
İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 

1. SINIF / 1. YARIYIL 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

İKT 111 İktisata Giriş I 3 0 0 8 
      

Dersin Amacı: Bu dersin temel amacı mikroekonomideki temel konuların tanıtılması ve öğrencilere lisans ve 
lisansüstü orta ve ileri düzeydeki mikro ekonomi dersleri için gerekli altyapı oluşturulmasıdır. Dersin Kısa 
İçeriği: Ekonominin temel ilkeleri, arz, talep ve piyasa dengesi, esneklik ve uygulamaları, tüketici ve firma 
dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol, üretim faktörleri 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

MAT 117 Matematik I  3 0 0 4 
      

Dersin Amacı: Bu dersin amacı temel matematik teknikleri öğretmek, problemleri analiz edebilmek için gerekli 
matematik becerileri tanıtmaktır. Çok sayıda örnek problemlerle matematiğin pratik kullanılabilirliğine vurgu 
yapılmaktadır. Dersin Kısa İçeriği: Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı, 
doğrusal fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve gerçek fonksiyonlar, üstel ve logaritmik 
fonksiyonlar (iktisadi uygulamalar), limit, türev (iktisadi uygulamalar), grafik çizimleri (iktisadi uygulamalar) 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

ENF 143 Bilgisayar ve Büro Programları 2 2 0 6 
 

Dersin Amacı: Bilgisayar Donanımını tanıtmak, İşletim sistemini yeterli şekilde kullandırabilmek, internet, e-
mail ve arama motorlarının kullanımın kavratılması, Ofis uygulamalarından metin ve sunum editörlerinin 
kullanımının öğretilmesi. Dersin Kısa İçeriği: Temel kavramlar, Windows xp işletim sistemi, kelime-işlem 
programı (Word), hesap tablo-grafik programı (Excel), sunu hazırlama programı(Powerpoint), İnternet kullanımı 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

TDB 101                   Türk Dili I                                                                                2       0        0                     2 

Dersin Amacı: Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere dilin doğal işleyişinden hareketle 
Türkçenin genel özelliklerine ilişkin bilgi vermek, öğrencilerin anlama ve anlatım becerilerini geliştirmek 
amaçlanır. Dersin Kısa İçeriği: Dilin evrensel tanımı, Türkçenin diller evrenindeki konumu, Türkçenin temel 
dilbilgisel özellikleri, anlama-anlatım uygulamaları, yazı türlerinin genel özellikleri 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 
AİTB 191                  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I                                         2        0       0                      2 

Dersin Amacı: Öğrencilerin, siyasî, iktisadî, sosyal ve askerî sorunlar karşısında yıkılmaya başlayan Osmanlı 
Devleti'nde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan yenileşme hareketleri ve İmparatorluktan Milli Devlete geçiş 
sürecinde yaşanan siyasî olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine ilişkin bilgileri bilimsel temellere dayanarak öğrenmelerini sağlamak.  

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 
YDB 115                       İngilizce I                                                                               3       0         0                    4 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin temel düzeyde dil becerilerini geliştirmektir. Dersin Kısa İçeriği: Bu 
derste öğrencilere konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde 
basit düzeyde iletişim kurma; kendini ya da başkalarını tanıtma, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, 
sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurma; somut gereksinimlerini karşılayabilmek için 
bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri tanıma ve kullanma becerileri kazandırılır. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 
BEB 101                    Beden Eğitimi I (1.Grup)                                                        2        0       0                     2 

Dersin Amacı: Bu ders Elektrik Eğitimi lisans öğrencilerine beden Eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, 
tavır ve alışkanlıklar edinerek gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini sağlamayı amaçlar. 



KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

ESB 121                     Müzik I (1.Grup)                                                                     2        0       0                     2 

Dersin Amacı:  Bu dersin amacı; öğrencilere nota okuma (solfej) davranışlarını uygulayabilme, çoksesli duyma 
ve çözümleme davranışlarını kazanabilme, temel müzik kavramlarını ve kurallarını kavrayabilme ve müzikte 
sanatsal bir bakış açısı kazandırmaktır. Dersin Kısa içeriği: Solfej ve bona çalışmalarıyla destekleyerek müziğin 
temel teorik bileşenleri konusunda çalışmalar yapmak.  

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 127                    Halk Dansları I                                                                          2       0        0                     2 

Dersin Amacı: Geleneksel halk oyunları adımlarının ve oyun karakterlerinin öğrencilere tanıtılması ve 
aktarılması. Dersin Kısa İçeriği: Değişik türlerdeki(zeybek, teke, halay, horon v.b.) halk oyunlarının oyun-müzik 
kültürünün teorik ve görsel olarak aktarılması; oyun adımlarının uygulamalı olarak öğretilmesi 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 129                    Tiyatro I (1.Grup)                                                      2      0       0                 2 

Dersin Amacı: Bu derste öğrencilerin; Yaratıcı drama alanının öğretimine yönelik olarak olumlu tutum 
geliştirmesi ve Yaratıcıılık, Drama, Yaratıcı Drama, Oyun ve Tiyatro Pedagojisi, iletişim etkileşim, rol oynama, 
doğaçlama vb.temel kavramları kavraması amaçlanmaktadır. Dersin Kısa İçeriği: Dramanın tanımı, temel 
kavramları, tarihçesi, drama, oyun, tiyatro ve psikodrama arasındaki farklılıklar. - Dramanın Yararları: Dramanın 
yaratıcılık, zihinsel gelişim, kişilerarası ilişkiler, sosyal beceriler, karar verme ve problem çözme becerileri, 
duyguların fakında olma ve kendi ifade etme becerileri üzerindeki etkileri. 

 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

TCE 101                     Toplumsal Cinsiyet Eşitliği(2.Grup)                                    2        0         0                      2 

Dersin Amacı: Dersin amacı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarından yola çıkarak toplumsal 
cinsiyet eşitliği politikalarını irdelemektir. Dersin Kısa İçeriği: Ders Türkiye’deki kamu yönetimi sisteminin 
anayasal temellerini, tarihini, merkezi ve yerel düzeydeki yönetimler ve örgütlenmeleri, kamu reformlarını, 
kamu bürokrasisini, kamu maliyesini ve kamu personeli yönetimini inceler 

1. SINIF /2. YARIYIL 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 
İKT 112                     İktisata Giriş II                                                                          3       0         0                     8 

Dersin Amacı: Bu dersin temel amacı öğrencilere milli gelirin hesaplanması, işsizlik, enflasyon, durgunluk, 
ekonomik büyüme, faiz ve ücret düzeyinin belirlenmesi gibi temel makro iktisat kavramlarını giriş düzeyinde 
vermek ve analiz etmektir. Dersin Kısa İçeriği: Makro iktisadın kapsamı, milli gelir hesaplaması, tüketim ve 
yatırım, çarpan analizi, enflasyon, istihdam ve işsizlik, ekonomik büyüme, döviz kurları, ödemeler dengesi, 
maliye politikası, para arzı ve talebi, para politikası, mal ve para piyasaları arasında etkileşim, toplam talep, 
toplam arz, milli gelir ve fiyat düzeyi, makro iktisatta son yıllarda gelişmeler. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 
ÇEK  102                    Sosyoloji                                                                                 3        0        0                      4 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilere sosyoloji konusunda teorik bilgi vermektir. Bu dersi başarıyla 
tamamlayan bir öğrencinin sosyal ortamlardaki yapılaşmış davranışın nedenleri ve sonuçlarını anlaması 
beklenmektedir. Dersin Kısa İçeriği: Sosyolojik düşüncenin gelişimi; sosyolojinin konusu ve sınırlılıkları; 
sosyolojinin diğer bilimlerle olan ilişkisi; sosyolojide yer alan farklı yaklaşımlar; sosyolojik temel kavram ve 
süreçlerin analizi; toplumsal yapı (statü, toplumsal rol) , toplumsal hareketlilik etmenleri, sosyo kültürel değişme 
(değişmenin şartları ve etmenleri) toplumsal tabakalaşma (farklı tabakalaşma tipleri, geleneksel ve günümüz 
toplumlarında tabakalaşma sembolleri) . 

 

 



KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

MAT 118                  Matematik II                                                                           3         0       0                       4 

Dersin Amacı: Dersin amacı temel matematik teknikleri öğretmek, problemlerin analizi için kullanılan 
matematiksel becerileri geliştirmek, matematiğin diğer alanlarda kullanımına vurgu yapmak, bu amaçla diğer 
alanlardan çeşitli problemler ve uygulamalardan örnekler incelemek. Dersin Kısa İçeriği: Diziler ve seriler, 
Kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurine serileri, Belirsiz integral ve integral alma yöntemleri, Belirli integral ve 
uygulamaları, Üretici ve tüketici rantlarının bulunması, Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türevler, 
Ekstremumlar ve lagrange çarpanları, Çok katlı integraller, Matrisler ve determinantlar, Lineer denklem 
sistemleri ve çözümleri, Lineer (doğrusal) programlama. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

İŞL 106                      İşletme Bilimine Giriş                                                            3        0        0                     4 

Dersin Amacı: İşletme eğitimi alan öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme 
bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlanmaktır. Dersin Kısa İçeriği: İşletme, 
işletmecilik, girişimci ve yönetici, işletmelerin sınıflandırması, işletmenin masrafları, işletmenin gelirleri, işletme 
büyüklüğü, işletme kapasitesi, işletmenin kuruluş çalışmaları, kuruluş yeri seçimi, yatırım projeleri, yönetim 
fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, finans fonksiyonu, insan kaynakları yönetimi fonksiyonu, 
muhasebe fonksiyonu, halkla ilişkiler fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

TDB 102                    Türk Dili II                                                                                2        0        0                     2 

Dersin Amacı: Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere dilin doğal işleyişinden hareketle 
Türkçenin genel özelliklerine ilişkin bilgi vermek, öğrencilerin anlama ve anlatım becerilerini geliştirmek 
amaçlanır. Dersin Kısa İçeriği: Dilin evrensel tanımı, Türkçenin diller evrenindeki konumu, Türkçenin temel 
dilbilgisel özellikleri, anlama-anlatım uygulamaları, yazı türlerinin genel özellikleri. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

AİTB 192                   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II                                       2        0        0                     2 

Dersin Amacı: Öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda kurulduğu, Atatürk'ün büyük devlet 
adamı, inkılâpçı kişiliği ve önderliği, Türk toplumunu çağdaş milletler seviyesine çıkarmak için gerçekleştirilen 
Atatürk İlke ve İnkılâpları, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumda meydana gelen siyasî, 
sosyal, iktisadî ve kültürel gelişmeler ile iç ve dış siyasî olaylara ilişkin bilgileri edinmelerini sağlamak. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

YDB 116                  İngilizce II                                                                 3      0      0                  4 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin temel düzeyde dil becerilerini geliştirmektir. Dersin Kısa İçeriği:  
Bu derste öğrencilere konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması 
halinde basit düzeyde iletişim kurma; kendini ya da başkalarını tanıtma, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri 
tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurma; somut gereksinimlerini karşılayabilmek 
için bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri tanıma ve kullanma becerileri kazandırılır. 

 
Seçmeli Ders III 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

BEB 102             Beden Eğitimi II                                                           2      0       0                   2 
 
Dersin Amacı: Bu ders Elektrik Eğitimi lisans öğrencilerine beden Eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, 
tavır ve alışkanlıklar edinerek gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini sağlamayı amaçlar Dersin Kısa 
İçeriği: Öğrencilere, Atletizm branşıyla ilgili; koşular, atma ve atlamalar, Serbest imnastik, Takım sporları; 
futbol, voleybol, basketbol, hetbol ile ilgili temel becerileri öğretir 
 
 
 
 



KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

ESB 120                    Müzik II                                                                                     2        0       0                       2 
 
Dersin Amacı: Bu dersin amacı; öğrencilere nota okuma (solfej) davranışlarını uygulayabilme, çoksesli duyma 
ve çözümleme davranışlarını kazanabilme, temel müzik kavramlarını ve kurallarını kavrayabilme ve müzikte 
sanatsal bir bakış açısı kazandırmaktır. Dersin Kısa İçeriği: Solfej ve bona çalışmalarıyle destekleyerek müziğin 
temel teorik bileşenleri konusunda çalışmalar yapmak. 
 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 
SEÇ 126                    Halk Dansları II                                                                        2        0        0                      2 
 
Dersin Amacı: Geleneksel halk oyunları adımlarının ve oyun karakterlerinin öğrencilere tanıtılması ve 
aktarılması. Dersin Kısa İçeriği: Değişik türlerdeki (zeybek, teke, halay, horon v.b.) halk oyunlarının oyun-
müzik kültürünün teorik ve görsel olarak aktarılması; oyun adımlarının uygulamalı olarak öğretilmesi 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 128                    Tiyatro II                                                                                   2        0        0                    2 
 
Dersin Amacı: Bu derste öğrencilerin; Yaratıcı drama alanının öğretimine yönelik olarak olumlu tutum 
geliştirmesi ve Yaratıcıılık, Drama, Yaratıcı Drama, Oyun ve Tiyatro Pedagojisi, iletişim etkileşim, rol oynama, 
doğaçlama vb.temel kavramları kavraması amaçlanmaktadır. Dersin Kısa İçeriği: Dramanın tanımı, temel 
kavramları, tarihçesi, drama, oyun, tiyatro ve psikodrama arasındaki farklılıklar. - Dramanın Yararları: Dramanın 
yaratıcılık, zihinsel gelişim, kişilerarası ilişkiler, sosyal beceriler, karar verme ve problem çözme becerileri, 
duyguların fakında olma ve kendi ifade etme becerileri üzerindeki etkileri. 
2.Sınıf / 3. YARIYIL 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

IKT 211            Makro İktisat I                                                                      3       0        0                      7 

Makro iktisatta temel kavramlar, ekonominin ölçülmesi (GSYİH, İşsizlik,enflasyon, döviz kuru…vb), İktisat 
politikası, Keynesyen model,  IS-LM modeli, toplam arz-toplam talep modeli, Makro iktisadın mikro 
temelleri(tüketim,yatırım…vb) 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

IKT 213            Mikro İktisat I                                                                      3       0        0                      7 

İktisat ilminin konusu, tanımı, iktisadi sistemler, ana kavramlar ve İktisat ilminde kullanılan yöntemler içeren 
başlangıç düzeyi bilgiler, üretici teorisi, tüketici teorisi, fiyat teorisi ve üretim faktörleri analizi. 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

IKT 215            Hukukun Temel Kavramları    3       0        0                      4 

Sosyal düzen ve hukuk, toplumsal hayatı düzenleyen diğer kurallar ve hukuk kuralları, hukukun tanımlanması, 
hukukun kaynakları, hukukun doğuşu ve uygulanması, hukukun bölümleri, kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı, 
1982 Anayasası çerçevesinde Türk hukuk sisteminin genel ilkeleri 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

IKT 207            İstatistik I      3       0        0                      4 

Tanımlayıcı istatistik, olasılık teorisi, raslantı değişkenler, olasılık dağılımları, örnekleme teorisi ve merkezi limit 
teoremi. 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ  201           İş Yaşamına Hazırlık     3       0        0                      4 

Bireysel Kariyer Yönetimi, istihdam Edilebilirlik. Bireysel Vizyon Kavramı, Kendini Tanıma Ve Johari 
Penceresi, Meslek Seçimi ve Önemi, Kariyer Hedefleri  



KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 205      Mesleki İngilizce I               3    0   0                       4 
 
 İktisadi kavramların ingilizceleri, mikro ve makro iktisat derslerinde sık kullanılan cümle kalıplarının 
öğrenilmesi. Basitten zora doğru ingilizce iktisadi metinlerin okunması, Türkçeye çevrilmesi, bu metinlerden 
sorular çıkarılması 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 207       Kamu Maliyesi              3    0   0                       4 
Giriş, kronoloji, kamu maliyesine ilişkin teorik yaklaşımlar, kamu maliyesi ve genel ekonomi, kamu maliyesinin 
fonksiyonları, tahsis: tam kamusal mallar, yarı kamusal mallar, özel mallar, gelirin dağıtımı, ekonomik istikrar, 
kamu harcamaları: tanım, sınıflandırma, artış nedenleri, kamu harcamalarının finansmanı, vergileme: 
siniflandırma, vergi yükü, vergiden kaçınma 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 211        Siyasi Tarih              3    0   0                       4 
19. Yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Anahatları, Fransız Devrimi, Napolyon Dönemi ve Napolyon Savaşları, 
Osmanlı rönesansı ve Batı Avrupa ile gelişen diplomasi ve Endüstri Devrimi, Avrupa’da Değişen Güç Dengesi 
ve Almanya’nın Yükselişi, Avrupa-Dışı Dünya: Amerika, Orta ve Doğu Asya gelişmeleri 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

IKT 213                 Bilgi Ekonomisi                                                                    3       0        0                      4 

Medya ile ilgili bilgi üretimi, yönetimi, dağıtımı, satımı, bilgi çağı içindeki kişiler ve kurumlar arası güç 
dinamikleri incelecektir 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ  203           Çevre Ekonomisi ve ÇED     3       0        0                      4 

Temel kavramlar: çevre, çevre bilimleri, ekoloji, doğal kaynaklar ve ekonomi arasındaki ilişkilerin 
tanımlanması, değişen koşullar, çevre ve ekonomik düşüncenin evrimi, çevre kirlenmesi: oluşumu, nedenleri, 
tarihsel gelişimi ve çevre kirlenmesinin kaynakları, çevre kirlenmesinin ekonomik ve sosyal yönleri ile etkiler 

2.Sınıf / 4. YARIYIL 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

IKT 212                   Makro İktisat II                                                                       3        0        0                     7 

Makro iktisat modellerine bağlı ekonomik analizler yapabilmektir. IS-LM modelleri. IS-LM modelleri 
kapsamında para ve maliye politikaları. Toplam talep ve toplam arz modeli. Milli gelir denge düzeyi. Klasik, 
Keynezyen, Paracı, Yeni Klasik ve Yeni Keynezyen modeller. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

IKT 214                   Mikro İktisat II                                                                        3        0        0                     7 

Fiyat teorisi ve üretim faktörlerinin fiyatlandırılmasını kavrama. Fiyat teorisi (piyasa dengesi, denge 
uygulamaları, tam rekabet piyasası ve aksak rekabet piyasaları firma dengeleri), Üretim faktörlerinin 
fiyatlandırılması, ücret, rant, faiz ve kar teorileri 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

IKT 208                      İstatistik II                                                                             3        0        0                     4 

İktisadi ilişkilerin incelenmesinde kullanılan istatistik tekniklerin öğretilmesidir. Tahminleme, örnekleme 
büyüklükleri ve hipotez testlerini formüle etme. 

 

 

 



KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

IKT 216               Türkiye İktisat Tarihi                                                                 3        0        0                     4 

Türk iktisat tarihini dönemler itibarıyla ele alınarak tarihi süreç içerisinde iktisadi ve sosyal yapıya ilişkin 
değerlendirmeler yapmak ve zaman içerisinde meydana gelen gelişme ve değişmeleri tartışmak. Osmanlı tarihi, 
Cumhuriyet dönemi devletçilik politikaları, cumhuriyet dönemi ekonomik ve sosyal yapı hakkında bilgiler 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 202                  Borçlar Hukuku  3        0        0                     4 

Türk Borçlar Kanunu'nun genel konuları içinde yer alan üç temel borç kaynağını incelemektir. Bunlar, 
sözleşmeden, haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlardır. Hukuki şahıslar arasındaki alacak – 
borç ilişkisi, borçların ortaya çıkışı, taraflar arasında sözleşme yapılması, ifası, borçların çeşitleri ve hukuki 
sonuçları ile haksız fiilden doğan borç ilişkileri, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, müteselsil sorumluluk, 
kusur ve kusursuz sorumluluk ve alacağın temliki gibi konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 204                 Kent Ekonomisi                                                                       3        0        0                     4 

Bu dersin amacı; kent ekonomisinin öne çıkan konularının anlatılmasıdır. Böylece kentlerin varoluş ve gelişme 
nedenlerini, kentlerin nasıl geliştiğini, niçin bazı bölgelerde kentsel yığılmaların olduğunu “dersin temel içeriği” 
üzerinden kavratılmasını sağlamaktır. “kentlerin oluşumu ve gelişimi, kentlerin ekonomik ve toplumsal işlevleri, 
kent kuramları, yığılma ekonomileri ve işletmelerin yer seçim kararları, Türkiye’de kentleşme sorunları ve 
politikaları, toprak rantı, konut-ulaşım politikaları, kentsel çevre sorunları, yerel yönetimlerin görevleri, 
küreselleşme ve kentsel gelişmeye yeni yaklaşımları” 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 206               Mesleki İngilizce II 3        0        0                     4 

Öğrencilere iktisat kelime, kavram ve metinlerini anlamayı öğretmek Economic problem; What is economics; 
Economic analysis; Economic policy; Economics as a social science; Evolution of market economies; Decision 
makers; Demand; Supply and price; Basic theory of demand; Basic theory of Supply; Demand elasticity; Supply 
elasticity; Agriculture and the farm problem; the theory of price ceilings; Resource allocation; Production and 
cost; pricing in competitive markets; pricing in monopoly markets; Theories of imperfect competition; Benefits 
and costs of goverment intervention in the market economy. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 208             Çalışma Ekonomisi 3        0        0                     4 

İşçi-işveren ilişkilerinin iktisadi analizi. Emek piyasasının işleyişinin ve dinamiklerinin anlaşılması. Emek talebi 
ve arzı. İşgücü katılım oranı, istihdam ve işsizlik. Ücretler, çalışma kararı teorisi ve meslek seçimi. Beşeri 
sermaye yatırımları. Sendikaların emek piyasalarına etkisi. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 212                 Anayasa Hukuku  3        0        0                     4 

Bu dersin amacı, öğrencilere Anayasa Hukuku kavramları hakkında genel bilgiler vermek ve Anayasa Hukukuna 
Giriş konularını öğretmektir. Anayasa ve Anayasa Hukuku kavramları, devlet, siyasal iktidar, siyasal partiler, 
seçim sistemleri, hükümet sistemleri ve anayasa hukuku. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 214                  Bölgesel İktisat                                                                       3        0        0                     4 

Bölgeler arası gelişme farklılıklarının nedenlerini araştırmak, bölgesel dengesizliklerin sonuçlarını incelemek, 
bölgesel kalkınma ve gelişme kuramlarını değişen koşullarda analiz etmek, Türkiye'de bölgesel kalkınma 
sorunlarının ve uygulanan bölgesel kalkınma politikalarının incelenmesi dersin amaçlarını oluşturmaktadır. 
Bölgeler arası gelişme farklılıklarının nedenleri, bölgesel kalkınma politikası amaçları, araçları, bölgesel 
kalkınma ve gelişme teorileri, AB bölgesel kalkınma politikaları, bölgesel kalkınma ajansları. 

 



3.Sınıf / 5. YARIYIL 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

IKT 301              Büyüme Kuramları                                                                      3       0        0                      5 

Temel Büyüme kuramlarını kavrama Temel kavramlar, büyümenin belirleyicileri ve göstergeleri, temel büyüme 
kuramları. İktisadi büyüme kavramını kavrayabilme İktisadi büyümenin önemini kavrayabilme Büyümenin 
temel belirleyicilerini kavrayabilme Büyümenin temel belirleyicilerini kavrayabilme Teorik büyüme kuramlarını 
kavrayabilme 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

İKT 315               Para Teorisi ve Para Politikası                                                 3       0        0                      6 

Para teorisi ve politikasına ait temel konuların, kavramların, yöntem ve araçların öğrenilmesini sağlamaktır. 
Paranın anlamı ve fonksiyonları. Finansal piyasalar ve kurumlar. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

İKT 303                 Uluslararası İktisat  I                                                                3       0        0                      6 

Öğrencinin uluslararası ticaret teorileri çerçevesinde uluslararası ekonominin yapısını, dış ticaretin nedenlerini 
ve önemini kavramasını, uluslararası ticarette yaşanan gelişmeleri, anlamasını sağlamak. Bu derste dış ticaret 
teorilerinin gelişimi değerlendirilecek olup bu amaç doğrultusunda, Klasik ticaret teorileri, Neoklasik ticaret 
teorileri, Heckscher-Ohlin ticaret teorisi ve buna bağlı diğer teorilerin nasıl bir yöntemsel analize sahip olduğu 
ortaya konulacaktır.  

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

IŞL 301                      Muhasebe I                                                                           3       0        0                      5 

Öğrencilerin Muhasebe İlkelerini anlamaları ve bu bilgilerini ekonomik karar vermede kullanabilme 
yeteneklerinin geliştirilmesi Muhasebenin Temel Kavramları, Muhasebede Kullanılan Belgeler, Hesaplar ve 
Hesapların Açılması ve İşleyişi, Tekdüzen Hesap Planı ve İşleyişi, Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler, Temel 
Mali Tablolar ( Bilanço ve Gelir Tablosu)’ın Düzenlenmesi ve Kullanımı. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ. 301              Bölüşüm Teorisi                                                                    3       0        0                      4 

Bölüşümün kavramsal ve teorik çerçevesini açıklamak. Bölüşüm teorisinde temel kavramlar, neoklasik bölüşüm 
teorisi ve klasik iktisat bölüşüm teorileri. Neo-Klasik, Klasik ve Keynesyen bölüşüm teorilerini öğrenir. 
Bölüşüm ile gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi inceler. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 303                 Uluslararası İlişkiler                                                                 3       0        0                      4 

Uluslararası ilişkilerin temel kavram ve temel aktörlerini öğrenecekler. Devletlerin dış politika amaç ve 
stratejileri hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bu bağlamda güncel olayları analiz edebilecekler. Barışçıl ve 
barışçıl olmayan dış politika stratejileri hakkında genel bilgi sahibi olacakla. Dünyada öne çıkan uluslararası 
örgütlerin genel yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olacaklar. Çalışılan kuram ve kavramlardan yola çıkarak 
uluslararası ilişkileri açıklayabilirler. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 305               Doğal Kaynaklar Ekonomisi                                               3       0        0                      4 

Doğal kaynakların verimli kullanılmasına ilişkin teorileri, sürdürülebilirlik kavramını, kaynakları koruyarak 
kullanmanın önemini ve kaynakların kıtlığı sorununu anlatmaktır. “Ekonomi-Doğal Kaynaklar” ilişkisini, doğal 
kaynakların önemi, doğal kaynaklar ve ekolojik denge, birincil ve ikincil enerji kaynakları, yenilenebilen ve 
yenilenemeyen doğal kaynaklar doğal kaynakların sahipliği ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişki” konularını 
içermektedir. 

 



KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 307               İktisadi Planlama                                                             3       0        0                      4 

Planlama Yöntemlerini Öğretmek, Planlama ve Kalkınma; Ekonomik Sistemler ve Planlama, Dünden bugüne 
planlama; İktisadi Planlama neden gereklidir?; İktisadi Planlamanın Amaçları ve Araçları; Plan Çeşitleri; 
Planlama Anlayışları; Planlamada Sorunlar  

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 309                    İdare Hukuku                                                                         3       0        0                      4 

Bu derste öğrencilerin idare hukuku ve idarenin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. İdare 
hukukunun genel ilkeleri, kavramları ve kaynakları, idare hukukunu diğer hukuk dallarından ayıran özellikler, 
organik ve fonksiyonel anlamda idare, idari fonksiyonun özellikleri, bağlı yetki ve takdir yetkisi, idari işlemler, 
idari sözleşmeler, kamu hizmeti, kamu görevlileri, Türkiye’nin idari teşkilatı (merkezi yönetim ve yerinden 
yönetim kuruluşları), Kolluk, İdarenin denetlenmesi. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 311                   Kamu Yönetimi                                                             3       0        0                      4 

Kamu yönetimi ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak. Yönetim İlkeleri, Bürokrasi, Kamu 
Politikası, Kamu Yönetiminin Denetlenmesi. Kamu yönetimine ilişkin temel kavramları ve ilkeleri 
tanımlayabilmek. Kamu yönetimi disiplininin gelişim sürecini açıklayabilmek. Kamu örgütlerinin yapısı ve 
işleyişini açıklayabilmek. Kamu yönetimindeki güncel gelişmeleri ve sorunları tartışabilmek. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 313             MATEMATİKSEL İKTİSAT I   3       0        0                      4 

Dersin amacı öğrencilere matematiksel iktisadın temel yöntemlerini öğretmektir. Tercihler ve fayda. Denge 
analizinin önemi ve doğası. Denge analizi problemleri. Karşılaştırmalı durağanlık ve dinamik analiz. 
Makroekonominin seçilmiş bazı konularıyla ilgili matematiksel işlemler. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 315                    Girişimcilik                                                                            3       0        0                      4 

Girişimcilik konusun ayrıntılarını ortaya koymak. Girişimcilik konusunu gündeme getirmek ve girişimci 
anlayışın gelişmesine katkıda bulunmak. Girişimciliğin bir seçenek olarak benimsenmesini sağlamak. 
Girişimcilik kavramı, girişimciliğin tanımı ve önemi; Girişimciliğin tarihi gelişimi; Girişimcilik aşamaları; 
Yaratıcılık ve yenilikçilik (inovasyon); Girişimcilikte liderlik ve yöneticilik; Küreselleşme ve girişimcilik; 
Girişimcilik ve cinsiyet; Girişimcilikte planlama ve iş planları; Girişimcilik ve kültür; Girişimcilikte etik; 
Türkiye’de girişimcilik 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 317                     Pazarlama   3       0        0                      4 

Bu dersin amacı, işletmeler için çok önemli olan pazarlamanın temel ilkeleri, kavramları ve modern pazarlama 
yaklaşımları ile ilgili bilgilerin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bu doğrultuda öğrencilere pazarlama yönetim 
sürecinin, pazar bölümlendirme ve konumlandırma. Stratejilerini pazarlaması 

3.Sınıf / 6. YARIYIL 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

İKT 302               Kalkınma Ekonomisi   3       0        0                      6 

Ülkelerin kalkınma sürecini etkileyen faktörleri analiz ederek ülkeler arası karşılaştırmalar yapabilmektir. 
Kalkınma ekonomisi ile ilgili temel kavramlar. Geçmişten günümüze kalkınma ekonomisi. Ekonomik 
gelişmişlik düzeyinin ölçümü. Az gelişmiş ülkelerin profili. Nüfus ve kalkınma.  

 

 



KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

İKT 304              Uluslararası İktisat II                                                                  3       0        0                      6 

Öğrencinin uluslararası parasal ekonomiyi, döviz piyasası yapısını, döviz kurunun ekonomik değişken olarak 
önemini, kur teorilerini ve kur politikalarını kavramasını sağlamak Dersin Kısa İçeriği Döviz piyasası, döviz 
kuru teorileri , uluslararası para sistemi 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

İKT 310         Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri                                     3       0        0                      5 

Öğrencilerin bilimsel araştırma üzerine bilgilerini ve yeteneklerini geliştirmektir. Bilimlerin sınıflandırılması ve 
sosyal bilimler, bilimsel düşünce yöntemi, araştırma türleri ve veri toplama teknikleri, bilimsel araştırma nasıl 
yapılır, araştırma tasarısı, kütüphanelerden kaynak derleme, araştırmada metin şekil kapsamı, kaynak gösterme 
ve dipnotlarının yazılımı, tablolar ve şekiller  

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

İŞL 302                      Muhasebe II 3       0        0                      5 

İşletmelerde dönem sonunda yapılması gereken envanter ve değerleme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve 
becerileri kazandırmaktır. Envanter ve Bilanço ile ilgili temel kavramlar, değerleme ölçüleri, ticari kar/zarar ve 
mali kar/zarar arasındaki farklar, varlık va kaynak unsurlarına ilişkin dönem sonu işlemleri, gelir ve gider 
unsurlarına ilişkin dönem sonu işlemleri, mali tabloların düzenlenmesi. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 302                İŞGÜCÜ PİYASASI       3       0        0                      4 

İşgücü piyasasının işleyişini ve yapısını açıklar. İşgücü piyasasının temel kavramları, İşgücü talebinin 
belirlenmesi, İşgücü arzının belirlenmesi 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 306               Yönetim ve Organizasyon       3       0        0                      4 

Yönetim ve organizasyon konusundaki tarihsel gelişim sürecini kavrayabilme. Yönetim fonksiyonlarını bir 
bütünlük içinde kavrayabilme. Organizasyonların kuruluş şekli ve yönetim uygulamasıyla ilgili çeşitli yaklaşım 
şekillerini tanıyabilme. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 308                 Tarım Ekonomisi        3       0        0                      4 

Tarım ekonomisinin tanımı ve kapsamını, tarımın ülke ekonomisindeki yerini ve önemini anlatmak ve konuyla 
ilgili yeni uygulamaları tartışmaya açmaktır. Böylece mikro ve makro iktisadın temel konuları açısından tarım 
sektörünü tanımlamaktır.Tarımın ve toprak mülkiyet düzeninin evrimi, tarım sektörünün işlevleri, ekonomik 
kalkınma ve milli gelir içerisinde tarım sektörünün payı, tarımsal üretim fonksiyonu ve özellikleri, tarımsal ürün 
arzı ve talebi, tarım piyasasının özellikleri ve işleyişi, tarım piyasasına devlet müdahaleleri, uluslararası tarımsal 
örgütler ve Tarım sektörü açısından Türkiye-AB ilişkileri 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 310                   Vergi Hukuku        3       0        0                      4 

Vergilerin uygulanması sırasında dayandıkları temel hukuki kuralların öğretilerek, vergiye ilişkin problemlerin 
çözümü. Vergilemenin Genel İlkeleri, Vergilemenin Usul ve Esasları, Vergi Cezaları, Vergi Uyuşmazlıkları ve 
Çözüm Yolları, Gelir Vergisinde Vergilendirme Usul ve Esasları, Kurumlar Vergisinde Vergilendirme Usul ve 
Esasları, Katma Değer Vergisinde Vergilendirme Usul ve Esasları. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 312                      İş Hukuku 3       0        0                      4 

Öğrencilere çalışma hayatında işçi-işveren ilişkilerini bireysel bazda belirleyen iş hukuku konusunda bilgi 
vermektir. İş hukukunun tanımı, kapsamı ve özellikleri iş sözleşmesinin türleri, yapılması ve sona ermesi, işçi ve 
işverenin karşılıklı hak ve yükümlülükleri, ücret ve izinler, işçi sağlığı ve iş güvenliği. 



KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 314          MATEMATİKSEL İKTİSAT II                                             3       0        0                      4 

Öğrencilere matemtiksel iktisadın temel metodlarını öğretmek ve öğrencileri bazı ileri tekniklerle tanıştırmaktır. 
Bireysel ve kollektif seçim; oyun teorisinin bileşenleri; çeşitli çözüm yöntemleri; oyun teorisinin ekonomik 
sistemlere uygulanması. Dersin alternatif bir içeriği makroekonomik konulara matematiğin yaklaşımını 
içerecektir. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 316                   Girişimcilik II 3       0        0                      4 

Girişimcilik kavramı hakkında genel bilgiler vermek, Girişimcilk kavramı, tanımı, yeni bir iş kurma, mevcut bir 
işletmeyi satın alma, franchising, pazrlama araştırması, finansman, iş planı gibi konularda öğrencilere bilgiler 
verilir. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 318                  Marka Yönetimi                                                                      3       0        0                      4 

Marka Yönetimi dersinin amacı; marka ile ilgili güncel yaklaşımların, markaya ilişkin kavramların, marka 
yönetim sürecinin, markalama stratejilerinin ve marka iletişimi ile ilgili konuların öğrencilerle paylaşılması 
amaçlanmaktadır. 

   4.  SINIF / 7. YARIYIL 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

İKT 401 Ekonometri I  3 0 0 7 
      

Dersin Amacı: öğrenciye korelasyon ve regresyon gibi araçları ait düzeyde kullanabilme yeteneği 
kazandırmaktır. Dersin kısaca içeriği, korelasyon analizi, basit ve çoklu regresyon denklemi, bireysel ve grup 
anlamlılık testi, determinasyon katsayısı, spesifikasyon ve fonksiyonel sayı ve kukla değişkenlerdir. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

İKT 403 İktisadi Düşünceler Tarihi 3 0 0 6 
      

Dersin Amacı: Dünya iktisadında gelişmelerin düşünsel ve teorik temellerini sistematik biçimde, çeşitli düşünce 
okullarına ve akıllarına göre incelemek; öğrencilerin iktisadi bilgilerinin yerleşmesine katkı sağlamaktır. Dersin 
içeriğinde, Merkantalizm, Fizyokrasi, Klasik İktisat Okulu Sosyalizm, Alman Tarihçi Okulu, Neoklasik İktisat 
Okulu, Keynesyen İktisat Okulu 20. Yüzyılın İkinci yarısındaki iktisadi düşünce 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEC 401 İktisadi sistemler 3 0 0 4 
 

Dersin Amacı: Bu ders, çağdaş ve iktisadi ve politik sistemlerin analizi ve karşılaştırılması için gerekli temel 
araç ve yöntemleri sağlar. Dersin kısa içeriği, çağdaş iktisadi sistemlerin düşünce, teori ve uygulama 
düzeylerinde karşılaştırmalı analizini yapmaktır. 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEC 403                Uluslararası iktisadi birleşmeler                                            3    0        0                         4 
 
Dersin Amacı: Ekonomik entegresyon teorisini öğretmek ve bazı bölgesel ve uluslarüstü uygulamaları 
incelemektir. Dersin kısa içeriği, entegrasyon teorisi, EU (European Union), NAFTA ( North American Free 
Trade Area), ASEAN(Association Of South East Asian Nations), APEC(asia Pasific Economic Cooparation), 
BSEC( Black Sea Economic Cooparation), OECD( Organization For Economic Cooparation And Development), 
WTO (world trade organization) 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEC 405                  Maliyet Muhasebesi                                                                 3        0       0                      4 

Dersin Amacı: bu ders ile öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır. 
Dersin kısaca içeriği ise, maliyet unsurları, gider dağıtımı, birim maliyet ve maliyet kayıtları hakkında bilgi 
edinebilmektir.  
 



KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEC 407               İşletme Finansmanı                                                                      3       0         0                    4 

Dersin Amacı: Öğrencileri işletme finansı konusunda bilgi sahibi yaparak, finansal sistemin yapısını ve işleyişini 
öğretmektir. Bu bağlamda işletmelerin nerelerden ve nasıl kaynak bulacaklarının tespiti dersin amacına 
girmektedir. Dersin içeriği, finansal yönetim ve fonksiyonları, paranın zaman değeri, finansal planlama ve 
kontrol, başabaş ve kaldıraç analizleri ve çalışma sermayesidir. 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

IŞL 479                   Ticaret Hukuku                                                                           3        0       0                     4 

Dersin Amacı: ticaret hukukunun genel ilkeleri hakkında bilgilerin edinilmesidir. Dersin içeriği, ticaret hukuku 
konusunda temel bilgilerin edinilmesi, tacir kavramı ve buna bağlı yan kavramların anlaşılması, şirket kavramı 
ve şirketlere ilişkin temel özelliklerin kavranmasıdır.  
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 411                    Kamu Ekonomisi                                                                     3        0       0                     4 

Dersin Amacı:  kamu ekonomisi değişkenleri ile ekonomik sorunların tartışılmasını sağlamaktadır. Dersin kısa 
içeriği, kamu ekonomisinin fonksiyonları, kamu harcamaları ve etkileri, kamu gelirleri ve etkileri, kamu kesimi 
büyüklüğü ve etkileri, kamu borçları ve etkileridir. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 
SEÇ 413                    Dünya Ekonomisi                                                                    3       0        0                     4 

Dersin Amacı: dünya ekonomisinde yaşanan dönüşümler, dünya ekonomisindeki temel sorunlar, büyüme, 
fakirlik ve ülkeler arasındaki gelişme farklılıkları gibi konuların öğretilmesidir. Dersin kısa içeriği, dünya 
ekonomisinde makroekonomik akımların gelişimi, dünya ekonomisinin genel görünümü, gelişmişlik açısından 
ülke grupları, küreselleşme ve etkileri, dünya enformasyon toplumu ve bilgi ekonomisi, uluslar arası sermaye 
hareketleri, global ekonomik ve finansal krizlerdir.  

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 415                   Bilgisayarlı Muhasebe                                                            3         0         0                       4 

Dersin Amacı: muhasebe paket programlarının kullanımı ile ilgili öğrencilerin temel becerilerinin 
geliştirilmesidir. Dersin kısa içeriği, temel kavramlar, bilgisayarlı muhasebe paket programları, firma tanımlama, 
muhasebe modülü, çek/senet modülü, stok modülü, üretim modülü, muhasebe entegrasyonu, mali tabloların 
oluşturulması, çeşitli uygulamalardır. 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

 SEÇ 417                   Dış Ticaret Uygulamaları                                                        3       0         0                      4 

Dersin Amacı: Bu ders ile öğrenicinin temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlama, ve dış ticaret 
uygulamalarını yapabilme becerisi sağlanacaktır. Dersin kısa içerği ise, dış ticaret işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
ve satış sözleşmeleri, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, dış ticarette riskler 
ve sigorta işlemleri, dış ticaret işlemlerinde aracı kurum ve kuruluşlar, genel olarak dış ticaret mevzuatı, döviz 
işlemlerinin ithalat işlemlerinin ihracat işlemlerinin analizidir. 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 
SEÇ 419                   Kriz Ekonomisi                                                                          3       0         0                     4 

Dersin amacı: 20. Yüzyılda dünya genelinde meydana gelen ekonomik krizlerin nedenlerini, etkilerini 
incelemek, kriz göstergelerini ve IMF, Dünya Bankası ve WTO gibi uluslar arası kurumların finansal krizlere 
etkilerini irdelemek ve kriz yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktır. Dersin kısa içeriği, ekonomik 
krizler ve etkileridir. 
 

 

 



4. SINIF /  8. YARIYIL 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 
İKT 402                     Ekonometri II                                                                          3       0         0                     7 

Dersin Amacı: regresyon analizlerinde ortaya çıkan temel problemleri tanıma ve giderme yolları kazandırmaktır. 
Dersin kısa içeriği, etkileşim değişkenleri, parçalı ve kesikli regresyonlar, çoklu doğrusal bağıntı, değişen 
varyans, ardışık bağıntı ve gecikme uzunluğu tespit yöntemleridir. 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

İKT 404                    Maliye Politikası                                                                       3        0        0                      5 

Dersin Amacı: maliye politikasının temel konularının kavramlarının, yöntem ve araçlarının öğrenilmesini 
sağlamaktır. Dersin kısa içeriği, maliye politikasının gelişimi, İktisat politikası ve maliye politikası ilişkisi, 
Maliye politikasının amaç ve araçları, Maliye politikasının teorik içeriği, Temel ekonomik sorunlar ve maliye 
politikası önermeleri, Kamu harcamaları ve vergilerin ekonomik etkileri, Ekonomik kalkınma ve maliye 
politikasıdır. 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

IKT 406                Türkiye Ekonomisi                                                                       3         0       0                       6 

Dersin Amacı: Türkiye ekonomisinin makro göstergeleri dikkate alınarak değerlendirilmesi ve tartışılması. 
Dersin kısa içeriği, Türkiye ekonomisinin sektörel konjonktürel politik değişiminin incelenmesi, yapısal 
dönüşümleri ortaya koymak  

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 406                 İş Arama Teknikleri                                                                  3        0        0                         4 

Dersin Amacı: öğrencilerin üniversite mezuniyetleri sonrasında özel sektörde iş aramak için yapmaları gereken 
faaliyetleri açıklamak ve iş arama becerilerini geliştirmek. Dersin kısa içeriği, birey ve çalışma yaşamı, bireysel 
kariyer yönetimi, iş aramaya hazırlık faaliyetleri, iş olanaklarının araştırılması, özgeçmiş (CV), özgeçmişin temel 
ve destek bölümleri, görüşme aşamaları ve görüşmedeki soru tipleridir.  

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 
SEÇ 404                   Avrupa Birliği                                                                            3        0         0                    4 

Dersin Amacı: öğrencilerin Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa birliği Türkiye ilişkileri hakkında detaylı, eleştirel ve 
ileri düzeyde bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda ders öğrencilere hem AB hem de AB Türkiye 
ilişkilerinin geçmişi ve mevcut durumuna ilişkin bilgiler vererek, onlara iş dünyasını derinden etkilemesi 
beklenen bu iki olgunun geleceğine yönelik değerlendirmeler yapabilmelerini sağlayacak gerekli temel bilgi ve 
becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.  

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 406                    Şirketler muhasebesi                                                             3        0        0                     4 

Dersin Amacı: bu ders ile öğrencinin şirket işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır. 
Dersin kısa içeriği A. Şahıs şirketi işlemleri B. Sermaye şirketi işlemleri C. Kooperatif işlemleri yapmak. 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

 SEÇ 408                    İcra İflas Hukuku                                                                    3      0      0                          4 

Dersin Amacı: İcra takibinin yürütülmesi ve türleri hakkında bilgi vermektir. Dersin kısa içeriği, icra ve iflas 
hukuku hakkında genel bilgi, cebri icra çeşitleri, icra teşkilatı, icra dairelerinin görev ve yükümlülükleri, haciz 
yolu ile ilamsız icra, takip talebi 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 
 SEÇ 410                 Yerel Yönetimler                                                                       3      0       0              4 
 
Dersin Amacı: Yerel yönetimlerle ilgili teorik bilgiler öğrencilere aktarılarak, Türkiye’de yerel yönetimleri 
öğrencilere tanıtmak ve yerel yönetim sisteminin, işleyişi ve sorunları konusunda öğrencilere bilgiler vermek 
dersin amacını oluşturmaktadır. Dersin kısa içeriği, yerel yönetim kavramı, ortaya çıkışı ve gelişimi, Türkiye’de 



yerel yönetimler-gelişimi, temel ilkeleri, (il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri, köyler), yerel 
yönetimlerde görev ve gelir bölüşümü, yerel yönetimlerin personeli ve denetimi, yerel yönetimlerde özeleştirme, 
çevre ve yerel yönetim ilişkileri. 
 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 412                    Sermaye Piyasası Analizleri                                                   3        0       0                       4 
    
Dersin Amacı: Finansal piyasalara giriş ve sermaye piyasalarının genel bir çerçevede tanıtılması, sermaye 
piyasası araçlarının gerçek değerlerinin hesaplanmasına yönelik yöntemleri kavrama, temel analiz kapsamında 
hisse senetlerini değerlendirmedir. Dersin kısa içeriği, finansal piyasalar, sermaye piyasası araçları, sermaye 
piyasası faaliyetleri, türkiyede sermaye piyasası kanununun kapsamı, sermaye artırımı ve hisseler, hisse senedi 
değerleme yaklaşımları, temel/teknik/endüstri kolu/ firma analizi hisse senedi değerleme yöntemleri, finansal 
varlıkları fiyatlama modeli, çoklu büyüme oranı varsayımı, risk türleri, riskin ölçülmesi, teknik analiz 
göstergeleri,trend dönüş formasyonları(omuz baş omuz formasyonu, ters omuz baş omuz formasyonu, üçgen 
formasyonlar ve dörtgen formasyondur).  
 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 
SEÇ 414                  Uygulamalı Ekonometri                                                           1        2        0                      4 
 
Dersin Amacı: öğrenciye daha önce verilen teorik ekonometri derslerinde anlatılan farklı yöntem ve analizler 
doğrultusunda lisans düzeyinde bilimsel çalışma hazırlamaya dayanak oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu 
çerçevede farklı ekonometrik yöntemleri kullanan bilimsel çalışmalarda uygulanan yöntemler değerlendirilerek 
ortak metodolijiler tanımlanacak ve paket programlar yardımıyla uygulamaya zemin hazırlanacaktır. Dersin kısa 
içeriği, iktisat ve ekonometri içerikli bilimsel çalışmalarda; doğrusal regresyon modeli, basit ve çoklu regresyon 
tekniklerinin uygulamaları, veri sorunları, model tanımlama hataları, parametre belirlemem sorunu, doğrusal 
olmayan regresyon,  
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 408                 Uluslararası Ticaret                                                                    3        0        0                      4 
 
Dersin Amacı:  bu ders tarifeler ve ticaret genel anlaşması kapsamında bir araya getirilen uluslar arası ticareti 
düzenleyen temel anlaşmalar ve Avrupa Birliği ve NAFTA gibi bölgesel ticaret birimleri üzerinde 
odaklanacaktır. Aynı zamanda bu ders uluslar arası mal satışlarının temel niteliklerini, dış ticaret finansmanına 
dair temel sözleşmeleri, uluslararası ticarette kullanılan teslim şekillerini, uyuşmazlıkların çözümü ve uluslar 
arası ticari alım satımlarda kullanılan ödeme şekillerinin incelenmesini kapsayacaktır. Dersin kısa içeriği, 
uluslararası ticari sözleşmeler, uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekilleri uluslararası ticarette kullanılan 
teslim şekilleri, milletlerarası uygulamada banka teminat mektupları, dış ticaret ile ilgili şirket modelleri, kredi 
işlemleri ve muhasebesi, faktoring, forefaiting, leasing ve finansal kiralama, serbest bölgeler ve muhasebe 
işlemleridir. 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 418                   Bankacılık Ve Finansal Kurumlar                                            3        0        0                    4 
 
Dersin Amacı: Türk mali sistemi ve özellikle bankacılık konusunda bilgi sağlamak ve genel bir anlayış 
oluşturmaktır. Bu çerçevede mali piyasalar ve bankacılık kavramları, mali piyasayı oluşturan kurumlar, temel 
kavramlar, piyasaların işleyiş biçimleri ve mali politika uygulamaları içindeki yerleri, güncel gelişmelerle 
birlikte ele alınacak ve yasal gelişmeler tartışılacaktır. Dersin kısa içeriği, finansal piyasalar, mali kesim, merkez 
bankası, finansal krizler ve sonuçları hakkında bilgiler verilecektir. 
 

KOD DERSİN ADI T U L AKTS 

SEÇ 420                  Yatırım Projeleri Analizi                                                           3        0        0                       4 
 
Dersin Amacı: yatırım projeleri değerlendirme teknikleri nelerdir, nelere göre analiz edilir? Gibi sorulara cevap 
aranırken, finansal analiz ve planlama yapabilmenin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin kısa içeriği, yatırım, 
finans, net bugünkü değer ve risk yönetimi ile ilgili bilgilerin verilmesidir.  
 


