
İKTİSAT TÜRKÇE PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

İKT 107 - MİKRO İKTİSADIN TEMELLERİ
İktisat bilimin temel kavramları, araçları ve yöntemlerini inceler. Arz ve talep analizi, tüketici
ve firma davranış teorileri incelenmektedir. Tam rekabet, tekel gibi farklı piyasa rekabet
yapılarının kaynak dağılımı üzerine etkileri incelenmektedir. Genel denge, refah ve kamu
ekonomisinin temel kavramları tartışılmaktadır.

XXXXX - SOSYAL BİLİMLERE GİRİŞ
Öğrencileri sosyal bilimlerin dil dünyası ile tanıştırmak, onların sosyal bilimlerin ortak
kavramsal dünyasına aşina olmalarını sağlamak.

İŞL 107 - İŞLETMEYE GİRİŞ
İşletme ve işletme tanımı, işletme ile ilgili kavramlar, işletmenin özellikleri, işletmenin amaç
ve kaynakları, işletmenin çevre ile ilişkileri, hukuki yapıları açısından işletmelerin
sınıflandırılması, işletmenin büyüklüğü, işletmenin kuruluş yeri ve seçimi, yönetimin
fonksiyonları: Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol, Karar verme,
İşletmenin Fonksiyonları: Üretim, Finans, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, AR – GE.

SBK 103 - SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
Siyaset bilimi çalışmalarına giriş. Siyaset biliminin yöntembilimi ve terimleri. Yönetim ve
idare. Yürütme, yasama, yargı. Yönetişim, siyasal katılım, siyasal aktörler, devlet idaresinde
yapılar ve süreçler. Siyaset kuramının temel kavramları; karşılaştırmalı siyaset ve uluslararası
ilişkiler.

XXXXXX - HUKUKA GİRİŞ
Hukukun tanımı, toplumsal düzen kuralları ve hukuk kuralları, hukuk kurallarının türleri ve
kaynakları, yaptırımları, kanun boşluğu, hakimin takdir yetkisi, hak kavramı dürüsklük ilkesi,
hakkın kötüye kullanılması yasağı, iyiniyet ilkesi, ispat yükü, gerek ve tüzelkişiler, karineler, hak
ve fiil ehliyeti, hısımlık, yerleşim yeri, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, zilyetlik,
mülkiyet hakkı, mülkiyet hakkının kısıtlamaları, paylı mülkiyet ve eblirliği mülkiyeti, taşınır ve
taşınmaz mülkiyeti, kat mülkiyeti, devre mülk, sınırlı ayni haklar, rehin hakkı ve ipotek.

XXXXXX - MATEMATİK I
Denklem Sistemleri, Fonksiyonlar, Dogrusal Fonksiyonlar ve Iktisadi Uygulamaları, ikinci
dereceden fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev ve işletme uygulamaları, fonksiyonların grafik
çizimleri.

IMU 011 - YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I
Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri;
sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel
bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım
araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa
mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi
tarifi vb.).

IMU 021 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I



Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin amacı, üniversite gençliğine Türkiye
Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğunu anlatmak, Atatürkçü Düşünce’yi ve onun
dayandığı felsefeyi, ilkeleri ve bunun yanında çağdaş değerleri benimsetmektir.

IMU 031 - TÜRK DİLİ I
Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize
ana dili sevgisini ve bilincini kazandırmak. Hayatın her alanında ve her meslek grubunda
gerekli olan dilin doğru, güzel ve etkili kullanılması. Öğrencilere her alanda kendilerini yeterli
ve açık bir biçimde ifade edebilme becerisinin kazandırılması. Mesleki yönden çağdaş
bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmak.

II. YARIYIL

İKT 108 - MAKRO İKTİSADIN TEMELLERİ
Makro ekonominin temel kavramlarını inceler. Makroekonomik değişkenlerin belirlenmesi,
makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler ve makroekonomik modellerin ana çerçevesi
incelenmektedir. Piyasa mekanizması ve devletin ekonomideki rolü de tartışılmaktadır.

XXXXX - SOSYOLOJİ
Klasik sosyoloji kuramlarından başlayarak, 20. yüzyılda sosyal bilimler alanında belirleyici
olmuş çağdaş sosyoloji kuramlarıyla tanıştırmayı hedeflemektedir. Bu ders sonunda
öğrencilerin;19. Yüzyıldan bugüne sosyoloji kuramları hakkında temel bilgi sahibi olmaları,
Sosyolojinin temel kavramlarıyla tanışık hale gelmeleri,Toplumsal olguları kuram ve
kavramlarla kavranması yönünde temel bir beceri elde etmeleri beklenmektedir. Ders
Avrupa’da Aydınlanma, modernleşme, kapitalizmin ortaya çıkışı gibi sosyolojinin kurucu
tartışmalarıyla başladıktan sonra, Marx, Weber ve Durkheim’ın kuramsal mirasına dayanan
klasik sosyoloji kuramlarını ele alacak, daha sonra da 20. Yüzyılda belirleyici olmuş çağdaş
sosyoloji kuramlarını inceleyecektir.

İŞL 108 - MUHASEBEYE GİRİŞ
Muhasebede iş akışı, belgeler, defterler ve finansal tablolar arasındaki ilişki, TTK ve VUK
Kapsamında Yer Alan Muhasebe Düzenlemeleri, 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği’ne göre Muhasebenin Temel Kavramları, Bilanço ve Gelir Tablosu İlkeleri,
UFRS Kavramsal Çerçeve, Tekdüzen Hesap Planı ve İşleyişi, Defter Tutma Uygulaması, Stok
Hesaplarına Kayıt Yöntemleri, Dönem Ayarlayıcı Hesaplar, Tahsil Kabiliyetini Kaybeden
Alacaklar, Nazım Hesaplar.

ULİ 104 - ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ
Uluslararası İlişkiler ile ilgili temel kavramları, uluslararası alandaki olguları ve aktörleri
tanıtmaktır. Bu amaç doğrultusunda uluslararası toplumun tarihsel evrimi, disiplinin temel
kavramları, olguları ve kuramsal yaklaşımları eleştirel bir çerçevede ele alınacaktır.

XXXXX - ANAYASA HUKUKU
1982 Türk Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dayandığı temel ilkeleri, 1982
Anayasasının benimsediği temel hak ve hürriyetler sistemini ve devletin temel organlarının
(yasama, yürütme ve yargı) kuruluş ve işleyişini öğretmeyi amaçlamaktadır.

XXXXX - MATEMATİK II
Cok değişkenli fonksiyonlar ve iktisadi uygulamaları, Belirsiz integral, belirli integral ve alan
hesapları, matris ve determinant, lineer denklem sistemlerinin çözümü, diferansiyel denklemler.



IMU 012 - YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II
Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde
konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru
sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek
tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi
verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi
vb.).

IMU 022 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin
kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin
kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen
inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk
alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler
(Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e
suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest
Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde
Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk
dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat
Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın
Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce
sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin
iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.

IMU 032 - TÜRK DİLİ II
Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden
yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve
bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı
çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları;
açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot
gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel
yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

III. YARIYIL

İKT 207 - MİKROİKTİSAT
Mikroiktisat, bir ulusun kıt verimli kaynaklarını toplumun görünüşte sınırsız istek ve
ihtiyaçlarını karşılamak için en verimli şekilde nasıl tahsis ettiği üzerine yapılan çalışmalardan
oluşur. Tüketici ve üretici arasındaki piyasa etkileşimlerinin mal ve hizmetlerin fiyat ve
çıktılarını nasıl belirlediğini inceler. Bu kısa açıklamanın ardından, bu ders, özellikle tüketici
davranışlarına odaklanarak, bireysel iktisadi birimlerin iktisadi karakterlerini ve davranışlarını
incelemektedir. Bu ders mikroiktisat teorisini ve teorinin orta düzeyde uygulanmasını
öğretecektir.Tüketici teorisi detaylıca incelenecektir. Dersin kapsamı bütçe kısıtı, tercihler,
fayda, karar, talep, Slutsky denklemi, alım-satım, tüketici rantı, piyasa talebi ve denge durumu
konularından oluşmaktadır.

İKT 209 - MAKROİKTİSAT



Bu ders öğrencilere milli gelir, fiyatlar ve istihdam seviyesinin belirleyicilerine özel vurgu
yaparak bazı temel makroiktisadi kavramları tanıtmayı amaçlamaktadır. Enflasyon ve
işsizlikle ilgili mevcut sorunlar, ekonomik sorunların üstesinden gelmek için hükümete
sunulan analiz ve araçların yardımıyla araştırılmakta ve sınırlamaları analiz edilmektedir. Bu
ders milli gelir belirleme, hem kısa vadede hem de uzun vadede toplam talep ve toplam arz
analizi, para politikası, enflasyon, işsizlik, bütçe açıkları ve iktisadi büyüme kavramlarını
kapsamaktadır.

İKT 211 - İSTATİSTİĞİN TEMELLERİ
İstatistiğin temel kavramları ve yöntemleri. Grafikleri yorumlama. Verilerin sayısal özetlerini
anlama. Hesaplamaların ardındaki gerekçelendirme ve geçerli oldukları varsayımlar.
Sonuçların doğru yorumlanması.

İKT 205 - İKTİSAT TARİHİ
Bu ders, zengin ve fakir uluslar arasındaki ayrışmaya odaklanarak dünya ekonomisinin bugün
olduğu yere nasıl geldiğini açıklamaktadır. Dünya geliri ve nüfusundaki uzun vadeli
değişimler nicelleştirilmekte, zengin ülkelerin başarısını açıklayan güçler tanımlanmakta ve
geride kalan bölgelerde ekonomik gelişmelere mani olan engeller araştırılmaktadır. Zengin
ülkeler ve diğerleri arasındaki etkileşim, geriye dönüklüğün batı politikasından kaynaklanma
derecesini değerlendirmek için irdelenmiştir.

IMUXxx BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (veya UYGARLIK TARİHİ)
Fakülte Komisyonu

IV. YARIYIL

İKT 208 - STRATEJİ VE ENFORMASYON
Bu ders geçmişte alınan mikroiktisat derslerinin devamını oluşturarak üç bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölüm, bilgi kaygısı olmaksızın klasik piyasa aksaklıklarını
kapsamaktadır: kamu malları, dışsallıklar piyasa gücü. Temel sonuçları sunarak ilerideki
herhangi bir kamu ekonomisi ve endüstriyel organizasyon dersleri için giriş niteliği oluşturur.
İkinci bölüm mikroiktisadi bağlamda belirsizlik ve bilginin biçimselleştirilmesine
odaklanmaktadır: belirsizlik altında karar verme, enformasyon yapısı, belirsizlik altında
rekabetçi denge, eksik piyasalar. Bu bölüme giriş yapmak asimetrik enformasyon sorunlarının
belirlenmesi, finans ve sigorta teorisindeki diğer derslere giriş niteliğinde olması açısından
gereklidir.

İKT 210 - İKTİSADİ BÜYÜME
Bu ders ilk dönemde verilen Makroiktisat dersinin devamıdır. Bu derste ele alınacak bazı
başlıca konular şunlardır: Harrod-Domar modeli, Solow modeli, teknolojik ilerleme ve içsel
büyüme, maliye ve para politikası, Keynesyenler, Yeni Klasikler ve Yeni Keynesyenler

İKT 212 - İSTATİSTİK
Bu ders iktisat için istatistiksel yöntemler üzerine bir derstir. İstatiksel analiz ve çıkarımsama
için esas olan bazı temel kavram ve terminolojiler ile başlamaktadır. Daha sonra olasılık
kavramını geliştirir, bunu kesikli ve sürekli rassal değişkenlerin olasılık dağılımları ve bileşik
dağılımları takip eder. Bunu, anket verilerini toplamak için kullanılan örneklem teknikleri
üzerine bir tartışma takip etmektedir. Ders, olasılık teorisi ile istatistiksel çıkarımsama
arasında bir köprü görevi gören örneklem dağılımları kavramını tanıtır. Dönem istatistiki
çıkarımsamada nokta ve aralık tahmini içeren bazı konular ile son bulur.



IMUXxx KARİYER YÖNETİMİ VE SEKTÖRLER / SİVİL TOPLUM HİZMETLERİ
VE GÖNÜLLÜLÜK
Fakülte Komisyonu

V.YARIYIL

İKT 315 - EKONOMETRİNİN TEMELLERİ
Bu dersin amacı öğrencilerin temel ekonometrik teoriyi anlamalarına ve ampirik ekonomik
araştırmalarda ekonometrik yöntemleri kullanmayı öğrenmelerine yardımcı olmaktır.
Bazı temel istatistiki kavramların gözden geçirilmesi, İki değişkenli regresyon analizi: Bazı
temel fikirler, OLS ve özellikleri, Normallik varsayımı, İki-değişkenli regresyon: Aralık
tahmini ve Hipotez testi, Regresyon modellerinin fonksiyonel formları, Çoklu regresyon
modelleri: Tahmin sorunu ve Çıkarımsama sorunu, Kukla değişkenli regresyon modelleri,
Çoklu doğrusallık, Değişken varyans, Otokorelasyon ve ekonometrik modelleme

SEÇMELİ DERSLER

İKT 305 - İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ
Bu derste, metodolojik ve analitik sorulara biraz önem vererek ve “ana akım” iktisadi
düşünceye alternatifleri göz önünde bulundurarak iktisadi gelişimi tarihsel bir bağlamda
değerlendireceğiz.

İKT 307 - EMEK PİYASASI
Emek ekonomisi, işgücü piyasalarının nasıl çalıştığı üzerine yapılan çalışmalardan oluşur.
İşgücü piyasasının işgücü arzı ve talebi, işgücü piyasası dengesi, beşeri sermaye, işsizlik, işçi
sendikaları, ücret farklılıklarını, ayrımcılığı ve göç konularını içeren sayısız yönünü
araştıracağız. Ders teori ve olgular arasındaki etkileşime odaklanır; yani teoriyi gerçekleri
anlamak için ve gerçekleri test etmek ve teoriyi bilgilendirmek için kullanacağız.

İKT 317 - ULUSLARASI İKTİSAT
Uluslararası ticaret: karşılaştırmalı üstünlük ve ticaretten kazançlar; teknoloji ve ticaret;
spesifik faktörler ve gelir dağılımı; faktör donanımları ve ticaret; serbest ticaret, koruma ve
ulusal refah; piyasa aksaklığı ve ticaret politikası, Uluslararası finans; ödemeler dengesi;
döviz kuru ve döviz piyasası; para, faiz ve döviz kurları; sermaye hareketliliği, maliye ve para
politikası

İKT 319 - İKTİSATTA YÖNTEM VE ETİK
Bu ders, sosyal bilimlerdeki (hem ampirist hem de yorumcu) “bilimsel paradigmalar”
tartışmasıyla başlayacak, daha sonra iktisadın ana akım metodolojilerinin gözden
geçirilmesiyle devam edecektir. Yapısalcılık, biçimcilik, modelleme, metodolojik bireycilik
vb. Gibi bazı ayırt edici ekonomik perspektiflere ve kavramlara odaklanacağız. Son olarak,
modern iktisat disiplinin ontolojik ve etik çıkarımlarını değerlendireceğiz.

İKT 321 - EMEK İKTİSADI
Bu dersin genel amacı işgücü piyasalarının kavramlarını, türlerini ve aktörlerini tartışmaktır.
Bu ders işgücü piyasasındaki gelişmeleri nitel ve nicel olarak analiz edecektir. Ders, işgücü
piyasaları, işgücü hareketliliği, ücretler, istihdam, işsizlik, istihdam politikaları kavramlarının
analizini içerecektir.



İKT 323 - KAMU EKONOMİSİ
Devletin ekonomik rolü, kamu malları ve piyasa başarısızlığı, dağıtım politikası mali araçları,
bütçe süreci ve bütçe programı, kamu harcamaları, kamu bütçeleri, vergileme ilkeleri, Türk
vergi sistemi, maliye politikası ve istikrarı, kamu borç ekonomisi.

İKT 325 - İKTİSADİ SİSTEMLER
Bu dersin amacı, farklı ekonomik modellerin benzerliklerini ve farklılıklarını anlamayı ve
aynı sistemlerin farklı ülkelerdeki uygulamalarının sonuçlarını anlama yetisini geliştirmektir.

İKT 327 - İKTİSADİ KALKINMA
Bu ders, düşük ve orta gelirli ekonomilerin ekonomik koşulları ve sorunları üzerine bir giriş
niteliğindedir. Ekonomik analizin, bazı ulusların neden fakir, bazılarının da zengin olduğunu
açıklamaya katkıda bulunabileceğini göstermek amaçlanmaktadır. Bu ders alternatif büyüme
teorilerini ele alarak gelişmekte olan dünyada yaşayan 5.5 milyar insanın hayatının
merkezinde yer alan bazı spesifik konuları inceler.

İKT 329 - AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİSİ
Ders, öğrencilere Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkilerini tanıtan disiplinler arası bir derstir.
AB tarihi ile kurumsal ve yasal çerçevenin gözden geçirilmesinden sonra, dış ve iç ticaret
hukuku ve Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Kararının uygulanmasına ağırlık
verilecektir. Tam üyelik kriterleri de tartışılmaktadır.

İKT 331 - İŞLETME FİNANSI
Bu dersin amacı işletmelere finansal karar verme sürecinde yardımcı başlıca yöntemleri ve
enformasyonu analitik çerçevede tanıtmaktır. İşletmelerde Finans Fonksiyonu, Finansal
Analiz ve Değerleme Teknikleri, Finansal Planlama, Finansal Planlamada Tahmin
Yöntemleri, İşletme Sermayesi Yönetimi, Uzun Vadeli Finansman ve Yatırım Kararları, Proje
Değerlendirme ve Yatırım Kararları, Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Kararları

İKT 335 - KODLAMAYA GİRİŞ
Veri bilimi çok çeşitli disiplinleri kapsar ve bir dizi beceri gerektirir. Bu ders veri billiminin
temel tekniklerini manipülasyon ve veri kümesinin önemli karakteristiklerini özetlemekten
temel istatistiki modelleme, web programlama ve görselleştirmeye kadar öğretmeyi
planlamaktadır. Ödevler ve dönem projesi Python, JavaScript dilleri ve R gibi açık kaynak
araçlarını içerecektir.

Xxx XXx SEÇMELİ YABANCI DİL I
Fakülte Komisyonu

VI. YARIYIL

İKT 324 - EKONOMETRİ
Bu ders çeşitli türlerdeki ekonometrik modellerin tahmini ve iktisatçıları ilgilendiren hipotez
sınamalarını oluşturma tekniklerine odaklanarak teorik ve pratik açılardan istatiksel analizi
vurgular. Hedef, giriş seviyesi ekonometride sağlam bir teorik altyapı geliştirmenize,
teknikleri uygulama ve ekonomideki ampirik çalışmaları eleştirebilmenize yardımcı olmaktır.

SEÇMELİ DERSLER

İKT 314 - REFAH İKTİSADI



Refah ekonomisi, bireyin ve toplumun refahını artıran iktisat politikalarını inceleyen iktisadi
analiz dalıdır. Bu derste, bireyin ve toplumun refah düzeyinin yükselebilmesi için gerekli
iktisadi adımlar ele alınacaktır. Temel başlıklarımız şunlardır: Pareto optimal dağılımlar, saf
değişim ekonomisinin çekirdeği, genel denge tüketim ve üretim modelleri, sosyal refah
fonksiyonları, genel dengenin refah özellikleri, değişim ekonomisinde dışsallıklar ve değişim
ekonomisinde belirsizlik.

İKT 318 - ULUSLARARASI TİCARET
Bu ders uluslararası ticaret ile ilgili teorik, ampirik ve politik konuları eleştirel bir bakış açısı
ile ele almayı amaçlamaktadır. Uluslararası ticaret ile ilgili makroekonomik ve
mikroekonomik perspektifler tanıtacaktır. Temel başlıklarımız şunlardır: Standart neoklasik
serbest ticaret yaklaşımı ve aksak rekabeti, ölçek ekonomileri, ulusal rekabetçilik sorunu.

İKT 326 - TÜRK İKTİSAT TARİHİ
Bu derste, Osmanlı Devleti’nin ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi tarihi ele
alınacaktır. Osmanlılara has tımar ve malikane sistemi gibi özellikler tanıtıldıktan sonra
Tanzimat sonrası kapitalistleşme süreçleri tartışılacaktır. Ardından Türkiye Cumhuriyeti’nde
“milli ekonomi”, “ithal ikamecilik” ve “neoliberal ekonomi” dönemleri sırasıyla
aktarılacaktır.

İKT 328 - ULUSLARARASI FİNANS
Bu dersin amacı, temel uluslararası finans teorilerini tanıtmaktır. Bu doğrultuda, küresel
aktörlerin ve çokuluslu firmalar finansal açıdan incelenecektir. Temel başlıklarımız şunlardır:
uluslararası finans teorisi, küreselleşme ve çokuluslu şirketler, uluslararası para sistemi, IMF,
döviz piyasasında fon yönetimi, uluslararası parite ilişkisi, uluslararası portföy yatırımları,
uluslararası yeni finansal teknikler.

İKT 330 - PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI
Bu derste, ilk önce, paranın fonksiyonlarını ve ekonomik aktiviteler üzerindeki etkilerini
inceleyeceğiz; ardından, merkez bankalarının para politikası araçlarını kullanarak ekonomiyi
nasıl etkilediğini anlatacağız. Temel başlıklarımız şunlardır: finansal kurumlar ve bankacılık
sistemi; arzı tanımları ve bankaların kaydi para yaratma süreci; Merkez Bankaları’nın rolü;
Merkez Bankası para politikası araçları, para politikası stratejileri; Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası'nın izlediği politikalar.

İKT 332 - TURİZM EKONOMİSİ
Bu ders ekonomik yasaları ve aksiyomları, turizm sektörü ile ilişkilendirerek çoklu bir bakış
açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, ekonomi ve turizm ilişkisi ele alınacaktır.
Temel başlıklarımız şunlardır: Turizmde tüketici ve firma davranışlarını; iç ve dış turizmin
makroekonomik etkileri, turizmde arz ve talep, turizm piyasalarında fiyatların oluşması,
turizmde karlılığı etkileten faktörler, turizmde planlama ve politika

İKT 334 - OYUN TEORİSİ
Bu dersin temel amacı, bireylerin davranışlarını stratejik ve sistematik açıdan incelemek ve
işbirlikçi/işbirliksiz oyunların temellerini ve sonuçlarını ele almaktır. Bu kapsamda derste
incelenecek konuların bazıları şunlardır: statik oyunlar, (karma olmayan) stratejiler, Nash
dengesi, baskın strateji dengesi, karma stratejiler, kolektif oyunlar, ardışık oyunlar, alt oyun
mükemmel dengesi, ardışık ve statik oyunlar, strateji ve oylama.

İKT 338 - EKONOMİ VE KÜLTÜR



Bu derste, ekonominin ve piyasalarının “kültürlere” içkin olduğu ele alınacaktır; bu
kapsamda, farklı kültürlerin ekonomik kalkınmaya etkileri başta olmak üzere kültür-ekonomi
ilişkileri ele alınacaktır. Derste işlenecek konuların bazıları şunlardır: Hristiyanlık/Kalvenizm
ve kapitalizmin ruhu, kendinden menkul piyasa fikrinin gelişmesi, kalkınmacı kapitalist
tahayyüllerin kökenleri, neoliberalizmin yıkımı, komuniteryan kapitalizmin imkanları.

İKT 340 - İKTİSADİ ÖNGÖRÜ YÖNTEMLERİ
Ders, temel öngörü tekniklerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, tek değişkenli, tek
denklemli ve çok denklemli öngörü modelleri, faklı öngörü modelleri arasından en iyi
modelin seçimi konularını işlenecektir. Teorik bilgilerin, uygulamalı olarak genişletilmesini
sağlamak amacı ile makro ekonomik ve finansal verilere uygulamasının yapılması, bu dersin
bütünleyicisidir

İKT 342 - İKTİSAT SOSYOLOJİSİ
Bu ders ekonomik hayatın sosyolojik açıklamalarını yapabilmek için bir giriş niteliği
taşımaktadır. Ders iktisat sosyolojisinin tarihi, çağdaş teoriler ve perspektifleri kapsamaktadır.
Derste iktisat sosyolojisinin gelişimini sağlayan dinamikler ile sosyolojik perspektiften
kültürün, kurumların ve sosyal ağların ekonomik süreçleri ve sonuçlarını nasıl etkilediği
ortaya konmaktadır.

İKT 352 - DAVRANIŞSAL İKTİSAT
Bu dersin temel amacı, iktisat biliminin en yeni ve en hızlı büyüyen alanı olan davranışsal
iktisadın temellerini öğrencilere tanıtmaktır. Bu ders, psikolojik motifleri ekonomik modellere
dâhil etmeye girişen davranışsal iktisat ve iktisadi psikolojinin kavranmasını sağlayacaktır. Bu
amaçla bireysel kararları açıklamakta davranışsal ve deneysel iktisattan kanıt ve teoriler
incelenecek ve deneysel iktisat yöntemi tanıtılacaktır.
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VII. YARIYIL

SEÇMELİ DERSLER

İKT 409 - TARIM EKONOMİSİ
Bu dersin amacı, tarımsal faaliyetin ekonomik yönünü ele alarak, tarımın mikro ve makro
düzeydeki problemlerine ilişkin konular üzerinde durmaktır. Genel iktisat prensipleri
çerçevesinde tarım işletmelerinde kıt üretim kaynaklarının en etkin şekilde kullanımına
odaklanılacaktır. Derste işlenecek konular arasında, tarımda gelir ve maliyet hesapları,
verimlilik ve rantabilite bulunmaktadır.

İKT 411 - BİLGİ EKONOMİSİ
Bu derste, bilgi teknolojileri etrafında değişen yerel ve küresel ekonomik süreçler ele
alınacaktır. Bu kapsamda, bilgi toplumu, bilgi ekonomisi, bilgi ekonomisinin derinliğinin
ölçülmesi, bilgi teknolojilerinin iktisadi etkileri, bilgi ekonomisinde rekabet, piyasa ve
AR-GE konuları işlenecektir.

İKT 413 - BANKACILIK VE FİNANS
Bu dersin ilk kısmında, bankacılığın tanımı ve türleri, temel bankacılık ürünleri ve hizmetleri,
günlük bankacılık işlemlerine ilişkin uygulama bilgisi verilecektir. Ardından, dersin ikinci



kısmında, finansal sistemin prensipleri ve unsurları, finansal piyasalar, finansal kurumlar,
finansal araçlar ve finansal yapı teorisi ele alınacaktır. Nihayetinde, dersimiz, finansal
sistemin en önemli aktörü olarak bankacılığı tartışacaktır.

İKT 415 - ULUSLARARASI EKONOMİK ENTEGRASYON
Uluslararası ekonomik entegrasyon, milli devletlerin karşılaştıkları sorunlarla mücadele
etmelerinin bir yolu olarak 20.yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Bu derste, ekonomik
entegrasyon olgusunun hem teorik hem de pratikte çeşitli biçimleri ele alınacaktır. Bu
kapsamda, Serbest Ticaret Bölgeleri, Gümrük Birlikleri, Ortak Pazarlar, Ekonomik ve Parasal
Birlikler tartışılacaktır. Son olarak, bu derste, Avrupa’nın iktisadi bütünleşme süreci ve
Türkiye'nin bu süreçteki yeri incelenecektir.

İKT 417 - FİNANSAL PİYASAL VE KURUMLAR
Bu dersin amacı; finansal kurumlar, finansal piyasalar ve finansal araçlar ile ilgili temel
kavramları hem teorik hem de kantitatif açıdan sunmaktır. Ders konuları şunlardır: finansal
sistem ve kurumlar, piyasa yapısı ve yasal düzenlemeler, merkez bankaları, ticaret bankaları,
kalkınma, katılım ve yatırım bankaları, menkul kıymet borsaları, kurumsal yatırımcılar ve
sermaye piyasası, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ve diğer aracı kurumlar.

İKT 419 - MODERN TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ
Bu dersin amacı, Osmanlı'nın son dönemlerinden günümüz modern Türkiye'sine kadar geçen
dönemi kapsayacak şekilde Türkiye ekonomik sistemiyle ilgili gerekli bilgileri sağlamaktır.
Bu kapsamda, Osmanlı’nın kapitalist dünya sistemine entegrasyonu, Türkiye
Cumhuriyeti’nde “milli ekonomi,” “ithal ikamecilik ve kalkınmacılık,” “serbest piyasa”
dönemleri ele alınacaktır.

İKT 421 - YÖNETİM EKONOMİSİ
Bu dersin temel amacı, yönetim ekonomisinin temel kavram ve yöntemlerini tanıtmaktır. Bu
kapsamda, öğrencilere, reel süreçlerle ilgili model kurma yetisi kazandırmak ve öğrendikleri
yöntemler aracılığıyla yönetim ekonomisinin sorunları ile ilgili çözüm önerileri üretmelerini
sağlamak amaçlanmaktadır. İşlenecek bazı konu başlıkları şunlardır: tam rekabet, eksik
rekabet, tekel, doğal tekel, oligopol, optimal karar verme, asimetrik bilgi ve ahlaki risk.

İKT 423 - SUÇ EKONOMİSİ
Bu dersin amacı, kriminal hareketlerin ardındaki mikroekonomik karar alma süreçlerini
tanıtmak ve teşvik-kısıtlama yöntemleri ile suçun minimumuma indirilmesi yönünde bilgi
vermektir. Bu kapsamda, suçun getirileri ve maliyetleri, suçluların davranışları, suç
piyasalarının oluşumu ve örgütlü suçlar iktisadi perspektiflerden ele alınacaktır.

İKT 425 - FİNANSAL PİYASALAR
Finansal Sistem tanım, işlev, fonksiyonlarının tanıtımı, Bankacılık kesiminin tanıtılması,
fonksiyonları, türleri, fon toplama ve tahsis işlemleri ile ekonomik birimlerle olan ilişkilerinin
değerlendirmeleri, döviz işlemleri kredi ve risk takibi; Merkez Bankacılığı, banka bilançoları
ve yorumları, Finansal ürünler, getiriler Bankaların Fon Kaynak ve Kullanımları, Hizmetler
İşlemleri, Döviz İşlemleri, kredi ve Risk Takibi ve Verimlilik, Bankacılıkta Aktif Pasif
Yönetimi, Bankaların Denetimi, Faizsiz Bankacılık ve diğer finansal kurumlar.

İKT 427 - ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON
Anaakım endüstriyel organizasyon yaklaşımı, verimli faaliyetlerin mal ve hizmet talebiyle
serbest piyasa diye adlandırılan bir teşkilat mekanizmasıyla nasıluyum haline



getirilebileceği,ve bu teşkilatın alternatiflerin ve piyasa başarısızlıklarının ekonominin
ihtiyaçlarını ne derecel etkilediğini inceler. Endüstrileşmiş ülkelerin sanayi ve maden
sektörleri öncelikli olmak kaydıyla, toptan ve perakende dağıtım, hizmetler, nakliye ve kamu
hizmetleri tartışılacaktır. Çeşitli sebeplerden piyasa başarısızlıkları yaşanabilir ve neticesinde
devlet organları uygun buldukları politikalarla müdahale etmeyi ve performansı iyileştirmeye
çalışmayı tercih edebilir. Maliyetler, yatırımlar, fiyatlar ve üretim vergi ve teşvik
politikalarıyla yönlendirilebilir.

İKT 431 - MİKRO İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR
Mikroiktisatta geleneksel teorik yapı ve yeni yaklaşımlar sentezi ile iktisadi durumları
anlama, değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmak, uluslararası literatürdeki yenilikleri
ve gelişmeleri öğrenmek için tasarlanan bu derste geleneksel ve yeni yaklaşımlar ele
alınmaktadır.

İKT 433 - SPOR EKONOMİSİ
İktisadi düşünce içinde spor, sporun toplumsal arz ve talebi, genel özellikleri, sporda
tüketim-yatırım kavramları, spor yönetimlerinin iktisadi ve sosyal gelişime katkısı, spor
örgütlerinin pazar yapıları ve rekabet dengesi, spor yatırımlarının finansmanı, spor
harcamaları ve maliyet-fayda analizi, spor örgütlerinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi,
spor varlıklarının değerliliği, ekonomik açıdan kaynak arayışı, varlık ve zenginlik üretimine
dönük çabaların değerlendirilmesi.

İKT 435 - PROJE YÖNETİMİ
Bu ders başarılı proje yönetimi için gerekli faktörleri tartışır. Konular proje yönetimi
kavramlarını, gereksinim tanımlanmasını, proje yöneticisi, takımlar, proje organizasyonu,
proje iletişimi, proje planlama, programlama, kontrol ve ilişkili maliyetleri içerir. Proje
yönetimi için yazılım araçları dersin entegre bir parçası olacaktır.

İKT 437 - R İLE VERİ ANALİZİ
R Programlama Dilinin Tarihçesi ve Gelişimi, Bankacılık Sektöründe R Kullanımı ve
Örnekleri, Veri Analizinde Farklı Veri Türlerinin Kullanılması, R’ın Temel Kavramlara Giriş
(Değisken, Matriks, Vektör ve Fonksiyonlar), Betimsel İstatistik Analizleri (Histogram,
Korelasyon ve Dağılımlar), R ile Verinin Görselleştirilmesi Modelleme Örnekleri: Karar
Ağaçları ve Regresyon, R ile Modelleme, R ile Modellerin Görselleştirilmesi

İKT 439 - İSTİKRAR POLİTİKALARI
İstikrarsızlık nedir, fiyat mekanizmasına dayalı kapitalist ekonomilerde ve merkezi planlı
ekonomilerde istikrarsızlığa yol açan nedenler, istikrar politikası uygulamalarında karşılaşılan
problemler ve kısıtlar, gecikmeler, politika etkinliğinde gecikmeler, bakılması gereken
ekonomik göstergeler, istikrar politikaları nelerdir; Ortodoks ve heteredoks programlar, planlı
ekonomilerde istikrar ve istikrar politikalarına örnek olarak ülke uygulamaları dersin içeriğini
teşkil etmektedir.

İKT 451 - İKTİSAT FELSEFESİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR
Bu ders iktisat felsefesi için bir giriş niteliğindedir. Temel amacı, iktisatta yaygın olarak
kullanılan yöntem ve araştırma tekniklerinin daha iyi anlaşılması ve konunun felsefi
temellerinin farkına varılmasını sağlamak için öğrencilere araçlar sunmayı hedeflemiştir. Bu
dersin sonunda öğrenciler; ekonomik akıl/mantık altında yatan felsefi ve metodolojik konular
hakkında bir anlayışa sahip olacaktır. Aynı zamanda öğrencilerin iktisadi teorilerin ardındaki



düşünme biçimlerini kavramalarını sağlanmış olması ile analitik düşünmeye yönlendirecek
sorgulamalar yapmalarını teşvik etmek amaçlanmıştır.

Xxx XXx SEÇMELİ YABANCI DİL III
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VIII. YARIYIL
İKT 256 – STAJ
Staj uygulamasının amacı, öğrencilerimizin dört sene boyunca öğrendikleri teorik bilgiyi
pratiğe dökmek ve iş hayatı hakkında öncül bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır. Bu
kapsamda, öğrencilerimizden, kamu ya da özel kurumlarında 20 gün boyunca staj yapmaları
beklenmektedir. Staj süresince, öğrencilerimizden gerekli formları zamanında doldurmaları ve
staj günlüğü tutmaları beklenmektedir.

SEÇMELİ DERSLER

İKT 406 - DIŞ TİCARET TEKNİKLERİ
Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlama ve dış ticaret işlemleri uygulamalarını
yapabilme, Dış Ticaret Belgelerinin Düzenlenmesi , Teslim Şekillerinin açıklanması ve
uygulamalarının gösterilmesi , Ödeme Yöntemlerinin açıklanması ve özellikle akreditifli
işlemlerin uygulamalarının gösterilmesi.

İKT 408 - DÜNYA EKONOMİSİ
Dünya Ekonomisinin tarihsel süreçteki genel trendlerini ortaya koyarak; ticaret, finans ve
üretim odaklı analizlerinin yapılması ve yansımaları.
Zaman Tünelinde Dünya Ekonomisi 0-1000, Batı Gelişmesinin Dünyanı Geri Kalanına Etkisi
1000-1950, Yirminci Yüzyılın İkinci Yarısında Dünya Ekonomisi, Kapitalist Dünyanın
Ekonomik Kurumları ve 2.Küresel Dalganın Başlangıcı, Dünya Ekonomisinde Sol Yükseliş
ve Refah Uygulamaları.

İKT 412 - FİNANSAL KRİZLER
Büyüme ve Konjonktür Çevrimleri: Juglar, Kitchin, Kuznets, Kontradieff, Schumpeter;
Finansal Kriz Teorileri: Fisher (Borç-Deflasyon), Minsky (Finansal Kırılganlık), Kindleberger
(Manya, Panik ve Çarpma), Marx (Kar Oranının Azalma Eğilimi); Ödemeler Bilançosu;
Döviz Kuru Teorileri; Parasal Sektör; Para Krizleri; Bankacılık Krizleri; Borç Krizleri; İkiz
Krizler; Finansal Bulaşma.

İKT 418 - ÇEVRE EKONOMİSİ
Bu derste çevre ve ekonomi ilişkisi ele alınacaktır. Derste genel olarak, çevre, çevre sorunları
ve politikalarının mikro ve makro bazda ekonomik etkileri incelenecektir. Ayrıca Çevre
sorunlarını önleme politikalarına ulusal ve uluslar arası boyutta değinerek, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerindeki etkileri değerlendirilecektir.

İKT 420 - FİNANSAL İKTİSAT
1990'ların sonları ve 2000'lerin başlarında iktisadi tartışmalarda "Yeni İktisat" ve
"Küreselleşme" öne çıkan iki temel konu olmuştur. Bu dönem de finansal kurumların ve
piyasaların entegrasyonu hızlı bir şekilde artmış, ülkeler arası sermaye girişlerinde büyük bir
genişleme yaşanmış ve firmaların/bireylerin borçlanma maliyetlerinde radikal bir düşüş
olmuştur. Bununla beraber, dünya genelinde iktisadi krizler ve belirsizlikler artmış, finansal
piyasaların iktisadi dalgalanmalarda ki önemi ortaya çıkmıştır. Bu ders finansal piyasaların ve



kurumların modern makro iktisat da oynadığı rolü ve ekonomik performans ile finansal
sistemler arasındaki ampirik ilişkileri analiz edecektir.

İKT 424 - TÜRKİYE EKONOMİSİ
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.

İKT 426 - MATEMATİKSEL İKTİSAT
Oligopol Teorisi: Cournot ve Bertrand Oligopol Teorileri - Oyun Teorisine Giriş - Nash
Dengesi - Simültane ve Tam Bilginin olduğu Oyunlar – Sıralı Oyunlar -Karma Strateji - Eksik
Bilgili Oyunlar - Sinyal Veren Oyunlar - Asil Vekil Arasındaki Oyunlar - İki Aşamalı Oyunlar
- İktisadi Dinamiklik ve Entegral -Sürekli Zamanlı Birinci Mertebe Türevsel Denklemler.

İKT 428 - MAKRO İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR
Klasik Dikotimi Doktrini'nin tarihsel gelişim süreci. Nominal Atalet Teorileri. Beklenti
teorilerinin makro iktisadi modelleri. Para Yanılsaması ve Enflasyon olgularına ilişkin iktisadi
analizler.

İKT 430 - VERİ BİLİMİ
Veri Bilimi ve Büyük Veri Analizi, İlişkisel Veritabanları ve Veri Modelleme, Veri Ambarı ve
Entegrasyonu, Paralel Veritabanları, Hadoop/Mapreduce/Spark, Veri Görselleştirme, Makine
Öğrenmesi, Sınıflandırma ve Regresyon, Kümeleme, Doğal Dil İşleme, Bilgi Erişimi, Ağ
Analizi

İKT 432 - SERMAYE PİYASALARI
Küreselleşen dünyada teknolojinin gelişmesiyle beraber bilgisayar ağlarının tek borsaya
indirgediği ülke borsalarında işlem hacmi, yatırımlar, kurlar gibi makro konularda öğrencileri
bilgilendirmek borsa ve sermaye konularına hakim kılmak. Sermaye piyasaları tarihi,
çalışması, ekonomi ve finans anlamında gelişmelerle son durumu belirlemek

İKT 434 - ELEKTRONİK TİCARET
Elektronik Ticaretin Tanımı/Türleri/ Tarihsel Gelişimi/İnternetin Tanımı/ İnternette
Pazarlamaya Giriş/İnternette Pazarlama Araştırması/İntenet Bankacılığ/ İnternette Ödeme
Sistemleri/Satışçıların Gözetim ve Kontrolü

İKT 452 - UYGULAMALI EKONOMETRİ
Ekonomi ve veri analizleri arasında ilişki kurabilmeye ve sebep-sonuç ilişkilerini detayları ile
ele alarak inceleyen bir içerik arz eder. Zamana ya da zaman içindeki herhangi bir kesite
dayalı veriler ile ileri analiz yapabilmeyi temel alır.

İKT 454 - ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR
Finansal küreselleşmenin giderek artması uluslararası piyasalardan fon sağlama ve fonların
yatırılması açısından yeni fırsatlar yaratmaktadır. Uluslararası piyasalara ulaşmak isteyen
bireysel ve kurumsal yatırımcılar, uluslararası piyasalarda çok farklı seçenekler ile karşı
karşıya kalmakta ve bu durum tercih sorununu beraberinde getirmektedir. Uluslararası
piyasalarda fiyatların oluşumu ve piyasalar arasındaki ilişkiler, uluslararası para ve sermaye



piyasalarının inceleme alanına girmektedir. Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları dersinde
şu konular yer almaktadır:

İKT 456 - UYGULAMALI İKTİSATTA SEÇİLMİŞ KONULAR
Ekonomi ve veri analizleri arasında ilişki kurabilmeye ve sebep-sonuç ilişkilerini detayları ile
ele alarak inceleyen bir içerik arz eder. Zamana ya da zaman içindeki herhangi bir kesite
dayalı veriler ile ileri analiz yapabilmeyi temel alır.
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