T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
I.SINIF I.YARIYIL
İKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I , T:4, K:8, ECTS:8
Bu ders, iktisat 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.
İKT 1005 İKTİSAT SOSYOLOİSİ , T:2, K:4, ECTS:4
Bu derste iktisat disiplinin temel kavramlarını toplumsal ilişkiler setinden hareketle ve tarihsel
süreç içinde örneklerle açıklanıyor. İktisat disiplinine giren öğrencilerin kavramsal düşüncelerinin
gelişmesi ve analizlerine tarihsel boyutu katmaları amaçlanıyor.
MAT 1001 MATEMATİK I, T:3, K:5, ECTS:5
Sayılar, bağıntı ve fonksiyon, lineer fonksiyonlar ve işletme uygulamaları, ikinci dereceden
fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev ve işletme uygulamaları, fonksiyonların grafik çizimleri, çok
değişkenli fonksiyonlar ve işletme uygulamaları.
MUH 1001 GENEL MUHASEBE I, T:3, K:5, ECTS:5
Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri, Hesap kavramı ve hesapların işleyişi, Bilanço eşitliği, Varlık
ve Kaynak Hesaplarının Özellikleri, Muhasebede kar kavramı, Kasa, Mal, Sermaye, Kar ve zarar,
Alacaklar, Borçlar, Stoklar, Satışlar, Satılan Malın Maliyeti, Alacak senetleri, Borç senetleri, Bilanço,
Kar ve Zarar Tablosu, Mizanlar, Hisse senedi ve Tahviller, Maddi Duran Varlıklar ve Amortismanlar,
KDV hesapları.
ISL 1000 GENEL İŞLETME, T:2, K:4, ECTS:4
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.
ATA121 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I, T:2, K:2, ECTS:2
Bu ders, sırasıyla şu konu başlıkları etrafında işlenmektedir: Osmanlı Siyasal, toplumsal ve
ekonomik yapısı; Osmanlı Devleti’nde modernleşme gereksiniminin ortaya çıkışı; III. Selim ve II.
Mahmut devri reformları; Tanzimat Dönemi; I. Meşrutiyet Dönemi; II. Meşrutiyet Dönemi; Birinci
Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışı; Mütareke ve İşgal dönemi; Milli Mücadele; Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşu. Derste Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihi Dünya’da yaşanan gelişmelere
paralel ve bağlantılı bir biçimde ele alınmakta ve öğrencinin okumakla yükümlü olduğu kitap ve
makaleler bulunmaktadır. Ders ayrıca görsel öğelerle desteklenmektedir.
YDZ 121 YABANCI DİL I , T:2, K:2, ECTS:2
İNGİLİZCE
Dersler, grammar ağırlıklıdır. Present, past, contınıous ve future tens’ler işlenmiş ve yoğun exercies
yapılarak konular bitirilmiştir. Yardımcı kitap olarak Englısh ın use grammer kitabı önerilmiştir.

I. SINIF II.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER
IKT1002 İKTİSADA GİRİŞ II, T:4, K:8, ECTS:8
Bu ders, makroekonominin temel kavramlarını inceler. Makroekonomik değişkenlerin
belirlenmesi, makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler ve makroekonomik modellerin ana
çerçevesi incelenmektedir. Piyasa mekanizması ve devletin ekonomideki rolü de tartışılmaktadır.
IKT1006 İKTİSAT TARİHİ, T:2, K:4, ECTS:4
Bu derste, ilkçağdan yirminci yüzyılın başlarına kadar Avrupa iktisat tarihi anlatılmakla birlikte,
Doğu Akdeniz, Mısır, Mezopotamya, Selçuklu ve Osmanlı iktisat tarihlerini de kapsamaktadır. Ders
iktisadi eğilimlerin izlenmesine, bazı teorik yaklaşımlar ve bölgesel ekonomik yapıların
değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu çerçevede ziraat ve sanayi devrimleri, ekonomik kurumlar
(manoryalizm, ikta ve mukataa), ekonomik düşünce (fizyokrasi, merkantilizm ve liberalizm), makro
ekonomik trendler (demografi, para ve fiyat) ve iktisadi sektörler (tarım, ticaret, finans ve sanayi) ele
alınan başlıca konular arasındadır.
MAT1002 MATEMATİK II, T:3, K:5, ECTS:5
Belirsiz integral, belirli integral ve alan hesapları, matris ve determinant, lineer denklem
sistemlerinin çözümü, diferansiyel denklemler, çok katlı integral, finans matematiği.
MUH 1002 GENEL MUHASEBE II, T:3, K:5, ECTS:5
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.
IKT1008 İKTİSATTA ARAŞTIRMA VE YAZMA, T:2, K:4, ECTS:4
Bu ders ile iktisat öğrencilerine araştırma ve yazma becerileri kazandırmak ve temel düzeyde
analitik düşünme teknikleri verilmektedir. Bu kapsamda ders içinde bilim, iddia, tez, intihal
kavramlarına yer verilir. Ders, öğrencilere akademik çalışmalar hakkında farkındalık kazandırmak
amacıyla kaynak gösterme, proje hazırlama, sunum teknikleri, akademik yayınları takip etme, makale
okuma ve yazma, kütüphane ve internet kullanımı, katalog tarama hakkında teorik ve uygulamalı olarak
verilir.
ATA122 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II, T:2 K:2, ECTS:2
Bu ders, sırasıyla şu konu başlıkları etrafında işlenmektedir: Tek parti yönetiminin kurulması,
1920’ler ve 1930’larda Türkiye; Atatürk ilke ve devrimleri; II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye; Çok
partili siyasal yaşama geçiş sürecinde Türkiye; 1950-1960 döneminde Türkiye; 1960’larda Türkiye;
1970’lerde Türkiye; 1980’den sonra Türkiye. Derste Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihi Dünya’da
yaşanan gelişmelere paralel ve bağlantılı bir biçimde ele alınmakta ve öğrencinin okumakla yükümlü
olduğu kitap ve makaleler bulunmaktadır. Ders ayrıca görsel öğelerle desteklenmektedir.
YDZx122 YABANCI DİL II, T:2, K:2, ECTS:2
İNGİLİZCE
Dersler, Grammar ağırlıklıdır Present, Past, Contınıous ve Future Tens’ler işlenmiş ve yoğun
Exercies yapılarak konular bitirilmiştir. Yardımcı kitap olarak Englısh ın use grammer kitabı önerilmiştir.

II.SINIF I.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER
IKT2001 MİKRO İKTİSAT I, T:3, K:6, ECTS:6
Tüketici davranışları ve tüketim analizi, üretici davranışları ve üretim-maliyet analizi, arz ve talep,
arz-talep esneklikleri, fiyat analizi ve fiyat oluşumunun sonuçları incelenmektedir.
IKT2003 MAKRO İKTİSAT I, T:3, K:6, ECTS:6
Makro ekonomide kullanılan modellerin analiz edilebilmesi için gerekli olan temel metodolojik
araçlar tanıtılmaktadır. Üretim, istihdam, işsizlik, faiz oranları, enflasyon ve toplam talep gibi temel
makro ekonomik değişkenler çeşitli makro ekonomi düşünce okulları açısından incelenmektedir.
IST2023 İSTATİSTİK I, T:3, K:4, ECTS:4
İstatistik Temel Kavramlar (Anakütle, örneklem, tamsayım, örnekleme ve örnekleme
teknikleri), verilerin toplanması ve düzenlenmesi, grafikler, merkezi eğilim ölçüleri (ortalamalar),
değişkenlik ölçüleri, asimetri ve basıklık ölçüleri, indeksler, olasılık hesaplamaları, kesikli ve sürekli
olasılık dağılımları.
HUK2021 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI, T:2, K:3, ECTS:3
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.
IKT2007 İKTİSADİ SİSTEMLER, T:2, K:4, ECTS:4
Bu derste, temel ekonomik sorunların çözümünde, üretim, tüketim ve dağılım konularında
kararların oluşturulmasında farklı sistemlerin yaklaşım ve önerilerinin öğrencilere aktarılması
amaçlanmaktadır.
Ekonomik Sistem ve Amacının ne olduğuyla ilgili bilgi verilir; Ekonomik Sistemleri Değerlendirme
Ölçütleri ve bunların sınıflandırılması anlatılır. Kapitalist Sistem ve Kapitalizmin Ekonomik Kurumları
ile Kapitalist Sistemin Oluşum Evreleri hakkında tartışmalar yapılır. İktisadi sistemlerden Merkantilizm
ve Fizyokrasinin gelişim aşamaları, ülke ekonomi politikalarına etkileri nelerdir, açıklanır. Uygulamada
Kapitalist Sistem ve ortaya çıkardığı etkilerin ne olduğu anlatılarak, karşıt iktisadi düşünce; Sosyalist
Düşüncenin doğuşu ve Bilimsel Sosyalizmin gelişimi anlatılır. Uygulamada Sosyalist Sistem ve ortaya
çıkan etkileri ile yakın tarih örneklerinden Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti ekonomi-yönetim
modelleri tartışılarak, anlatılır. Ekonomik Sistemler alanında ortaya çıkan yeni kavramlar ve yaklaşımlar
ele alınır.
MLY2081 MALİYE TEORİSİ, T:3, K:3, ECTS:5
Bu ders, mal ve hizmetlerin üretiminde kamu ve özel kesim arasında oluşacak seçimlerin sosyal
faydayı ne şekilde etkileyeceği ile kamusal ve yarı kamusal malların nasıl finanse edileceklerini konu
edinmektedir. Derste ele alınan başlıca konular: kamu maliyesine ilişkin teorik yaklaşımlar; kamusal,
yarı kamusal ve özel mallar arasındaki farklar; devletin ve piyasanın başarısız olduğu durumlar; kamu
kesimi ve sosyal fayda; kamu harcamaları ve artış nedenleri; kamu maliyesinde amaçlar; kamu
maliyesinde araçlar; kamu kesiminde karar alma; kamu harcamalarının finansman yolları; vergi ve vergi
benzeri gelirler; vergilemeye ilişkin teorik yaklaşımlar; vergileme ilkeleri; vergileme aşamaları;
vergilemeye direnç ve çözüm yollarıdır.
TRD121 TÜRK DİLİ I, T:2, K:2, ECTS:2
Dil nedir? Dil - düşünce, dil - duygu bağlantısı. Dil - kültür ilişkisi: Kültür nedir? Kültürü
oluşturan unsurlar ve özellikleri. Kültür değişmeleri. Dil-toplum ilişkisi.
Dilin kökeni. Dil ediniminin zamanı. Yeryüzündeki diller. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri.
Diller arası alışveriş ve etkileşim. Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri. Türkçenin yazıldığı alfabeler.
Türk lehçe ve ağızları. Konuşma dili, yazı dili. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları.
Yazım kuralları, noktalama işaretleri.

II.SINIF II.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER
IKT2002 MİKRO İKTİSAT II, T:3, K:6, ECTS:6
Mal piyasaları türleri ve analizleri, Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji, Faktör piyasaları, Asimetrik
Bilgi Altında Piyasalar konuları incelenmektedir.
IKT2004 MAKRO İKTİSAT II, T:3, K:6, ECTS:6
Para ve maliye politikalarının etkinlikleri analiz edilmekte, ayrıca devlet borçları ve uluslararası
iktisadi sorunlar tartışılmaktadır. Bunların yanı sıra iktisadi konularla ilgili matematiksel modeller
analiz edilmektedir.
IST2024 İSTATİSTİK II, T:3, K:4, ECTS:4
Tahmin teorisi (tahmin ve tahminci, tahmincinin özellikleri, örnekleme dağılımları), Nokta ve
aralık tahmini, Parametrik Testler (Z testi, t testi, varyans analizi), Parametrik olmayan testler,
Regresyon ve Korelasyon Analizi, Zaman Serisi Analizi ve bu konular ile ilgili genel uygulamalar.
IKT2042 TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ, T:4, K:6, ECTS:6
Osmanlı öncesi Türk İktisat tarihi, Selçuklu ekonomisi ile Osmanlı ekonomisi, sosyal yapı,
nüfus ve yerleşme, iç ve dış ticaret, para, kredi ve fiyatlar, kamu maliyesi, osmanlı tımar sistemi, sanayi,
esnaf ve ticaret birlikleri incelenmektedir.
IKT2008 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ, T:2, K:6, ECTS:6
İlkçağda ekonomik düşünce, ortaçağda ekonomik düşünce, yeniçağda ekonomik düşünce,
ekonominin bilim dalı olarak belirmesinden sonraki dönemde ekonomik düşünce, klasik ekol, sosyalizm,
modern ekonomik düşünce konuları incelenmektedir.
TRD122 TÜRK DİLİ II, T:2, K:2, ECTS:2
Dil bilgisi ve bölümleri. Kelime türetme. Kavram karşılıkları belirlemenin yolları. Dilin
kullanım alanları: sözlü anlatım, yazılı anlatım, görüntülü anlatım. Sözlü ve yazılı anlatımın
düzenlenmesi. Anlatım bozuklukları. Resmi yazılar: dilekçe, tutanak. Özgeçmiş yazımı. Edebi türler:
mektup, deneme, fıkra, makale, eleştiri, tanıtma, hatırat, biyografi, özgeçmiş, gezi yazısı, röportaj,
nutuk, tiyatro, masal, şiir, hikaye, roman, bildiri, bilimsel araştırma. Bilimsel araştırma yöntemleri. Bir
kitabın şekil bakımından meydana gelişi: dış ön kapak, iç kapak, kısaltmalar,
bibliyografya çeşitleri, kuralları. Dipnot kuralları.

III.SINIF I.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER
EKM3019 EKONOMETRİ, T:2, K:3, ECTS:3
Ekonometri ve Ekonometrik Model Kavramları, Tahmin Teorisine Giriş, Tahmin Yöntemleri,
Basit ve Çoklu Regresyon Modelleri, Parametrelerin
Tahmini, t Testi, F Testi, Belirlilik Katsayısı ve Aralık Tahmini, Korelasyon, İleriye yönelik aralık
tahmini, esneklik, Fonksiyonel Form Seçimi, Kukla Değişkenler ve Yapısal Kırılma Analizi,
Varsayımdan Sapmalar (Normallik, Otokorelasyon, Değişen Varyans, Çoklu Doğrusal Bağlılık) ve
Düzeltme Yöntemleri..
IKT3001 ULUSLARARASI FİNANS , T:2, K:2, ECTS:2
Bu derste ilk olarak; İktisat ve iktisatçı açısından Finans ve Uluslararası Finans neden önemli
sorusuna yanıt arayacak biçimde finansal sistemin tarafları, akışı ve araçları anlatılmaktadır. Bu
çerçevede döviz, tahvil ve hisse senedi araçları karşılaştırılarak birbirleriyle ilişkisi ve bu piyasaların
dinamikleri ve hangi piyaslarla ne tür bir iktisadi ilişki içinde oldukları analiz edilmektedir. Daha sonra;
Finansallaşma süreci neoliberal küresel dinamikler bakımından ne gibi farklılıklar getirmektedir sorusu
yanıtlanmaya çalışılmaktadır. Finansal sistemi iktisadi analizi geliştiren “asimetrik bilgi”, “tersine
seçim” ve “ahlaki tehdit” kavramları anlatılmaktadır. Ardından 1. Ve “2.” Bretton Woods süreci
karşılaştırılarak yeni finansal mimari oluşturma çabalarının dünya ekonomisindeki güncel gelişmelerle
bağlantısı açıklanmaktadır. Dalgalı kur sürecinde optimum para alanı kısaca irdelenmektedir. Son
olarak uluslararası finansta temel parite koşulları karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. Bu açıdan
tek fiyat kanunu ve arbitrajı, satın alma gücü paritesi ve faiz paritesi ve uluslararası Fisher etkisi analize
tabi tutulmaktadır.
IKT3011 PARA TEORİSİ, T:2, K:2, ECTS:2
Para, Finans ve Kriz konusunda seçilmiş metinlerin okunması ve tartışılması. Ortadoks Para
Teorisinin temel kavram, ilişki ve yaklaşımları. Marxist Para Kuramına giriş.
IKT3021 ULUSLARARASI İKTİSAT I, T:3, K:6, ECTS:6
Uluslar arası ticaret teorisi kavramı,mutlak ve karşılaştırmalı üstünlükler teorisi,üretim
imkanları,teklif eğrileri ile uluslar arası denge,Heckscher-Ohlin Modeli,modelin test edilmesi ve
Leontief Paradoksu,yeni teoriler,uluslar arası 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 uluslar arası
ticaret,ekonomik entegrasyon teorisi,serbest ticaret bölgesi , gümrük birliği,Avrupa Birliği,Maastricht
yakınlaşma kriterleri,parasal birlik.
IKT3023 EKONOMİK GÖSTERGELER, T:2, K:2, ECTS:2
Ekonomik göstergeler dersi, iktisat formasyonunu tamamlamakta olan öğrencilere, iktisadi
analiz yaparken karşılaştıkları ekonomik göstergeleri tanıtmak ve bu göstergelerin analizinden hareketle
mümkün çözümleri öngörmek, buna göre çeşitli düzeylerde kararlar alabilmelerini kolaylaştırmak
amacını güder.
IKT3031 İKTİSAT POLİTİKASI I, T:3, K:6, ECTS:6
İktisat politikalarıyla ulaşılmak istenilen amaçlar, politika yapıcıların karşılaştığı problemler ve
sınırlamalar, gecikmeler, tahminler, ekonomik göstergelerin izlenmesi, politika etkinliğinde gecikmeler,
amaçlara ulaşmada uygulanabilecek politikalar; mali politikalar, parasal politikalar, harcama kaydırıcı
politikalar( döviz ve dış ticaret politikaları), fiyat ve gelirler politikaları, arz yönetimi politikaları, borç
yönetimi politikaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

SEÇMELİ DERSLER
IKT3013 DEVLET VE EKONOMİ, T:2, K:3, ECTS:3
İktisat Biliminin devlet ve ekonomi ayrımının eleştirisi alternatif devlet kuramları üzerine
okumalar. Plüralist, yeni sağ, devlet merkezli ve marksist devlet kuramları dünya kapitalizmi ve Türkiye’de
ekonomi devlet biçimi ilişkisi, tarihsel arka plan ve güncel tartışmalar.
IKT3033 İSTİKRAR POLİTİKALARI İLE ÜLKE ÖRNEKLERİ, T:2, K:3, ECTS:3
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.
IKT3051 TEKNOLOJİ İKTİSADI VE POLİTİKASI, T:2, K:3, ECTS:3
Çeşitli iktisadi büyüme kuramlarında teknoloji ve teknolojik gelişmenin ele alınış biçimleri,
Teknolojik gelişme, iktisadi kalkınma ve planlama ilişkisi, Farklı yaklaşımlarla teknoloji politikalarını
gerekli kılan unsurlar, Teknoloji politikalarının amaç ve araçları, Teknoloji politikası aracı olarak Ar-Ge
destekleri, Teknoloji politikası aracı olarak fikri ve sınaî mülkiyet Hakları, Gelişmekte olan ülkelerde
(GOÜ) sanayide teknolojik değişim ve teknoloji politikalarının niteliği, Teknolojiye yetişme sorunu ve
Doğu Asya Deneyimi: G. Kore Örneği, Ulusal Yenilik Sistemleri ve unsurları, devletin rolü, Ulusal
Teknolojik Yetenek: Tanımı Ve Ölçme Sorunları, Teknolojik Yeteneğin Göstergeleri, teknoloji
endeksleri ve ülkelerarası analiz, Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Gelişimi: Türkiye,
Avrupa Birliği Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları ve Türkiye’nin Uyum Süreci, Türkiye'de
Yükselmekte Olan Sektörler ve Teknolojiler.
IKT3053 MATEMATİKSEL İKTİSAT, T:2, K:3, ECTS:3
Temel İktisat Teorisi ve para ve mali politikalarına ilişkin konular ve denge modelleri,
karşılaştırmalı durağanlık modelleri ve dinamik modeller matematiksel olarak ele alınmakta ve
incelenmektedir.
IKT3055 DAVRANIŞSAL İKTİSAT, T:2, K:3, ECTS:3
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.
MUH3081 MALİYET MUHASEBESİ, T:2, K:3, ECTS:3
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.
SBL3051 SİYASET TEORİSİ , T:2, K:3, ECTS:3
Bu ders siyaset teorisindeki temel konu, kavram, teori ve yöntemleri kapsar. Siyasetin niteliği
ile ilgili farklı yaklaşımlar, bunların felsefi ve yöntem bilimsel öncül ve varsayımlarını karşılaştırmalı ve
eleştirel bir biçimde çözümler. Başlıca çağdaş siyasal ideolojiler, Liberalizm, Muhafazakârlık,
Marksizm, Marksizm sonrası yaklaşımlar, Yeni Sağ, Milliyetçilik ve Feminizm bu çerçevede açıklanır.

III.SINIF II.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER
IKT3002 İKTİSAT FELSEFESİ, T:2, K:3, ECTS:3
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.
Dersin temel amaçlarına bağlı olarak bilim felsefesinin ve iktisat felsefesinin belirli bir kısmına
giriş sağlanacak ve özellikle iktisat ve ahlak ile iktisat metodolojisine yönelik felsefe konuları üzerinde
durulacaktır. Felsefe ve iktisadın nasıl birbiriyle örtüştüğünü, aynı zamanda felsefe bilmenin, iktisadı
kavramak üzerindeki etkisinin anlaşılmasını sağlayacak konular ele alınacaktır.
İktisat ve felsefe üç temelde örtüşmektedir. Birincisi, iktisatçılar ve filozoflar, hem epistemoloji
hem de bilim felsefesi soruları ilgilenmektedir. İkinci olarak, hem iktisatçılar hem de filozoflar
rasyonalite ve aynı zamanda nedenler ve seçimler arasındaki ilişkiler ile ilgilenmektedir. Üçüncüsü,
iktisatçılar ve filozoflar ekonomik kurumların, süreçlerinin veya sonuçlarının özelliklerine bağlı olarak,
refah, adalet, özgürlük ve haklar hakkındaki sorular ile ilgilenmektedir.
Bu derste bu üç ortak temel çerçevesinde bilgi, ekonomi ve ahlak arasındaki kesişme noktasında
yer alan sorular üzerinde durulacaktır. İktisat felsefesini anlamaya başlamakla birlikte, çevremizdeki
sosyal ve insani dünyayı anlamamız için gerekli olan en önemli yaklaşımları öğrenmek, analitik titizliği
ve eleştirme yeteneğini de geliştirecektir.
Gerçekte iktisat okullarının ortaya çıkışlarını sağlayan arka planların ne olduğuna odaklanmak,
toplumsal amaçlarının daha açık ortaya konmasını sağlayacaktır. İktisat okullarını görerek,
karşıtlıklardan iktisadın felsefesine ilişkin mukayeseli bilgi edinilecektir.
IKT3022 ULUSLARARASI İKTİSAT II, T:3, K:6, ECTS:6
Uluslararası parasal ilişkilerin inceleneceği bu ders kapsamında döviz piyasası, ödemeler
dengesi, dış denkleşme gibi makro ekonomik 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.
IKT3026 ULUSLARARASI PARA VE SERMAYE PİYASALARI , T:2, K:3, ECTS:3
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 dersi ile öğrenciler, uluslararası finansal piyasalarının işleyişi,
ödemeler dengesi, ödemeler dengesizlikleri çözüm mekanizmaları, uluslararası finansal sistem, döviz
piyasası ve işleyişi, uluslararası parite koşulları, uluslararası finans kurumları, finansal krizler, forward,
future, opsiyon ve swap piyasası işlemlerini öğrenecekler ve uluslararası finansal piyasalardaki
dalgalanmalar karşısında finansal istikrarı sağlamaya yönelik çözüm önerileri getirebileceklerdir.
IKT3032 İKTİSAT POLİTİKASI II, T:3, K:6, ECTS:6
Globalizasyon nedir? Globalizasyonu hızlandıran faktörler, 20. yy’ın başlarında emperyalist
Batı Avrupa güçlerinin yüksek oranda entegre ettiği dünya ekonomisi, II. Dünya Savaşı sonrası yeni
dünya düzeni; IMF, Dünya Bankası, GATT, WTO( Dünya Ticaret Örgütü), ve ekonomik
entegrasyonlar, direkt yabancı yatırımlar, sermaye akımları ve mali entegrasyon, kültürel emperyalizm
ve bunların ekonomik politikalar üzerindeki etkileri dersin içeriğini teşkil etmektedir.
IKT3052 PARA POLİTİKASI, T:2, K:3, ECTS:3
Para politikasının tanımı ve önemi, Para politikasının niteliği ve çeşitleri, Para politikasının temel
araçları, Para politikasının, araçları ve göstergeleri, Para politikasının ekonomiyi etkileme kanalları, makro
ekonomik denge ve Para politikası, Para politikası uygulaması ve gecikme sorunu, enflasyon ile
mücadelede para politikası, deflasyon ile mücadelede para politikası, para politikası- maliye politikası
koordinasyonları, parasal istikrar ve alternatif stratejiler, sabit kur sisteminde para politikası, esnek kur
sisteminde para politikası, uluslararası parasal sorunlar, Türkiye’de para politikası ve T.C.M.B., Türkiye’de
enflasyon ve para politikası, T.C.M.B.’nin temel görevleri ve yetkileri, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde
T.C.M.B. uygulamaları.

SEÇMELİ DERSLER
EKM3042 EKONOMETRİ UYGULAMALARI, T:2, K:3, ECTS:3
Birinci yarıyıl zorunlu Ekonometri Dersi’nde teorisi işlenen Basit ve Çoklu Regresyon
Modelleri, Parametrelerin Tahmini, t Testi, F Testi, Belirlilik Katsayısı ve Aralık Tahmini, Korelasyon,
İleriye yönelik aralık tahmini, Esneklik, Fonksiyonel Form Seçimi, Kukla Değişkenler ve Yapısal
Kırılma Analizi, Varsayımdan Sapmalar (Normallik, Otokorelasyon, Değişen Varyans, Çoklu Doğrusal
Bağlılık) ve Düzeltme Yöntemleri konularının ekonometrik paket programı kullanılarak güncel veriler
ile bilgisayar uygulamaları yapılmaktadır.
IKT3054 İKTİSAT TARİHİNDE KAYNAKLAR VE BELGELER, T:2, K:3, ECTS:3
Bu dersin hedefi, iktisat tarihine ilgi duyan öğrencilere bir bilim dalı olarak iktisat tarihinin
doğasını, çalışma yöntemlerini ve kaynak ve belge türlerini tanıtmaktır. Ders iki ana kısma
bölünmüştür. İlk kısımda dünya iktisat tarihi üzerinde odaklanılmakta, ikinci kısımda ise, Türkiye iktisat
tarihi ele alınmaktadır. Türkiye’de ve dünyada iktisat tarihi çalışmalarında kullanılan kütüphaneler,
resmi ve özel arşivler ve nihayet kaynak ve belge türleri görsel malzemeler yardımıyla tanıtılmaktadır.
MLY3034 TÜRK VERGİ SİSTEMİ, T:2, K:3, ECTS:3
Bu dersin kapsamına vergi hukukunun genel esasları, temel kavram ve ilkleri, vergi hukukunun
kaynakları, vergilendirme süreci, mükellefin hak ve ödevleri, Türk vergi sisteminin genel yapısı, gelir
vergisi, kurumlar vergisi ve diğer vergiler girmektedir.
MUH3080 MALİ TABLOLAR ANALİZİ, T:2, K:3, ECTS:3
Bilanço ve gelir tablosunun tanımı ve tahlili, nakit akım akım tablosu, özsermaye değişim tablosu,
kar dağıtim tanımları nakit akışı tablosu ve fon akım tablosunun düzenlenmesi ve tahili tartışılmaktadır.
SOS3026 GELİŞME SOSYOLOJİSİ, T:2, K:3, ECTS:3
Bu dersin temel konusu kalkınma sorunsalının oluşumunu analiz etmektir. Gelişme çalışmaları
sömürge sonrası toplumları anlaşılması üzerine geliştirilen kendine özgülükleri olan bir alandır. Gelişme
sosyolojisi sömürge sonrası toplumların ekonomik politik koşullarının artan ölçüde ilgi alanına
dönüşmesinin sonucunda biçimlenmiştir.
IKT3016 KÜRESELLEŞMENİN KURUMSAL YAPISI, T:2, K:3, ECTS:3
Kavramsal, kuramsal ve tarihsel açıdan küreselleşmeye giriş, küreselleşmenin etki alanları,
ekonomik yönüyle küreselleşme, küreselleşme ve uluslararası sermaye hareketleri, finansal
küreselleşme ve bankacılık sistemi üzerindeki etkileri, küreselleşme sürecinde gelişmekte olan ülke
ekonomilerinde ortaya çıkan ekonomik sorunlar, küreselleşme bilgi toplumu ve eğitim, küreselleşmenin
Türk Ekonomisi üzerindeki etkileri, küreselleşmenin güvenlik boyutu, küreselleşmenin emek piyasası
üzerindeki etkisi.

