
Kodu Ders Adı

İKT101 İktisada Giriş I

İKT103 HukukunTemel Kavramları

İKT105 Matematik I

İKT107 Genel Muhasebe I

TDB121 Türk Dili I

İKT111 Genel İşletme

AİB101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

ING101 İngilizce I *

1. YARIYIL

İktisat Biliminin Gelişimi ve Kapsamı, Piyasa Ekonomisi, Fiyat Mekanizması, Esneklikler, Devletin Fiyat Kontrolü,

Tüketici Davranışı Teorisi, Üretim ve Maliyetler, Tam Rekabet Piyasası, Monopol Piyasası, Monopolcü Rekabet

Piyasası, Oligopol Piyasası.

Toplum için hukukun zorunluluğu, sosyal düzen kuralları, hukukun temel kavramları, hukuk siyaseti, farklı hukuk

sistemleri, hukuk türleri (pozitif hukuk, genel hukuk, mevzu hukuk, anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, kamu hukuku

ve özel hukuk ideal hukuk), hukukun kaynakları, yasalaştırma yöntemleri, kaynakların değerlendirilmesi, hak ve

hakların türleri, hakkın kötüye kullanılması, hakların korunması ve alınması, hukukta zaman, hukuki gücün

sonuçları, gerçek ve tüzel kişilik, hukuki kişiliği yitirme.

Kümeler, sayılar, fonksiyonlar, denklemler ve eşitsizlikler. sayılar, birinci dereceden denklemler, eşitsizlik, mutlak

değer, üslü ve köklü ifadeler, oran ve orantı, polinomlar, kümeler, permütasyon, kombinasyon, basit lineer

fonksiyonlar ve doğru denklemleri, lineer olmayan fonksiyonlar, ikinci dereceden denklemler, parabol, polinom

fonksiyonlar, rasyonal fonksiyonlar, kuvvet fonksiyonları, logaritmik fonksiyonlar, özel tanımlı fonksiyonlar.

Muhasebe süreci, İşletme faaliyetleri ile muhasebenin ilişkisi, Muhasebe kavramı, Temel mali tablolar, Hesap

kavramı, Hesap planı ve hesap çerçevesi, Muhasebede kayıt araçları, Muhasebe süreci ile ilgili uygulama,

Muhasebe kayıtlarında uyulması gereken kurallar, Ticaret işletmelerinde mal ile ilgili işlemlerin kayıtlanması, Stoklar

hesabı, Mal alım-satım işlemlerinin kayıtlanmasında kullanılan yöntemler, Mal alım-satımlarında katma değer vergisi.

Dilin tanımı ve özellikleri, dünya dillerinin ana hatlarıyla tasnifi, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi,

Türkçenin ana hatlarıyla yapı bakımından incelenmesi. Türk yazı dilinin tarihi gelişimi, konuşma ve yazı dilinin

tanımlanması, lehçe, şive, ağız özelikleri. Temel dilbilgisi kuralları. Doğru cümle kurma ve güzel konuşma, sözlük

kullanma, sözlükte bulunan kelimelerin gerçek anlamını seçme: Kitap inceleme tekniği, kelimelerin yapısı, yapım ve

çekim ekleri, kelime tahlili.

İşletme Bilimi ile İlgili Temel Kavramlar, İşletme Biliminin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi, Amaç ve Sorumlulukları,

İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin Kuruluşu, Yönetim Fonksiyonu, Üretim ve Operasyon Yönetimi

Fonksiyonu, Pazarlama Fonksiyonu, İnsan Kaynakları Fonksiyonu, Finansman Fonksiyonu, Muhasebe Fonksiyonu,

Araştırma ve Geliştirme Fonksiyonu, Halkla İlişkiler Fonksiyonu.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı, inkılâp, ıslahat, Tanzimat, meşrutiyet gibi kavramların anlamları,

söz konusu kavramaların birbirlerine olan benzerlikleri ve farklılıkları, bu kavramların tarihteki örnekleri ve

kavramların içeriğine göre örneklerin analizi. Türk İnkılâbının tarihi temelleri anlamak bağlamında; Osmanlı

Devleti’nin yaşadığı buhran, bu buhrana etki eden iç ve dış dinamikler, söz konusu dinamiklerin analizi ve Türk

İnkılâbına etkileri. Osmanlı Devleti’nin varlığını korumaya yönelik olarak modernleşme çabaları, bu çabalar

kapsamında Tanzimat, Islahat ve Meşrutiyet süreçleri, modernleşme sürecinin fikri alt yapısı ve bu bağlamdan

olarak Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık fikir akımları, söz konusu fikir akımlarının Türk İnkılâbına ve

günümüze etkileri. Osmanlı Devleti’nin çözülüş süreci, bu süreçte etkili olan siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel

dinamikler, çözülüş sürecinde Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkes

Antlaşması. Cumhuriyete geçişte ve öncesi Osmanlı döneminde “Şark Meselesi”, bu meselenin ortaya çıkışı, bu

mesele dahilindeki devletlerin politikaları, bu politikaların Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri, Cumhuriyete geçiş

aşamasında/ Cumhuriyet’in ilk yıllarında “Şark Meselesi”. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra ortaya

çıkan gelişmeler; Anadolu işgalleri, işgallere verilen tepki ve Milli Mücadelede ilk teşkilatlanmalar, Redd-i İlhak ve

bu kavram etrafında şekillenen milli duygular, bu işgallerin Milli Mücadelenin ortaya çıkışındaki etkileri. Kuva-yı

Millîye, Milli Mücadele ruhu, söz konusu süreçte Mustafa Kemal ve liderliği, İşgaller karşısında memleketin durumu

ve Mustafa Kemal’in işgallere karşı siyasi çözüm arayışı ve İstanbul’daki politik/fikri faaliyetleri, Mustafa Kemal

Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Millî Mücadele için ilk adım, kongreler yoluyla teşkilatlanma: Amasya, Erzurum ve Sivas

Kongreleri. Misak-ı Milli metninin ortaya çıkışı, bu metni oluşturan unsurlar, söz konusu metnin hukuki durumu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Misak-ı Milli metninin yeri ve bugün için Türkiye Cumhuriyeti iç ve dış

politikasındaki yeri ve önemi. Birinci TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920), TBMM’nin yapısı ve işleyişi, TBMM’nin

açılmasından sonra çıkan ayaklanmalar ve TBMM’nin almış olduğu tedbirler. Sevr Barış Antlaşması, TBMM’nin Sevr

Antlaşması’na karşı tepkisi. Düzenli ordunun kurulması; Doğu Cephesi (Ermeni sorunu, Gümrü Barışı ve sonuçları),

Güney Cephesi (Adana, Antep, Maraş, Urfa savunmaları). Batı Cephesi (I. İnönü Muharebesi ve sonuçları, II. İnönü

Muharebesi, Kütahya ve Eskişehir Savaşları, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz ve sonuçları). Mudanya

Mütarekesi, Lozan Barış Konferansı için yapılan hazırlıklar, görüşmelerin yapılması ve antlaşmanın imzalanması,

Lozan Barış Antlaşması’nın önemli maddeleri ve Lozan’ın getirdikleri.

Başlangıç düzeyindeki konuların öğretilmesi ve elementary düzeydeki öğrencilerin pre-intermediate seviyesine

geçiş yapmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Ders İçeriği
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İKT109 Akademik İngilizce**

Kodu Ders Adı

İKT102 İktisada Giriş II

İKT104 Matematik II

İKT106 Genel Muhasebe II

İKT108 Anayasa Hukuku

TDB122 Türk Dili II

İKT110 Araştırma Yöntemleri

AİB102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

ING102 İngilizce II *

İKT112 Akademik İngilizce II**

Kodu Ders Adı

İKT201 Mikro İktisat I

Liberal batı demokrasileri ile karşılaştırmalı olarak Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramları,

anayasa, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet

biçimleri, yasama-yürütme-yargı erkleri, başkanlık rejimi, parlamenter rejim, seçim, siyasal partiler vb. Osmanlı-Türk

anayasal gelişmeleri, yürürlükteki anayasanın öngördüğü özgürlükler rejimi. 

Kompozisyonda anlatım şekilleri : Sözlü ve yazılı anlatım, Türkçede isim ve fiil çekimleri, anlam ve vazife

bakımından kelimeler ( isimler-sıfatlar-zarflar-zamirler-fiiller-edatlar), cümlenin unsurları, cümle tahlili, edebiyat ve

düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi.

2. YARIYIL

3. YARIYIL

Bu derste, öğrencilerin yabancı dilde, düşüncelerini oluşturabilmeleri ve inceleme becerilerini geliştirmeleri için kritik

okuma ve yazma teknikleri kullanılır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, etkin bir şekilde akademik okuma ve

yazma becerilerini kazanmış olacaklardır.

Ders İçeriği

Yönetimsel planlama ve karar almada araştırmanın rolü; araştırma sorunu oluşturulması ve tanımı; ikincil veri tabanı

araştırma ve kullanımı; açıklamalı ve nitel araştırma tasarımlarına veri toplama yöntemleri; anket araçları tasarımı;

varsayım geliştirme; örnekleme planı işlemleri. Paradigma, araştırma etiği, araştırmada temel kavramlar, araştırma

desenleri, nitel araştırma nicel, araştırma, araştırmanın aşamaları, (tasarım, veri toplama, analiz ve değerlendirme)

araştırma planı, veri toplama teknikleri, gözlem ve mülakat, hipotez testi. analizi ve yorumu, araştırma raporunun

hazırlanması.

Siyasi alanda yapılan inkılâplar: Hilafetin kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı. Yeni devletin kurulma/inşa edilme

adımlarının atılması; Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler ve siyasal olaylar. Cumhuriyet Halk Fırkası,

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırka. Hükümet ve muhalefet arasındaki ilişkiler. Siyasal ve

toplumsal hayatın demokratikleşmesi ve Türkiye’de çok partili sisteme geçişin sorunları; Hukuk alanında yapılan

inkılâplar. Sosyal ve ekonomik hayatı düzenleyen inkılapların gerçekleştirilmesi; Eğitim alanında yapılan inkılâplar.

Modern ve laik eğitim kurumlarının inşası; Kültür alanında yapılan inkılâplar. Ulus-devletin kuruluşu ve ulusal kültür

arasındaki ilişki; Ekonomi alanında yapılan inkılâplar. Ulus-devletin kuruluşu ekseninden ekonominin yeniden

düzenlenmesi. Yeni Türkiye ekonomisinin stratejileri ve uygulamaları; Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası I (1923-

1930). Lozan Antlaşması (1923) ardından Türkiye’nin Avrupa devletleriyle olan ilişkileri; Atatürk Dönemi Türk Dış

Politikası II (1930-1938). Türkiye’nin Kıta Avrupası’ndaki totaliter rejimlerle ilişkili olarak Avrupa devletleriyle

ilişkileri. Sovyetler Birliği ve ABD ile olan ilişkiler. Dış siyasetin sosyal ve entelektüel yaşama yansımaları; Atatürk

İlkeleri - Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik; Atatürk İlkeleri - Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık ve Bütünleyici İlkeler;

Atatürk sonrası Türk Dış Politikası (1938-1960). İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı. II. Dünya Savaşı ve Türkiye:

Türk dış politikası, savaşın siyasal hayata ve toplumsal yaşama etkileri; II. Dünya Savaşı sonrası Türk siyasal

hayatındaki değişimin özellikleri: Çok partili sistemin kurulması. Türkiye'de 1946 Seçimleri. Hükümet ile muhalefet

arasındaki ilişki, Demokrat Parti'nin kuruluşu; İktidardaki Demokrat Parti (1950-1960): İç ve dış politikadaki

dönüşüm. Soğuk Savaşın Sonu: Sovyetler Birliği'nin çöküşü, Almanya'nın birleşmesi, Yugoslavya'nın dağılması ve

Türk iç ve dış politikalarına yansımaları.

İngilizce dilbilgisindeki temel zamanlar, temel dilbilgisi kuralları karşılaştırma cümleleri, edilgen çatı, kipler, dolaylı

anlatım, bağlaçlar gibi konularda bilgilendirmeyi ve bu çerçevedeki dildeki dört temel beceriyi (okuma-yazma-

konuşma-dinleme) geliştirmeyi ve öğrencilerin pre-intermediate seviyesinden intermediate seviyesine geçmeleri

hedeflenmektedir.

Bu ders Akademik İngilizce I dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin yabancı dilde, düşüncelerini

oluşturabilmeleri ve inceleme becerilerini geliştirmeleri için kritik okuma ve yazma teknikleri kullanılır. Dersi

başarıyla tamamlayan öğrenciler, etkin bir şekilde akademik okuma ve yazma becerilerini kazanmış olacaklardır.

Milli gelir tanımları, çeşitli milli gelir kavramları, denge milli gelirin belirlenmesi, tüketim ve yatırım fonksiyonu, basit

çarpan, enflasyon ve enflasyonist açık, deflasyon ve deflasyonist açık, işsizlik ve istihdam, para ve maliye

politikaları, mal ve para piyasası dengesi, ekonominin genel dengesi (Toplam Talep-Toplam Arz Eğrileri), kalkınma

ve büyüme, ihracat-ithalat ve dış ticaret dengesi.

Belirsiz ve belirli integral. Alan hesaplama. Tüketici ve üretici rantlarının hesaplanması. Kısmi türev kavramı ve çok

değişkenli fonksiyonların kritik noktalarının belirlenmesi. Sınırlı optimizasyon. Bileşik faiz hesapları. Matrisler ve

determinantlar. Ters matrisin hesaplanması. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü. İşletme ve iktisat alanlarında

uygulama örnekleri.

Aktif bilanço unsurlarının incelenmesi, Dönen varlık hesaplarının işleyişi, Duran varlık hesaplarının işleyişi, Pasif

bilanço unsurlarının incelenmesi, Yabancı kaynak hesaplarının işleyişi, Öz kaynak hesaplarının işleyişi. Sonuç

hesapları ile ilgili işlemler ve mali tabloların hazırlanması, Gider hesaplarının işleyişi, Gelir hesaplarının işleyişi,

Gelir tablosu, Bilanço.

* Hazırlık sınıfını tamamlamayan öğrenciler İngilizce I dersini alacaklardır.

** Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler Akademik İngilizce I dersini alacaklardır.

Ders İçeriği

Temel kavramlar, mikro iktisadın niteliği, piyasalar ve arz-talep yönünden değerlendirilmesi, tüketici tercihleri,

Tüketici davranışları ve bireysel talep, piyasa talebi ve esneklikler, üretim teorisi ve üretim maliyetleri teorisi.

* Hazırlık sınıfını tamamlamayan öğrenciler İngilizce I dersini alacaklardır.

** Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler Akademik İngilizce I dersini alacaklardır.
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İKT203 Makro İktisat I

İKT205 İstatistik I

İKT207 Siyaset Bilimine Giriş

Kodu Ders Adı

İKT209 İngilizce III

İKT211 Programlamaya Giriş I

İKT213 Kamu Maliyesi

İKT215 Finansal Yönetim

İKT217 Doğrusal Cebir

İKT219 Borçlar Hukuku

İKT221 İktisat Sosyolojisi

İKT223 Davranış Bilimleri

Kodu Ders Adı

İKT202 Mikro İktisat II

İKT204 Makro İktisat II

Piyasalar ve bu piyasalarda fiyat oluşumu uzun ve kısa dönem firma dengeleri, Piyasaların mukayesesi ve

değerlendirilmesi, Tam rekabet ve eksik rekabet piyasalarında faktör fiyatlandırması ve istihdamı, genel denge,

Refah ekonomisi, Dışsallıklar, Kamu malları ve hükümetin rolü.

İktisadi büyüme, Tüketim ve yatırım gibi mikro temeller, Para arz ve talebi, Bütçe açıkları ve kamu borçları, Açık

ekonomide toplam planlanan harcama ve hasıla düzeyi, Döviz kuru sistemleri, açık ekonomide çarpan, Ödemeler

dengesi, faiz haddi ve hasıla düzeyi IS-LM-BP modeli, Döviz kuru hasıla ve enflasyon.

Ders İçeriği

Ders İçeriği

Bu ders İngilizce – II dersinin devamı niteliğindedir. Avrupa Dil Portfolyosu B1 seviyesine göre İngilizce dersi

işlenmektedir. Orta düzeyde okuma metinleri, temel düzeyde yazma aktiviteleri, farklı türlerde dinleme metinleri,

dilbilgisi ve kelime alıştırmaları. Countable-Uncountable Nouns, like and would like, Comparative Forms of

Adjective, Superlative Forms of Adjective, Have got- Has Got, Present Continous Tense, Future Tense, Going to for

future intentions and predictions, Present Contionus and Future Tense with time expressions, Present Perfect

Tense, Been- Gone, Since, For, Just, already, yet, ever/never Question Forms.

Bilgisayar programlamada temel kavramlar. Sorunları biçimselleştirme ve adım-adım çözümleyerek algoritma

geliştirme, iş akış şemaları oluşturma. Yapısal programlamaya giriş ve ANSI C programlama dilinde uygulamaları.

Kütüphane dosyaları. Kontrol ve karar ifadeleri. Fonksiyonlar. Temel veri tipleri. Değişkenler, sabitler, matematiksel

ve mantıksal operatörler, döngüler, diziler, stringler, çok boyutlu diziler. İşaretçiler, metin ve ikili dosya işlemleri.

Devlet Faaliyetleri ve Finansman Teknikleri: Maliye biliminin evrimi, Devletin ekonomik faaliyetleri, Kamu ekonomisi,

Devlet faaliyetlerinin parasal tanımı; Kamu Harcamaları: Milli muhasebe, Devlet faaliyetlerinde karar alma (bütçe),

Devlet faaliyetlerinin finansmanı, Devletin parasal işlemleri, Hazine işlemleri ve devletin borçlanması; Genel Vergi

Kuramı: Verginin tanımı ve başlıca vergicilik kavramları, Vergicilik kuralları ve iktidar kuralını gerçekleştirmede

kullanılan araçlar, Vergileme teknikleri, Vergi türleri, Vergi sistemleri, Vergi yükü, Vergi baskısı.

Belirlilik ve belirsizlik koşulları altında sermaye bütçesi, kısa, orta ve uzun vadeli finansman, sermaye maliyeti ve

yapısı, kar dağıtım politikası.

Denklem sistemleri, matrisler, determinant, vektör uzayları, doğrusal dönüşümler, dikeylik, özdeğerler.

Yasal ilişkiler; kontrat türleri ve kontratların hazırlanması; kontrata dayalı ilişkiler; Ticari işlerde alacak ve borç

ilişkileri, Borçlar Hukukunda İcap; Kabul Akdin Mevzuu, Hata, Hile, İkrah, Gabin, Muvazaa, Haksız İktisap Halleri,

Borçların İfası, Zamanaşımı Müddetleri, Borç Ödenmemesinin Neticeleri, Borçların Üçüncü Şahıs Hakkındaki

Tesirleri, Borçların Sona Ermesi, Borçların Nevileri, Akdin Muhtelif Nevileri; Kıymetli evrak hukuku kapsamında

kıymetli evrak kavramı, değerlendirilmesi, devri, türleri, ziyan ve itali, kambiyo senetleri, poliçenin hukuk mahiyeti ve

şekil şartları, keşidecinin sorumluluğu, devir, kabul ve ödeme, müracaat haklarının kullanılması aval ve araya girme,

Bono (Bononun Geçerliliği); Çek (Çekin geçerliliği, şartları, devir, aval, teyit, ödeme, cayma, karşılıksız çek); Emtia

senetleri, taşıma sözleşmesi ve taşıma senedi.

Piyasalar, tüketim, reklamcılık, maliyetler, firmalar, emek piyasaları, sosyal ağlar, organizasyon kültürleri, gelir

adaletsizliği, refah devleti.

Davranış bilimlerine giriş; davranışın temel kaynakları: ihtiyaçlar, savunma mekanizmaları davranış düzlemi, kültür

ve sosyal kurumlar, kişilik ve davranış, inançlar, tutumlar, değerler, normlar; eğitim: algılama, öğrenme; örgütsel

davranış: örgüt kültürü, iletişim, gruplar, liderlik, motivasyon, iş doyumu, stres, çatışma, mobbing, işe devamsızlık, iş

gören devri, sosyal sorumluluk, örgütsel etik.

Temel kavramlar, iktisadi faaliyetlerin ölçülmesi, Klasik iktisat teorisi, teorinin temel felsefesi, emek mal ve para

piyasalarında denge, Klasik teoriye eleştiriler, modern istihdam teorisi: Keynesyen sistem toplam arz ve toplam

talebin unsurları. Faiz haddi ve hasıla düzeyi IS-LM Modeli, Dinamik toplam talep ve toplam arz modeli, enflasyon,

makro ekonomi politikalarının amaç ve araçları, Phillips eğrisi, enflâsyonla mücadele.

Veri toplama, özetleme, sunma ve analiz etmede temel prosedürler, tasviri istatistik, Olasılık teorisi, Tesadüfi

değişkenler, Binom Dağılımı, Poisson ve Bernoulli dağılımı, Normal dağılım, Standart normal dağılım. Örnekleme

teorisi, Örnek ortalamalarının dağılımı, Merkezi limit teoremi, İstatistiksel tahmin: nokta tahmini, aralık tahmini.

Derste, esas olarak ana siyasal ideolojiler ele alınır: Klasik liberalizm, muhafazakârlık, Marksizm ve Faşizm. Ayrıca

feminizm, ekolojik düşünce ve siyasal İslam gibi akımlara yer verilir.

4. YARIYIL

3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
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İKT206 İstatistik II

İKT208 İktisat Tarihi

Kodu Ders Adı

İKT210 İngilizce IV

İKT212 Programlamaya Giriş II

İKT214 Kamu İktisadı

İKT216 Ticaret Hukuku

İKT218 İktisadi Sistemler

İKT220 Matematiksel İktisat

İKT222 Bilgi Teknolojileri

İKT224 Enerji Politikaları

İKT226 Yönetim ve Organizasyon

İKT228 İdare Hukuku

Ders İçeriği

Anket analizi: Anket nedir? Ölçek türleri, verilerin analizi ve yorumu, Örnekleme kuramı, Örnekleme teknikleri,

Hipotez testleri, Varyans analizi, Regresyon ve korelasyon analizi, İstatistiksel çıkarım, İndeksler, Non-parametrik

testler.

İktisat tarihi disiplinin doğuşu ve konusu, tarım devrimi ve sonuçları, ilkçağ ekonomileri, Roma İmparatorluğu,

Avrupa Medeniyetinin coğrafi ve sosyal çevresi, erken ortaçağ, Asya, Afrika ve Amerika’da iktisadi görünüm.

Bu ders İngilizce – III dersinin devamı niteliğindedir. Avrupa Dil Portfolyosu B1 seviyesine göre İngilizce dersi

işlenmektedir. Orta düzeyde okuma metinleri, temel düzeyde yazma aktiviteleri, farklı türlerde dinleme metinleri,

dilbilgisi ve kelime alıştırmaları.

Bilgisayarlar ve Tarihi Evrimi Hakkında Genel Bilgiler, Bilgisayarların İşletmecilikte Kullanımı Hakkında Temel

Bilgiler, Bilgisayarların Donanımı Hakkında Genel Bilgiler (MIB, İç Bellek, Dış Bellek, Ekran, Klavye, CD),

Bilgisayarların Çalışma Düzenleri, DOS, WİNDOWS İşletim Sistemlerinin Tanıtımı, Bir Yazım Programının Tanıtımı

(WORD), Ekran Görünümünün Düzenlenmesi ve Ekran Ayarları, Sayfa Düzeni, Marjlar, Yazı Karakteri ve Font

Büyüklüğü Kavramları, Şablon, Başlık, Dipnot Kavramları Şekil, Tablo, Resim Ekleme, Tablo Hazırlama, Çeşitli

Programlar Arasında Yazı, Resim, Grafik ve Tablo Transferleri, Yazıcı Ayarları ve Yazıcıda Yazdırma.

Enerji ile ilgili tarihsel bilgiler ve günümüzde dünyanın genel enerji profili ele alındıktan sonra enerji güvenliği

kavramı üzerinde durulmaktadır. Ortadoğu, Hazar, Balkanlar ve Karadeniz gibi bölgesel incelemelerin yanı sıra AB,

Türkiye, Rusya, ABD ve Çin gibi ülkesel incelemeler de yapılmaktadır.

Yönetim eylemi ve özellikleri, planlama, örgütleme, yürütme, düzenlileştirme, denetleme, işletme yönetiminde örnek

olaylar, personel yetiştirme, karar alma, yönetim organ ve türleri, yönetimde yeni yaklaşımlar, konuyla ilgili örnek

olaylar.

İdare Hukukuna giriş, idare kavramı, idare işlevi, idarenin tanımı, idare hukuku kavramı ve özellikleri, hukuka bağlı

idare ve idarenin hareket serbestliği, idare hukukunun kaynakları ile Türkiye’nin idari yapısı, Merkezden Yönetim ve

Yerinden Yönetim Örgütleri.

Tip kavramı, temel tipler, deyimler, standart fonksiyonlar, giriş/çıkış ifadeleri, while/do, repeat until, for, case

ifadeleri, yordamlar ve fonksiyonlar, programlamada birimsellik, genel ve yerel değişkenler, işaretçiler, dinamik

değişkenler ve diziler.

Piyasa Aksaklıkları ve Kamu Kesimi İçin Ekonomik Gerekçe; Kamu Malları Teorisi: Kamu mallarının özellikleri, Etkin

tahsisi; Dışsallıklar: Dışsallıklar sorunu, Mücadele yöntemleri; Kamu Mallarına Kaynak Tahsis Mekanizmaları

(Oylama modelleri): Optimal çoğunluk, Bowen-Black çoğunluk oylaması, Buchanan-Tullock modeli, Downs, Romer-

Rosenthal modeli; Tercih Açıklatma Mekanizmaları; Kamu Fiyatlama Politikaları; Fayda maliyet analizi.

Ticaret ve Ticaret hukuku, Uygulama Alanı, Tarihçesi, Ticari İşletmenin Tanımı ve Unsurları, Ticari işler ve ticari

hükümler, ticari davalar, tacir kavramı ve Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi, Ticaret Sicili, Ticaret Ünvanı

ve İşletme Adı, Haksız Rekabet, Markalar, Ticari Defterler, Cari Hesap, Tacir Yardımcıları Adi Şirket; özellikleri,

kuruluş, faaliyet ve tasfiyesi. Adi Şirketin Ticaret Hukukunda Okutulmasının gereği, Ticaret Şirketleri ile Benzer ve

Farklı Özellikleri; Ticaret Şirketlerinin Genel Özellikleri, Ticaret Şirketlerine uygulanacak Hükümler ve Uygulama

Sırası. Ticaret Şirketlerinin Sınıflandırılması, Birleşme, Katılma ve nev'i değiştirmesi; Kollektif, Komandit, Anonim,

Hisseli Komandit ve Limited Şirketlerinin kuruluş Faaliyetleri, Kanuni Organları ve Bu Organların Yetki, Görev ve

Sorumlulukları. Söz Edilen Şirketlerin Sona Erme Sebepleri.

Çağdaş iktisadi sistemlerin düşünce, teori ve uygulama düzeylerinde karşılaştırmalı analizi, kapitalist, sosyalist ve

karma sistem uygulamalarına örnekler.

Temel İktisat Teorisi ile para ve maliye politikalarına ilişkin konular, denge modelleri, karşılaştırmalı durağanlık

modelleri ve dinamik modeller matematiksel olarak ele alınmakta ve incelenmektedir.

4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
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Kodu Ders Adı

İKT301 Ekonometri I

İKT303 Uluslararası İktisat I

İKT305 Para Teorisi ve Politikası I

İKT307 İktisadi Düşünceler Tarihi

Kodu Ders Adı

İKT309 Mesleki Yabancı Dil I

İKT311 Çalışma İktisadı

İKT313 Bütçe ve Kamu Finansmanı

İKT315 Endüstri İktisadı

İKT317 Turizm İktisadı

İKT319 Kent İktisadı

İKT321 Oyun Teorisi

İKT323 İslami İktisat

İKT325 Maliyet Muhasebesi

5. YARIYIL
Ders İçeriği

Çalışma ekonomisine giriş, emek arzı, işgücüne katılma oranı, emek arzıyla ilgili modern yaklaşımlar ve bazı

genişletmeler, kısa dönem emek talebi, uzun dönem emek talebi, Türkiye’de istihdam, ücretlerin yapısı, ücret

farklılıkları, beşeri sermaye ve insana yatırım, emek mobilitesinin ekonomik analizi, kayıt dışı emek ekonomisi ve

işgücü piyasalarında ayrımcılık, sendikanın ekonomik analizi, ücretler üzerinde sendikaların etkileri.

Kamu bütçesinin fonksiyon ve ilkeleri, bütçe dengesi ve bütçe politikaları, devlet muhasebe sistemi, Türkiye'de son

yıllarda uygulanan bütçe politikaları, nedenleri, amaçları ve sonuçları.

Endüstri iktisadı ve maliyet teorisi, endüstriyel gelişim ve ölçek ekonomileri, sayani ve piyasa yapıları, endüstrileşme

politikaları, regülasyonlar.

Ekonomi ve turizm ile ilgili kavramsal çerçeve, turizmde arz ve talep, turizm sektörünün ekonomi içindeki yeri ve

önemi, ödemeler dengesinde turizm sektörünün yeri.

Pazar ekonomilerinde kentsel planlamanın amaçları ve işlevleri, fiziksel çevrede değer, değerin oluşumu, dağılımı;

kent arazisi ve mülkiyet açısından değerin ölçülmesi, rant ilişkileri ve bu ilişkilere getirilen farklı yaklaşımlar.

Ekonometrinin tanımı ve kapsamı, ekonometrik araştırmaların aşamaları, matematiksel modeller, matris cebri,

değişkenler, parametreler. İki ve çok değişkenli en küçük kareler yöntemi, tahminler ve hipotez testleri, varsayımlar,

özellikler. Doğrusal regresyon modellerinden sapma (çoklu doğrusal bağlantı, değişen varyans ve otokorelasyon),

Kukla değişken ve kukla değişkenli modeller (probit ve logit). Birden fazla denklemli ekonometrik modeller, yapısal

modeller ve indirgenmiş formları, belirlenme sorunu, eşanlı denklem yöntemleri (dolaylı en küçük kareler yöntemi, iki

aşamalı en küçük kareler yöntemi), tahmin edilmiş bir modelin tahmin gücünün kontrolü.

Uluslararası ticaret teorisi kavramı, mutlak ve karşılaştırmalı üstünlükler teorisi, üretim imkanları, teklif eğrileri ile

uluslararası denge, Heckscher-Ohlin Modeli, modelin test edilmesi ve Leontief Paradoksu, yeni teoriler, uluslararası

ticaret ve büyüme, dış ticaret politikasının amaçları, dış ticaret politikasının araçları, bebek sanayi argümanı,

tarifelerin fayda ve maliyetleri, diğer dış ticaret politikası araçları, ithalat kotaları, ihracat sübvansiyonları, ihracat

vergileri, gönüllü ihracat kısıtlaması, ticaret liberasyonu, GATT ve Dünya Ticaret Örgütü, küreselleşme ve

uluslararası ticaret, ekonomik entegrasyon teorisi, serbest ticaret bölgesi, gümrük birliği, Avrupa Birliği, Maastricht

yakınlaşma kriterleri, parasal birlik.

Genel kavramlar, para tanımı ve fonksiyonları, Para arzı ve talebi teorileri, Faiz teorisi, ödemeler dengesi ve para

miktarı, para politikası, makro ekonomik genel denge analizlerinde para, Keynesyen yaklaşıma göre klasik ve

neoklasik yaklaşımlara göre para, genel dengesizlik yaklaşımı, parasalcı yaklaşım ve diğer ekoller, enflasyon teorisi.

Merkantilizm. Fizyokrasi. Klasik iktisadi analizin felsefi temelleri. Klasik iktisadi analiz: Adam Smith, David Ricardo,

J.S. Mill. Marksist iktisadi analiz. Marjinalizm. Neo-klasik maliyet, arz ve talep teorileri. Neo-klasik bölüşüm teorileri.

Genel denge ve refah iktisadı. Neo-klasik para ve konjonktür teorileri. Neo-klasik dış ticaret teorisi. Keynezyen

makroekonomik teori.

Bu dersin amacı, öğrencilerin kendi meslek alanlarıyla ilgili İngilizce kelime bilgilerini geliştirmek ve daha önce

öğrenilmiş olan İngilizce gramer yapılarını pekiştirmektir. Bu amaçla ilgili ünitelerde meslekle alakalı resimler,

şemalar, formlar, tablolar ve bölümler üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Öğrencilerin, mesleki İngilizceyi daha iyi

kullanmalarını sağlamak amacıyla mümkün olduğu kadar fazla ve iş hayatında yapacağı işle örtüşen simülasyonlar

yaptırılacaktır. Ayrıca öğrencilere ilgili konularda metin yazdırılacak ve bu konuların, sınıfın önünde sunumu

yaptırılacaktır. 

Ders İçeriği

Karar sürecinin temel kavramları, belirlilik-risk ve belirsizlik ortamında karar verme ve karar ölçütleri, oyun kuramı,

karar ağacı, ek bilgi ile karar.

Hz. Peygamber (sav) dönemi ve sonrası, orta çağ, 20. Yüz yıl öncesi ve sonrası olmak üzere öne çıkan müslüman

düşünürlerin iktisadi görüş ve eserleri, İslam toplumlarından örnek ve uygulamalarla desteklenerek incelenecektir.

Maliyet muhasebesinin temel kavramları, Tekdüzen Hesap Planı’nda maliyet hesapları, 7/A seçeneği, 7/B seçeneği,

direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri, sipariş maliyeti sistemi, safha

maliyeti sistemi, ortak mamul maliyeti, uygulamalar.

5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
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İKT327 Toplumsal Cinsiyet

Kodu Ders Adı

İKT302 Ekonometri II

İKT304 Uluslararası İktisat II

İKT306 Para Teorisi ve Politikası II

İKT308 Türkiye İktisat Tarihi

Kodu Ders Adı

İKT310 Mesleki Yabancı Dil II

İKT312 Finansal İktisat

İKT314 Bilgi İktisadı

İKT316 Tarım İktisadı

İKT318 Osmanlı İktisat Tarihi

İKT320 İslami Finans ve Bankacılık

İKT322 Vergi Hukuku

6. YARIYIL

Tek değişkenli zaman serisi analizi, Durağanlık testleri, normal dağılım testleri, bağımsızlık testleri, Box-Jenkins

metodolojisine giriş ve ARMA süreçleri, doğrusal olmayan model belirleme, ARCH, GARCH. Çok değişkenli zaman

serileri analizi, Eş bütünleşme, nedensellik, VAR, Hata düzeltme modelleri.

Uluslararası parasal ilişkilerin inceleneceği bu ders kapsamında döviz piyasası, ödemeler dengesi, dış denkleşme

gibi makroekonomik analiz yöntemlerinin kullanıldığı uluslararası para ve finans konuları ele alınacaktır. Döviz kuru

sistemleri ve döviz kurlarının belirlenmesi, ödemeler dengesi ve denkleşmesi, açık ekonomide eşanlı denkleşme,

uluslararası para sistemleri ana başlıklar olarak ele alınacaktır.

Para politikası: Para politikasının genel yapısı; para politikasının amaçları: Zorunlu karşılık oranı, reeskont oranı,

açık piyasa işlemleri, faiz oranı, selektif kredi kontrolü, bankaları ikna yolu; Para politikası stratejileri: Nominal

çapanın rolü, döviz kuru hedeflemesi, parasal hedefleme, enflasyon hedeflemesi; Türkiye'de para politikası

uygulamaları. Para ve maliye politikaları: Reel ve parasal kesimler; IS-LM analizi ve bunları kaydıran etkenler; Para

politikasının aktarım mekanizması ve parasal krizler.

Milli iktisat ve sanayileşme çabaları, Cumhuriyet’in kuruluş döneminde ekonomik yapı ve uygulamalar, Atatürk

döneminde ekonomik yapı ve devletçi sanayileşme politikaları, 1946 sonrası Dünya ekonomisiyle bütünleşme

çabaları, planlı kalkınma döneminde Türkiye ekonomisinin gelişimi, 24 Ocak Kararları sonrasında Türkiye

Ekonomisinin dönüşümü, Uluslararası finansal serbestleşme kapsamında Türkiye ekonomisi.

Ders İçeriği

Toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki farklılıklar, toplumsal cinsiyet

rolleri, toplumsal cinsiyet ve cinsel ideoloji, toplumsal cinsiyet iktidar ilişkisi üzerine değerlendirmeler, Toplumsal

cinsiyetle ilgili kuramların analizi.

Ders İçeriği

İslam ekonomisi ve İslam ekonomi düşüncesi içinde, İslami finans ve bankacılıkla ilgili temel bilgiler, finansal

araçlar, finans kurumları, İslami finans ve bankacılığın yapısı ve ürünleri.

Vergi hukukunun anlamı ve konusu, hukuk sistemi içindeki yeri, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, vergi hukukunun

kaynakları ve dalları, vergi kanunlarının uygulanması, vergi hukukunun bazı temel kavram ve kurumları, vergi suç ve

cezaları.

Tarımsal problemlerin kaynakları ve özellikleri, farklı tarımsal gelişme modelleri, tarım politikasının rolü ve etkileri.

Türkiye’de tarımsal problemler ve bunlara çözüm yolları.

Osmanlı Devleti’nde üretim yapısı, tarımsal, hayvansal ve sınai üretim, mali yapı ve devlet bütçesi, tımar sistemi,

vakıf sistemi, ulaşım, ticaret, çalışma hayatı, loncalar, esnaf birlikleri, sosyal güvenlik sistemi.

6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri

Bu dersin amacı, öğrencilerin daha önce “Mesleki Yabancı Dil I” dersinde edindiği yetenekleri geliştirmek,

öğrencilere mesleki İngilizce literatürünü kavrayabilmelerini sağlayacak ileri düzeyde İngilizce bilgisini öğretmektir.

Bu ders, günlük iş hayatıyla alakalı temel bilgileri içeren ve ileri düzey İngilizce grameri kullanılarak yazılmış

pasajlar üzerinden işlenecektir. Bu yolla, öğrencilerin hem günlük iş yaşantısı hakkında bilgi sahibi olmaları hem ileri 

düzey gramer kurallarını öğrenmeleri hem de iş ile alakalı İngilizce kelimelerin, kelime gruplarının anlamlarını

öğrenmeleri sağlanmış olacaktır. Bu derste bol bol okuma, yazma ve anlama aktiviteleri yapılacaktır.

Aktif fiyatlandırma, portföy seçim teorisi, tahvil – hisse senedi piyasaları, türev piyasalar.

Sanayi toplumu, enformasyon toplumu, bilişim teknolojileri, bilgi ekonomisi, üretim faktörü olarak bilgi, bilgi ve

eğitim, rekabet, piyasa ve Ar-Ge, e-ticaret, e-devlet, entelektüel sermaye, mikro ve makro ekonomik etkileri.
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İKT324 Uluslararası İlişkiler

İKT326 Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları

İKT328 Kıymetli Evrak Hukuku

Kodu Ders Adı

İKT401 İktisadi Büyüme

İKT403 Karşılaştırmalı İktisadi Düşünce Okulları

İKT405 Maliye Politikası

İKT407 Girişimcilik

Kodu Ders Adı

İKT409 Mesleki Yabancı Dilde Okuma-Konuşma Teknikleri

İKT411 Mali Tablolar Analizi

İKT413 Kurumsal İktisat

İKT415 Uluslararası Politik İktisat

İKT417 Sağlık İktisadı

İKT419 Zaman Serileri Analizi

7. YARIYIL
Ders İçeriği

Klasik büyüme modelleri. Keynesyen büyüme modelleri. Neo-klasik ve post Keynesyen büyüme modelleri. Parasal

büyüme modelleri.

Klasik Makro İktisat Teorisi, Keynesin Genel Teorisi, Ortodoks Keynezyen Makro İktisat Teorisi, Ortodoks Paracı

Makro İktisat Teorisi, Yeni Klasik Makro İktisat Teorisi, Yeni Klasik Reel Konjonktür Teorisi, Yeni Keynezyen Makro

İktisat Teorisi gibi makro iktisat teorilerinin teorik esaslarının karşılaştırmalı olarak analizi.

Maliye politikası, maliye politikasının araçları ve amaçları, Maliye politikasının etkinliğine ilişkin temel yaklaşımlar,

talep yönetimi.

Girişimciliğin tanımı ve önemi, girişimcilerin özelliklerini, girişimciliği teşvik eden ekonomik ve sosyal faktörleri,

Kadın girişimciler, Yeni Girişimcilik alanları, İnkübatörler, Bilgi teknolojileri ve girişimcilik, KOBİ’lerin genel

karakteristiklerini, küçük İşletmeleri bekleyen fırsatlar ve operasyonel sorunlar, KOBİ’lerdeki ilişkilerin doğası ve

ekonomiye katkıları, aile sahipli küçük işletmelerin karakteristikleri ve aile sahipli firmalara özgü sorunlar,

kurumsallaşma, fizibilite etüdü, yasal konular, bir iş planının hazırlanması, fon kaynakları ve bilgi ekonomisi.

Ders İçeriği

Mesleğinin gerektirdiği mesleki terminolojiyi kullanarak yabancı dilde okuma – konuşma teknikleri, akademik metin

incelemeleri, akademik sunum hazırlama ve sunma.

Bu ders finansal karar vermede bir yardımcı olarak finansal bilgileri (verileri) analiz etme becerilerini geliştirmeyi

amaçlamaktadır. Bu vurgu temelinde, firma yatırımcıları, menkul kıymet analistler ve uzmanları, kreditörler gibi

çeşitli gruplar açısından bu bilgiler yararlı olmaktadır. Rasyo analizi, bölümler arası ve zaman serileri analizi,

istatistiksel tahminleme modelleri gibi temel finansal raporları analiz araçlarını kapsamaktadır.

Kurumsal İktisat olgusu ve iktisadi düşünce okulları içindeki yeri, Kurumsal İktisat okulunun klasik iktisat kuramına

yönelik eleştirileri ve bu eleştirilerin dayandığı temeller, Yeni ve Eski Kurumsal İktisat yaklaşımları, kurumların

iktisadi çözümlemesi.

Ödemeler dengesi kavramı ve analizi. Dış ticaret ve milli gelir. Döviz piyasası. Ödemeler bilançosunda dengesizlik

sorunları. Altın standardı: otomatik uyum mekanizması. Harcama azaltıcı ve harcama değiştirici politikalar.

Devalüasyon ve revalüasyon. Uluslararası para sistemi: Bretton Woods Sistemi, günümüzdeki uluslararası para

sistemi.

Sağlık ekonomisine giriş, Sağlıkta talep esnekliği ve etkileyen faktörler, Sağlıkta arz esnekliği ve etkileyen faktörler,

Sağlık hizmetleri arzında kilit aktörler, piyasa başarısızlığı ve sağlık arzı, Sağlık hizmetleri finansmanı, Pazar

yapıları, sağlık sektöründe devletin rolü.

Temel kavramlar, otokovaryans, ve otokorelasyon, durağan ve durağan olmayan zaman serileri, Box-Jenkins

stokastik süreç modelleri, ARMA ve ARIMA modelleri, model belirleme, parametre tahmini, uygunluk testi, doğrusal

olmayan modeller, birim kök testleri, eşbütünleşme testleri, VAR modeli tahmini, Granger nedensellik sınamaları.

7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri

Uluslararası İlişkiler disipliniyle bir tanışma sağlamayı ve öğrencileri daha ileri düzeydeki Uluslararası İlişkiler

derslerine hazırlamayı amaçlayan dersin ana temasını, bir sosyal bilim olarak Uluslararası İlişkiler disiplininin

tanımlanması, uluslararası politika, dış politika, ulus-devlet ve etnisite gibi temel kavramların açıklanması,

küreselleşme, uluslararası sistem ve sistemdeki aktörler ve realizm, pluralizm ve yapısalcılık gibi farklı kuramsal

yaklaşımlar.

Uluslararası finansal piyasalarının işleyişi, ödemeler dengesi, ödemeler dengesizlikleri çözüm mekanizmaları,

uluslararası finansal sistem, döviz piyasası ve işleyişi, uluslararası parite koşulları, uluslararası finans kurumları,

forward, future, opsiyon ve swap piyasası işlemleri, finansal krizler ve güncel konular.

Kıymetli Evrak Hukuku Kapsamında Kıymetli Evrak Kavramı, Kıymetli Evrakın Temel Özellikleri, Değerlendirilmesi

ve Devri, Türleri, Ziyaı ve iptali. Kambiyo Senetleri,Kambiyo Senetlerinin Sınıflandırılması:Poliçe, Bono ve Çek.

Poliçenin Hukuki Mahiyeti ve Sekil Sartları, Kesidecinin Sorumluluğu, Devir, Kabul ve Ödeme, Müracaat Haklarının

Kullanılması. Aval ve Araya Girme. Bono ve Çeklerin Özellikleri.
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İKT421 Davranışsal İktisat

İKT423 Çevre İktisadı

İKT425 Bölgesel İktisat

İKT427 Bankacılık ve Finansal Kurumlar

İKT429 Avrupa İktisat Tarihi

Kodu Ders Adı

İKT402 İktisadi Kalkınma

İKT404 Türkiye Ekonomisi

İKT406 Dünya Ekonomisi

İKT408 İktisat Politikası

Kodu Ders Adı

İKT410 Mesleki Yabancı Dilde Yazışma Teknikleri

İKT412 Mali Kurumlar ve Sermaye Piyasası

İKT414 Sosyal Politika

İKT416 AB-Türkiye Ekonomik İlişkileri

İKT418 Proje Değerlendirme

8. YARIYIL

Ders İçeriği

Doğal kaynak sermayesi ve ekosistem, yenilenebilir ve yenilenemez doğal kaynakların optimal kullanımı, doğal

kaynak yönetiminin ekonomik boyutları ve çevre politikaları.

Bölgesel iktisat tanımı ve kapsamı, bölgesel dengesizliğin kaynakları, bölgesel dengesizliğin giderilmesi için

uygulanan politikalar, Türkiye ve Dünya’da bölgesel iktisat uygulamaları.

Finansal Piyasalar Tanım ve Öğeleri; Finansal Araçlar Kapsam ve İşlevleri: Dünyada ve Türkiye'de Merkez

Bankacılığı Teori ve Uygulaması; Ticaret (mevduat) Bankacılığı Teorisi; Dünyada ve Türkiye'de Ticaret

Bankacılığının Temel İşlevleri ve Uygulaması; Türkiye'de Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Temel İşlevleri ve

Hizmetleri; Menkul Kıymet Borsaları ve Türkiye'de İMKB; Aracı Kurumlar ve Türkiye Uygulaması; Yatırım Fonları

Türkiye Uygulaması; Yatırım Ortaklıkları; Faizsiz Bankacılık ve Türkiye Uygulaması.

İktisat tarihinin doğuşu ve çalışma alanları, kadim toplumların ekonomik yapıları, Roma imparatorluğu, feodal

dönem, kapitalist dönemi oluşturan gelişmeler (ticaret devrimi, coğrafi keşifler, fiyat devrimi vs.), sanayi devrimi ve

sonraki gelişmeler, Dünya savaşları sonrası Avrupa'da iktisadi gelişmeler.

Ders İçeriği

Davranışsal iktisat alanında yapılan çalışmalarda standart (neoklasik) iktisat modelinin ana yapısı korunarak bilişsel

kısıtlara ve sapmalara yönelik varsayımlar üzerinde çalışılmakta, bu varsayımlar revize edilmekte ve ortaya çıkan

aykırılıklar alternatif teorilerle açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmaların pek çoğu “rasyonel insan” varsayımı

üzerine odaklanmakta, bu varsayımdaki sapmaları incelemektedirler.

Günümüzde davranışsal iktisadın, iktisat teorilerinin varsayımlarını daha gerçekçi psikolojik temellere oturtarak

standart iktisat teorilerinin açıklama gücünü arttırdığı yönündeki görüş büyük bir çoğunluk tarafından kabul

görmektedir. Buradan hareketle psikolojik temeller üzerine kurulu varsayımların ve modellerin (teorilere derinlik

kazandırarak) ekonomik davranışları daha sağlıklı analiz edeceğine, daha güçlü tahminlerde bulunulabileceğine ve

daha iyi iktisat politikalarının ortaya çıkabileceğine inanılmaktadır.

8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri

Mesleğinin gerektirdiği mesleki terminolojiyi kullanarak yabancı dilde yazma teknikleri, akademik metin incelemeleri,

makale yazım formatında yazma uygulamaları.

Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan

etkileşimlerini incelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, finansal kurumların gelişimi, bu

kurumların mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, bu piyasaların ekonomiye

etkileri ile ileriye dönük gelişme stratejileri olarak sıralanabilir.

Sosyal politika kavramı ve Sosyal Politikanın Doğuşunda Ekonomik, Siyasal ve Düşünsel Nedenler, Yirminci

Yüzyıldaki Gelişmeler: Sosyal Devlet ve Sosyal Yurttaşlık, yirmi birinci yüzyıl başında sosyal politika, Sosyal

Sorunlar ve Sosyal Politika Uygulamaları, Türkiye’de Sosyal Politikanın İktisadi, Siyasi ve Yasal Yapıları, Türkiye’de

Devletin Sosyal Niteliği: Özellikler ve Sınırlar, Türkiye'de Sosyal Güvenlik.

AB – Türkiye ilişkilerinin tarihçesi, Türkiye’nin AB üyelik süreci, Gümrük Birliği: kapsam ve sorunlar, Avrupa ve

Türkiye ekonomilerinin yapısı, ekonomik göstergeler ve karşılaştırmalar, AB – Türkiye ekonomik projeler, sektörel

uyum ve rekabet.

Yatırım projelerinin önemi ve özellikleri, işletme amaçlarının yatırım projelerinde kriter olarak kullanılması, yatırım

projelerinin hazırlık çalışmaları, yatırım projelerinin değerlendirilmesi, seçimi, yatırım projelerinin uygulanması ve

kontrolü.

Azgelişmişlik kavramı ve kalkınma. Kalkınma teorileri. Kalkınmanın finansmanı. Yabancı tasarruflar, dış yardım, dış

borç, yabancı sermaye. Çokuluslu şirketler. Kalkınma sürecinde teknoloji seçimi ve teknoloji transferi. Kalkınma

stratejileri.

Türk ekonomisinin sektörel analizi; nüfus, milli gelir, sanayi ve hizmetler sektörü. Dış ekonomik ilişkiler, istikrar

politikalarının amaç ve araçları. Cumhuriyet tarihinden günümüze ekonomik periyotlar halinde değerlendirme.

Dünya Ekonomisini Anlamak: Klasik Ekonomi Politik, Marksist Ekonomi Politik ve Neoklasik Ekonomi Yaklaşımları ,

Sanayi Devrimi Sonrası: Dönemin Sermaye Birikim Rejimi ve Düzenleme Biçimi, 1929 Krizi: Keynesyen Ekonomi

Politikalarının Doğuşu, II. Dünya Savaşı Sonrası: Bretton Woods Konferansı, IMF, Dünya Bankası ve GATT ,

Keynesyen Dönemin Krizi: Dış Borç Krizi ve Neoliberal Ekonomi Politikalarının Doğuşu, Neoliberalizmin Yükselişi:

Uluslararası Para Hareketleri, Finans Kapital, İstikrar Programları, Yapısal Uyum Programları, IMF ve DB,

Küreselleşme ve Üretim: Küresel Meta Zincirleri ve Çokuluslu Şirketler , Küreselleşme ve Teknoloji: Yeni Ekonomi

Tartışmaları, AB, NAFTA ve Mercosur.

Politika ve iktisadın kesişimi. Ortak sorunlara yönelik politika ve piyasa çözümleri. İktisadi krizlerin politikası. Politik

iktisat bağlamında şirketler ve işgücü. İdari düzenlemeler. Para politikası ve mali politika. Gerçek dünyadan güncel

makroekonomik olaylar ve koşullar.
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İKT420 Ekonomik ve Finansal Kriz Teorileri

İKT422 Türk Vergi Sistemi

İKT424 Panel Veri Analizi

İKT426 Refah İktisadı

İKT428 İslami İktisat Düşünce Tarihi

İKT430 Bitirme Projesi

İKT432 Aile İktisadı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Değer Üreten Üniversite

Bitirme projesi hakkında bilgi verilmesi, Araştırma yöntemlerinin uygulanması, bitirme proje konusu seçmede dikkat

edilecek hususlar, proje yazım kuralları, sunum teknikleri, saha çalışması, bitirme projesi raporlama, bitirme projesi

teslim edilmesi. 

Aile ve Ekonomi, Ailenin Önemi ve Değişim, Aile Ekonomisi İle İlgili Öncelikli Araştırma Alanları, Türkiye’de Devletin

Aileye Yönelik Politikaları, Türk Aile Yapısında Değişim.

Doğrusal panel veri yöntemleri, Sabit etkiler, Rassal etkiler, POLS, Between - Within Tahmini, Panel veride hipotez

testleri, denklem sistemleri, GMM, 2SLS, 3SLS, Dinamik panel veri yöntemleri, Dengeli olmayan paneller, durağan

olmayan paneller, panel birim kök testleri, panel koentegrasyon.

Refah İktisadının Temel Kavramları: Refah, Birey ve Piyasa, Refah İktisadının Tarihsel Gelişim Süreci, Refah

İktisadının Kurucu Felsefesi: Faydacılık, Olanaksızlık Teoremi: Amartya K. Sen, Refah Devleti: Refah Devletini

Doğuran Tarihsel Koşullar, Refah İktisadının Vergileme, Ekonomik Gelişme, Gelir Dağılımı, Tarım, Çevre vb İle

İlişkileri.

Hz. Peygamber (sav) dönemi iktisadi ilişkiler, orta çağ İslam iktisat düşünürleri, yakın çağ İslam iktisadı

düşünürlerinin iktisadi görüş ve eserleri, İslam toplumlarından örnek ve uygulamalar, güncel İslam İktisadı

tartışmaları.

Bu derste ekonomik ve finansal krizlerin boyutları ulusal ve uluslararası ölçekte incelenecektir. Bu kapsamda

öncelikle kriz modellerinden bahsedilecek, daha sonra geçmişten günümüze Türkiye’de yaşanmış olan finansal

krizler ile uluslararası ölçekte yaşanmış olan finansal krizlere ilişkin analizler yapılacaktır.

Vergi sistemleri ve çeşitleri ve Türkiye vergi sisteminin tarihsel gelişimi, gelir üzerinden alınan vergiler, gelir ve

kurumlar vergisi, katma değer vergisi, bu vergilerin Türkiye vergi sistemi içindeki yeri, önemi ve uygulama biçimi,

mükelleflik, vergi kolaylıkları, tarhı tahakkukları ve ödenmesi, servet üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin

uygulama biçimleri.
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