, role of 

monetary and fiscal policy in 

achieving economic 

stability, fiscal policy of EU 

members. 

111712203  

Bölgesel 

Ekonomik 

Kalkınma 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu dersin amacı kalkınma 

literatürü çerçevesinde 

çeşitli bölgesel kalkınma 

politikaları hakkında bilgi 

vermek ve Türkiye’deki 

bölgesel kalkınma 

politikalarını ele 

alınmaktadır. Bölgesel 

iktisadi sorunlar karşısında 

politika önerileri 

geliştirilmesi esas alınır. 

Bölgesel, ulusal ve 

uluslararası ekonomik 

göstergeleri analiz ederek 

öngörüler geliştirebilmek 

amaçlanır. 

Regional 

Economic 

Development 

Elective 

Aim of the course, with the 

framework of development 

literature, is to give 

information about various 

regional development 

policies and to handle the 

regional development 

policies of Turkey. It is 

essential to develop policy 

recommendations in the face 

of regional economic 

problems. It is aimed to 

develop predictions by 

analyzing regional, national 



 

 

and international economic 

indicators. 

 111712204 

Ekonometri II 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu derste ele alınacak 

konular şu şekildedir: panel 

data analizi; En küçük 

kareler yöntemi; Birinci 

farklar yöntemi; İki yönlü 

panel data modelleri; Temel 

varsayımların test edilerek 

incelenmesi. 

Econometrics 

II 
Elective 

Subjects tackled in this 

course are following: panel 

data analysis, ordinary least 

square method, first 

differences methods, two-

way panel data models and 

testing basic assumptions. 

 111712205 

Enerji 

Ekonomisi 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu derste enerji politikaları 

ekonomik, siyasi ve 

uluslararası perspektiften 

incelenecektir. Ayrıca, farklı 

enerji kaynakları ayrıntılı 

biçimde ele alınır. 

Energy 

Economics 
Elective 

In this course, economic, 

political and international 

dimensions of energy 

policies are tackled. Besides, 

different sources of energy 

are examined in detail. 

 111712206 

Güncel 

Ekonomik 

Tartışmalar 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Temel olarak, Türkiye 

ekonomisinde sektörel 

gelişmeler; Enflasyon; 

İşsizlik; Kayıt dışı ekonomi; 

Döviz piyasası; AB ve dünya 

ekonomileri ile ilişkiler ve 

ekonomik krizler 

incelenmektedir. Gelişmekte 

olan ülkelerin iktisadi 

kalkınmaları önündeki 

engellerin ortaya konulması 

ve bu konudaki politika 

önerileri incelenmektedir. 

Current 

Economic 

Debates 

Elective 

Basically, industry-level 

developments of Turkish 

economy, inflation, 

unemployment, informal 

economy, currency markets, 

relations with EU and other 

counrties and economic 



 

 

crises are analyzed. The 

obstacles to the economic 

development of developing 

countries and policy 

recommendations on this 

issue are analyzed. 

111712207  

İktisadi 

Kalkınma 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu dersin amacı öğrencilere 

kalkınma sürecindeki 

tarihsel, kurumsal, 

demografik ve kültürel 

faktörlerin nicel ve 

karşılaştırmalı bir 

yaklaşımla araştırılmasını 

öğretmektir. İktisadi 

sistemleri kavrayarak, 

iktisadi politikalar 

çerçevesinde ülke 

ekonomilerini analiz 

edebilmek hedeflenir. Dış 

ticaret teori ve 

politikalarından 

yararlanarak dünya 

ekonomisini analiz 

edebilmek esas alınır. 

Economic 

Development 
Elective 

Aim of the course to teach 

comperatively the historical, 

institutional, demographic 

and cultural factors of 

economic development by 

using qualitative and 

quantitative approaches. It is 

aimed to analyze the 

economies of the country 

within the framework of 

economic policies by 

comprehending the 

economic systems. It is 

essential to analyze the 

world economy using 

foreign trade theory and 

policies. 

111712208  

Karşılaştırmalı 

İktisat 

Politikaları 

3 0 3 6 Seçmeli 

Bu derste, iktisat okulları 

karşılaştırmalı olarak ele 

alınır. Bu çerçevede, Klasik 

ve Keynesyen gelenekten 

gelen okullar incelenir. 

Dersin temel amacı, Klasik 

İktisattan Yeni Neo Klasik 

Sentez Okulu’na kadar yer 

alan makro iktisat ekollerini 



 

 

incelemektir. Bu çerçevede, 

makro iktisat okullarının 

ortaya çıkışına yol açan 

pratik gelişmeler, iktisat 

okulları arasındaki teorik 

tartışmalar, makro iktisat 

okullarının iktisat politikası 

uygulamalarında başat 

konuma yükselmeleri gibi 

konular karşılaştırmalı 

olarak incelenmektedir 

Comperative 

Economic 

Policies 

Elective 

In this course, schools of 

economics are tackled in a 

comperative approach. 

Within this scope, schools 

that come from Classical and 

Keynesian traditions are 

examined. The main aim of 

the course is to examine 

macroeconomic schools 

from Classical Economics to 

New Neo Classical 

Synthesis School. In this 

framework, issues such as 

practical developments that 

led to the emergence of 

macroeconomics schools, 

theoretical debates among 

economics schools, and the 

rise of macroeconomics 

schools to the leading 

position in economic policy 

practices are examined 

comparatively. 

111712209  

Konjonktürel 

Dalgalanmalar 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu dersin amacı, ekonomik 

dalgalanmaların ülke 

ekonomisi üzerindeki 

etkisini analiz etmek, krizleri 

öngörmek ve 

değerlendirmektir. Derste 

farklı iktisadi düşünce 

okullarının konjonktürel 

dalgalanmalarına ilişkin 

teorileri incelenir. 

Business 

Cycles 
Elective 

Aim of the course is to 

analyze, forecast and 

evaluate effects of business 

cycles on the economy. In 

the course, business cycles 



 

 

theories of different schools 

of economic thorught are 

examined. 

111712210  

Osmanlı ve 

Cumhuriyet 

Dönemi İktisat 

Politikaları 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu derste Osmanlı ve 

Cumhuriyet Dönemi’ndeki 

genel ekonomik yapı ve 

ekonomi politikaları ele 

alınmaktadır. Osmanlı ve 

Cumhuriyet dönemi Türkiye 

ekonomisinin tarihi 

temellerinin incelenmesi 

karakteristik özelliklerinin 

öğrenilmesi 

hedeflenmektedir.  Dünya 

ekonomisi perspektifi içinde 

bir bakış açısı ile diğer 

ülkelerle karşılaştırmaların 

ve analizlerin yapılması 

amaçlanmaktadır. 

Economic 

Policies in the 

Periods of 

Ottoman 

Empire and the 

New Republic 

of Turkey 

Elective 

In this course, general 

economic structure and 

economic policies of 

Ottoman Empire and Early 

Turkish Republic are 

tackled. Examination of the 

historical foundation of the 

Ottoman and Republican 

Turkey's economy is 

targeted to learn the 

characteristics. It is aimed to 

make comparisons and 

analyzes with other 

countries with a perspective 

of the world economy. 

111712211 

Türkiye’de 

İstikrar 

Politikası 

Uygulamaları 

3 0 3 6 Seçmeli 

Bu derste, iktisat politikaları; 

Türkiye’de uygulanan iktisat 

politikaları; Cumhuriyet 

Dönemi; Devletçilik; Dışa 

açık ekonomi; Kalkınma 

planları ele tartışılmaktadır. 

Türkiye ekonomisinin 

yaşadığı kırılma 

dönemlerindeki istikrar 

paket ve programların 

uygulanmasında karşılaşılan 

güçlüklerin tartışılması 

amaçlanmaktadır. Alternatif 

politikalar bağlamında 



 

 

tartışılması 

hedeflenmektedir. 

Stabilization 

Policies in 

Turkey 

Elective 

In this course, economic 

policies, economic policies 

implemeted in Turkey, Early 

Turkish Republic period, 

statism, open economy, 

development plannings are 

discussed. The difficulties 

encountered in the 

implementation of the 

stability pact and the 

program breaks lived period 

of Turkey's economy are to 

be discussed. It is aimed to 

be discussed in the context 

of alternative policies. 

111712212 

Uluslararası 

Finans 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Piyasalarda artan 

serbestleşme, reel sektörde 

ve finans piyasalarında 

karşılaşılan riskler, gelişen 

teknoloji piyasaların 

entegrasyonunu 

hızlandırmıştır. Türkiye 

ekonomisinin dışa açılımı, 

küreselleşme ve uluslararası 

krizler uluslararası finansın 

en iyi şekilde anlaşılmasını 

gerektirmektedir. Bu dersin 

amacı uluslararası finansın 

temellerini, finansın 

küreselleşmesini, parite 

koşullarını, uluslararası 

piyasalarda karşılaşılan 

risklere karşı korunma 

araçlarını öğretmektir. 

International 

Finance 
Elective 

Increasing liberalization in 

the markets, risks faced in 

real sector and financial 

markets accelerated the 

integration of markets. 

Liberalization of Turkish 

economy, globalization and 

international crises requires 

the understanding of 

international finance very 

well. Aim of this course is to 

teach basics of international 

finance, globalization of 



 

 

finance, parity conditions, 

preventing tools against 

risks in international 

markets. 

111712213 

Uluslararası 

İktisat 

Politikası 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu derste, uluslararası 

Politik İktisat kuramları, 

Uluslararası ekonomik 

süreçler ve siyasal kurumlar 

arasındaki ilişkileri analizi 

yapılır. Uluslararası 

ekonomik yapı içerisinde 

ülkelerin ekonomik 

göstergelerinin incelenmesi 

ve ödemeler dengesi 

denkleştirici 

mekanizmaların analiz 

edilmesi amaçlanmaktadır. 

International 

Economic 

Policy 

Elective 

In this course, international 

political economy theories, 

international economic 

processes and their relation 

to political institutions are 

analyzed. It is aimed to 

examine the economic 

indicators of the countries 

within the international 

economic structure and to 

analyze the balancing 

mechanisms of the balance 

of payments. 

111712214 

Uluslararası 

Sermaye 

Hareketleri 
3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu derste, uluslararası 

sermaye hareketlerinin 

nedenleri, sonuçları ve 

ekonomik krizlerdeki rolü 

işlenir. Bu kapsamda 

politika önerileri geliştirilir. 

Uluslararası sermaye 

hareketlerinin en büyük 

ayağını oluşturan doğrudan 

yabancı yatırımlar 

incelenecektir. ayrıca 

Doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları ile uluslararası 

kredi piyasası ve ülkelerin 

ödemeler dengesi üzerindeki 

etkisi analiz edilecektir. 

International 

Capital Flows 
Elective 

In this course, causes, 

consequenses and roles of 

international capital flows 



 

 

are handled. Within this 

scope, policy proposals are 

developed. Foreign direct 

investments, which 

constitute the largest pillar of 

international capital 

movements, will be 

examined. In addition, 

foreign direct investments 

and their impact on the 

international credit market 

and countries' balance of 

payments will be analyzed. 

III. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K 

AK

TS 

ZORUNLU

/ 

SEÇMELİ 

DERS İÇERİĞİ 

111721101 

Dönem Projesi 

0 1 0 30 

Zorunlu 

Öğrenci, akademik 

danışmanı gözetiminde 

belirlediği bitirme projesi ile 

ilgili çalışmalar yapar. Bu 

projenin amacı, öğrencinin 

danışmanın gözetiminde 

geliştirdiği bir konu üzerinde 

bağımsız araştırma 

yapabilmesini sağlamaktır. 

Amaç, uygun araştırma 

sorusu geliştirme ile ilgili 

temel bilgileri, metodoloji 

seçimi, araştırma projesinin 

yapısının oluşturulması, 

çalışmanın 

biçimlendirilmesi ve 

dinleyici kitlesine karşı bir 

sunumun nasıl yapılması 

gerektiğini öğretmektir. 

Dersin içeriği, öğrencinin 

raporlarının düzenli olarak 

değerlendirilmesi, dönem 

sonunda projenin bitmiş 

halinin sunumu ve proje 

tesliminden oluşur. 

Term Project Compulsory 

Students work on the 

graduation project under the 

supervision of the academic 

advisor. The aim of the 

project is to enable the 

student to conduct 

independent research on a 

topic developed under the 



 

 

supervision of the advisor. 

The aim is to teach the basics 

of the appropriate research 

question, methodology 

selection, forming the 

project structure, 

formulation of the study, and 

how to make a presentation 

to the audience. The content 

of the course consists of the 

regular evaluation of the 

student's reports, 

presentation of the finished 

project and project delivery 

at the end of the term. 
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