İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

in the pop quizzes and other examinations is given high point
value to emphasize the importance of this skill.

MANDATORY FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY
PROGRAM

YDL000 Yazma Becerileri

ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI
YDL000 General English
In the Classroom setting, a main course book series is
followed. With a weekly class load of 8 to 12 hours (according
to the level of the students), classroom lessons provide a focus
on communication skills of students in order to use English
both accurately and fluently. Students work through the
computer-based curriculum for intensive, integrated skills
study two hours a day on week days in the lab. Moreover,
course book series reinforce the vocabulary and language
structures encountered in the software and expand on the
theme.
YDL000 Genel İngilizce Dersi
Sınıf ortamında genel İngilizce ders kitapları kullanılmaktadır.
Haftalık 8-12 saatlik ders yüküyle, sınıf dersleri İngilizce’yi
doğru ve akıcı kullanmaları için öğrencilerin iletişim becerileri
üzerine odaklanma sağlamaktadır. Öğrenciler okuma, yazma,
konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek için bilgisayar
destekli yoğun bir içerikle çalışmaktadırlar. Sınıf dersleri
bilgisayar programında sunulan temalara paralel ve
tamamlayıcı niteliktedir. Ders kitapları bilgisayar programında
bulunan kelime ve dilbilgisi yapılarını pekiştirmektedir ve
programda verilen temalar üzerine yoğunlaşmaktadır.
YDL 000 Computer-Based English
In the laboratory setting a software program is used. Weekly
laboratory load of lab lessons consist of 10 hours. In the
laboratory, students work on the computer to practise the
language. They work independently in the lab to have
communicative competence. Laboratory lessons are composed
of not only the written texts but also a combination of visual
stimuli and the sounds. With its rich content of themes,
laboratory lessons address students with a variety of learning
styles, paces and make the process of learning English more
enjoyable.
YDL000 Bilgisayar Destekli İngilizce
Laboratuar ortamında bilgisayar dil öğretimi programı
kullanılmaktadır. Haftalık laboratuar ders saati 10 saattir.
Laboratuarda öğrenciler öğrenmekte oldukları dili pekiştirmek
için bilgisayar üzerinde çalışma yapmaktadırlar. Öğrenciler
iletişim becerilerini geliştirmek için bireysel olarak laboratuarda
çalışmaktadırlar. Laboratuar dersleri sadece yazılı metinden
değil aynı zamanda görsel ve duyusal verilerden oluşmaktadır.
Zengin tema içeriğiyle laboratuar dersi farklı öğrenme stili ve
hızına sahip öğrencilere hitap etmekte ve İngilizce öğrenme
sürecini eğlenceli hale getirmektedir.
YDL000 Writing Skills
The importance given to the writing skill is evidenced by the
fact that classes are conducted 4 hours per week. The writing
course aims to teach academic writing to the learners.
Beginning with the review and types of paragraph
organization, students expand from writing topic sentences to
paragraphs and well-organized essays step by step. The
course includes styles of organization of paragraphs and
essays as well as other aspects of writing conventions such as
punctuation, the use of linking words, paragraph and essay
format. The course book is based on a recursive system of
writing; that is, learners prewrite, analyze, write, revise and
rewrite. Thus, learners are active participants in the learning
process. Every week, parallel with classroom topics, students
are required to write paragraphs, compositions, letters, essays,
etc. . Then, all the submitted work is evaluated according to
pre-determined criteria with an OHP through peer-correction
or instructor’s feedback in the classroom. The writing section

Yazma becerisine verilen önem derslerin haftada 4 saat
uygulanmasında kendisini gösterir. Yazma dersinin amacı,
öğrencilere akademik metin yazımını öğretmektir. Paragraf
tipleri ve organizasyonun açıklanmasıyla başlayarak, öğrenciler
anafikir cümlesinden, paragrafa ve sonra makale yazma
çalışmalarına kadar aşamalı olarak ilerler. Ders, hem paragraf
ve makale organizasyon çeşitlerini hem de noktalama işaretleri
kullanımı, bağlaçların kullanımı, paragraf ve makale formatı
gibi yazı geleneğinin diğer yönlerini de içerir. Ders kitabı,
dairesel bir yazma sistemine dayanmaktadır; yani öğrenciler
yazma öncesi aktiviteleri yapar, analiz eder, yazar, düzeltir ve
tekrar yazar. Bu şekilde, öğrenciler öğrenme sürecinin aktif
katılımcıları haline gelir. Her hafta ders konularına paralel
olarak paragraflar, kompozisyonlar, mektuplar, denemeler, vb.
yazımı ile sorumlu olan öğrenciler, teslim ettikleri ödevlerini
ders sırasında tepegöz yardımıyla analiz etme, sınıf
arkadaşlarının ve öğretmenin fikirlerini alma şansına sahiptir.
Pop quizlerde ve diğer sınavlarda, yazma bölümüne verilen
ağırlık, yazma becerisine verilen önemin bir göstergesidir.
YDL000 Reading Skills
With a weekly class load of two hours, reading lessons aim to
increase learners' vocabulary and improve their reading skills
and strategies such as skimming, scanning, predicting, using
context and recognizing text organization. In reading lessons,
students learn to comprehend material from a variety of
written genres, including expository writing, personal notes,
advertisements, labels, fables and magazine articles.
Moreover, the course helps the student develop the skills,
habits and attitudes that will reinforce more effective reading
strategies.
YDL000 Okuma Becerileri
Haftada iki saatlik ders saatiyle Okuma dersleri öğrencilerin
kelime bilgisini, okuma becerilerini ve hızlı okuma, tarama,
tahmin etme, parçadan yararlanma, ve parça organizasyonunu
algılama gibi okuma stratejilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Okuma dersinde öğrenciler kişisel notlar, reklamlar, etiketler,
öyküler ve makaleleri içeren birçok yazılı materyali kavramayı
öğrenirler. Ayrıca, okuma dersi öğrencilerin daha etkili okuma
stratejilerini pekiştirecek beceri, alışkanlık ve tutumları
kazanmalarına yardımcı olmaktadır.
YDL000 Video- Based English
Video lessons which are held two hours per week are
organized in a manner that is parallel to classroom topics and
provide visual richness to the program. Intensive, responsive,
selective and extensive types of classroom listening
performance is carried out and the aim is to equip students
with listening strategies such as looking for the key words,
guessing meanings and listening for the general idea. Through
the use of authentic language and contexts in the material, the
course focuses on central issues in real life experience of
students. Moreover, the “Movie Time” sessions that are held
once a month encourages learners to develop their listening
skills in an enjoyable atmosphere.
YDL000 Video Destekli İngilizce
Haftada iki saat uygulanan video derslerinin amacı, sınıf
derslerine paralel konularda organize edilerek programın
bütününe görsel bir zenginlik kazandırmaktır. Yoğun, yanıtsal
ve seçici gibi dinleme performansı stratejilerini içeren sorular
yanıtlanır ve amaç öğrencilerin, anahtar kelimeleri arama,
anlamı tahmin etme, genel anlamı anlamak için dinleme gibi
dinleme stratejilerini geliştirmektir. Materyallerdeki otantik dil
ve bağlamlar yoluyla, ders öğrencilerin gerçek yaşamlarından
uzak olmayan konulara odaklanır. Ayrıca, ayda bir kez
uygulanan “Film” gösterimlerinin hedefi ise öğrencileri eğlenceli
bir atmosferde dinleme becerilerini geliştirme konusunda
cesaretlendirmektir.
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1.YARIYIL DERSLERİ
IKT101
Introduction
(Mandatory)

To

Economics

I

(303)

Content and the methodology of economics, human needs and
resource problems, supply, demand and market equilibrium,
consumption theory, production theory, theory of cost, market
types
(perfect
competition,
monopoly,
monopolistic
competition, oligopoly) and firm behavior, factor markets,
market failures.
IKT 101 İktisada Giriş I (303 ) (Zorunlu)
İktisat biliminin kapsamı ve yöntemi, insan ihtiyaçları ve
kaynak sorunu, arz, talep ve piyasa dengesi, esneklikler,
tüketici teorisi, üretici teorisi, maliyet teorisi, piyasa çeşitleri
(tam rekabet, monopol, monopolcü rekabet, oligopol) ve firma
davranışı, faktör piyasaları, piyasa başarısızlıkları.
IKT
111
Mathematics
(Mandatory)

for

Economists

(303)

Set theory, numbers, identities, equations, concept of function,
linear functions, quadratic functions, algebraic and real
functions, exponential and logaritmic functions (economic
applications), limit, derivative (economic applications),
graphics (economic applications).
IKT111 İktisatçılar İçin Matematik I (303) (Zorunlu)
Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon
kavramı, doğrusal fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar,
rasyonel, cebirsel ve gerçek fonksiyonlar, üstel ve logoritmik
fonksiyonlar (iktisadi uygulamaları), limit, türev (iktisadi
uygulamaları), grafik çizimleri (iktisadi uygulamaları).
IKT113 Computer I (122) (Mandatory)
Introduction to computer, basic concepts, operating system
(Windows XP), Word Processor (Word), spreadsheet program
(Excel)
IKT113 Bilgisayar I (122) (Zorunlu)
Bilgisayara giriş, temel kavramlar, işletim sistemi (Windows
XP), kelime işlemci (Word), elektronik tablolama programı
(Excel)
ISL111 Introduction To Business (303) (Mandatory)
Business and the definition of business, business-related
concepts, business properties, business objectives and
resources of the business relations with the environment, the
classification of enterprises in terms of legal structures,
business size, business location and selection, the basic
functions of business, management, production, marketing,
financing, personnel management, research and development.
ISL111 İşletme Bilimine Giriş (3 0 3) (Zorunlu)
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,
işletmenin temel fonksiyonları; yönetim, üretim, pazarlama,
finansman, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme.
ISL109 General Accounting (303) (Mandatory)
Description of accounting, concepts and principles, basic
accounting equation, the basic financial statements, account
concept in accounting, its form, functioning and recording
methods, accounting framework, the general accounting plan,
the coding methods of chart of accounts, a uniform accounting
system, a uniform accounting system in Turkey, the
preparation of balance sheet and income statement, current
assets, fixed assets, resource accounts, equity, short-term
liabilities, long-term liabilities, final accounts, the recording
methods.
ISL109 Genel Muhasebe (303) (Zorunlu)

Muhasebenin tanımı, kavram ve ilkeler, temel muhasebe
denkliği, temel mali tablolar, muhasebe hesap kavramı, şekli,
işleyişi ve kayıt yöntemleri, hesap çerçevesi, genel hesap planı,
hesap planı kodlama yöntemleri, tek düzen muhasebe sistemi,
Türkiye'de tek düzen muhasebe sistemi, bilanço ve gelir
tablosunun hazırlanması, dönen varlıklar, duran varlıklar,
kaynak hesapları, özkaynaklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar,
uzun vadeli yabancı kaynaklar, sonuç hesapları, kayıt
yöntemleri.
KAM101 Basic Concepts of Law (303) (Mandatory)
General definition of the concept of Law, the rules governing
the social life, the resources of law in Turkish society,
seperation of public law and private law, hiearchy of laws,
judicial bodies.
KAM101 Hukukun Temel Kavramları (303) (Zorunlu)
Hukuk kavramının genel tanımı, sosyal yaşamı düzenleyen
kurallar, Türk toplumunda hukukun kaynakları, kamu hukuku
ve özel hukuk ayırımı, kanunlar hiyerarşisi, yargı organları.
TUR181 Turkish Language (202) (Mandatory)
What is language?, the importance of language in the society
as a social institution, relationship between language and
culture, the place of Turkish language among the world
languages, the development and the historical stages of
Turkish language, the current status and the expansion of
Turkish language, phonetics in Turkish and classification,
phonetic properties of Turkish and the rules about phonetics,
spelling rules, punction marks and their application.
TUR181 Türk Dili I (202) (Zorunlu)
Dil nedir?, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri
ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk Dilinin dünya dilleri
arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk
Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler
ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile
ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması,
noktalama işaretleri ve uygulaması.
AIT181 Ataturk’s Principles and History of Turkish
Revolution I (202) (Mandatory)
The meaning and the importance of Turkish Revolution,
synopsis to the leading causes of Turkish Revolution, World
War I, dismemberment of the Ottoman Empire, the state of
the country and the attitude of the Ataturk against the
occupation of the country, the first step of Liberationorganization through congresses, associations, Kuvayı MilliyeMisak-ı Milli, establishment of Turkish Parliamentary (TBMM),
organisation of the national army, Serves and Gumru Treaties,
the liberation struggle until the Sakarya War, Sakarya WarThe Great Offensive, from Mudanya to Laussanne, two big
revolutions in the politic area, passing to the maintenance of
order stage.
AİT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (202)
(Zorunlu)
İnkılap Tarihinin Anlamı-Türk İnkılabının Önemi, Türk
İnkılabına Yol Açan Nedenlere Toplu Bakış, I. Dünya Savaşı,
Osmanlı
Devletinin
Parçalanmaya
Başlaması,
İşgaller
Karşısında Memleketin Durumu-Mustafa Kemal Paşa’nın
Tutumu,
Kurtuluş
İçin
İlk
Adım-Kongreler
Yoluyla
Teşkilatlanma, Cemiyetler, Kuvayı Milliye-Misak-ı Milli,
TBMM’nin Açılışı, Ulusal Ordunun Kurulması, Sevres ve Gümrü
Barışı, Sakarya Savaşına Kadar Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya
Savaşı-Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, Siyasal Alanda
İki Büyük İnkılap, Takrir-i Sükun Dönemine Geçiş.
YDL183 Foeign Language (202) (English) (Mandatory)
This course is an introduction to English by the gramatical
issues (propositions, pronouns, present and continious tenses,
etc.). Students will improve their necessary skills and
strategies by recognizing and reinforcing the correct
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grammatical and linguistic structures. The course includes the
entire usage of the four skills which consists of reading,
speaking, writing and listening in order to improve the
language.
YDL183 Yabancı Dil I (202) (İngilizce) (Zorunlu)
Ders, dilbilgisi konuları ile (edatlar, zamirler, yeterlilik kipleri,
şimdiki, geniş zaman kipleri, vb.) yabancı dil olarak İngilizce’ye
giriş niteliği taşımaktadır. Ders süresince öğrenciler dilbilgisel
ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramatik bilgilerini
pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve
stratejileri geliştireceklerdir. Ders, öğrenilen dili pekiştirmek için
okuma, konuşma, yazma ve dinlemeden oluşan dört becerinin
anlamlı parçalarda bir arada kullanımını içerir.
2. YARIYIL DERSLERİ
IKT102
Introduction
(Mandatory)

to

Economics

II

(303)

National product, national income and price level
measurement, the macro-economic instability, unemployment,
inflation, stagflation, aggregate demand and aggregate supply,
the Classical and Keynesian theories of employment,
Keynesian model, equilibrium national product, fiscal policy,
monetary, banking, central banks and monetary policy ,
problems and debates in macroeconomics, monetarism and
rational expectations, inflation-unemployment relationship,
Keynesian, neo-classical supply-side economics and ideas,
economic growth, growth policies, growth, and less-developed
countries, foreign trade, comparative advantage, protection,
foreign exchange rates.
IKT102 İktisada Giriş II (303) (Zorunlu)
Milli hasıla, milli gelir ve fiyat düzeyinin ölçümü, makro iktisadi
istikrarsızlık, işsizlik, enflasyon, stagflasyon, toplam talep ve
toplam arz, Klasik ve Keynezyen istihdam teorileri, Keynezyen
modelde denge milli hasıla, maliye politikası, para, bankacılık,
merkez bankaları ve para politikası, makro iktisatta problemler
ve tartışmalar, Monetarizm ve rasyonel beklentiler, enflasyonişsizlik ilişkisi, Keynezyen, yeni- klasik ve arz yönlü iktisat
görüşleri, iktisadi büyüme, büyüme politikaları, büyüme ve az
gelişmiş ülkeler, dış ticaret, mukayeseli üstünlük, koruma,
döviz kurları.
IKT112 Mathematics
(Mandatory)

for

Economists

II

Integral, and derivative functions of several
matrices, expansions and economic applications.

(303)

variables,

IKT112 İktisatçılar için Matematik II (303) (Zorunlu)
İntegral, çok değişkenli fonksiyonlar
determinat ve iktisadi uygulamalar.

ve

türev,

matris,

IKT114 Computer II (223) (Mandatory)
The presentation-graphics software (Power Point), Web design
(Front Page), Introduction to Database (Access).
IKT114 Bilgisayar II (223) (Zorunlu)
Sunu-grafik yazılımı (Power Point), Web tasarımı (Front Page),
Veri tabanı programına giriş (Access).
IKT186 Economic Sociology (303) (Mandatory)
The location and the methodology of the sociology of
economics, socio-economic behavior, economic mentality of
the whole integrated system, the analysis of social, economic,
relationship with other fields area, industrial society, the
economic process analysis, industrial society, corporate issues,
exchange of industrial society, information society and
knowledge economy, social change in Turkey.
IKT 186 İktisat Sosyolojisi (3 0 3) (Zorunlu)
İktisat sosyolojisinin konusu konumu ve metodolojisi, sosyoekonomik davranışlar, iktisat zihniyeti, entegre sistem olarak
toplumsal bütünün analizi, ekonomik alanın diğer alanlarla

ilişkisi, endüstri toplumunda ekonomik sürecin analizi, endüstri
toplumunun kurumsal sorunları, endüstri toplumunun değişimi,
bilgi toplumu ve bilgi ekonomisi, Türkiye’de toplumsal değişim.
ISL104 Inventory-Balance Sheet (303) (Mandatory)
Accounting and inventory definition, history, the necessity,
benefits, made causes, made the time and duration, period,
types, activities, valuation, valuation measures, non-inventory
studies accounting, inventory and valuation of assets and
resources, expenditure and revenue of inventory valuation, the
accounts , a scale is heavy, profit and loss account.
ISL104 Envanter- Bilanço (303) (Zorunlu)
Muhasebenin ve envanterin tanımı, tarihçesi, gerekliliği,
yararları, yapılma nedenleri, yapılma zamanı ve süresi, dönemi,
çeşitleri, çalışmaları, değerleme, değerleme ölçüleri, muhasebe
dışı envanter çalışmaları, varlıkların ve kaynakların envanteri ve
değerlemesi, gider ve gelirlerin envanter değerlemesi, hesap
planı, mizanlar, dönem karı ve zararı hesabı.
KAM116 Constitutional Law (303) (Mandatory)
Movements and the meaning of constitutionalism, the concept
of the constitution and constitutional law, the constitution and
the state, the basic principles of democracy, democracy
imposed regimes, movements in Turkey and the 1982
Constitution of constitutionalism.
KAM116 Anayasa Hukuku (303) (Zorunlu)
Anayasacılık hareketleri ve anlamı, anayasa kavramı ve
anayasa hukuku, anayasa ve devlet, demokrasinin temel
ilkeleri, demokrasinin uyguladığı rejimler, Türkiye’deki
anayasacılık hareketleri ve 1982 Anayasası.
TUR182 Turkish Language II (202) (Mandatory)
Turkish affixes and their application, general information about
the composition, the types of words, sentence elements,
sentence analysis application, narration and sentence, and
their correction, petitions, minutes, letters and varieties, the
principles to be followed in scientific writing.
TUR182 Türk Dili II (202) (Zorunlu)
Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili
genel bilgiler, kelime türleri, cümlenin unsurları, cümle tahlili
uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların
düzeltilmesi, dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, bilimsel
yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar.
AIT182 Principles of Atatürk and History of Revolution
II (202) (Mandatory)
Features in the conduct of the Turkish Revolution, the
establishment of the legal system, the establishment of the
educational system, recent efforts in the field of economy and
finance, regulate social life in the other innovations, internal
and external politics of the Republic of Turkey in the death of
Ataturk, Ataturk's principles in general (Republicanism,
Nationalism, populism, statism, secularism, Revolution),
internal and external politics of the Republic of Turkey after
Ataturk era (1938-1983), in the overall evaluation.
AIT182 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (202)
(Zorunlu)
Türk inkılabının yürütülmesindeki özellikler, hukuk sisteminin
kurulması, eğitim sisteminin kurulması, ekonomi ve maliye
alanında harcanan çabalar, toplumsal yaşayışı düzenleyen
diğer yenilikler, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin içdış siyaseti Atatürk’ün ölümü, Atatürk İlkeleri genel olarak
(Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik,
İnkılapçılık),
Atatürk
döneminden
sonra
Türkiye
Cumhuriyeti’nin iç ve dış siyaseti (1938-1983 arası), genel
değerlendirme.
YDL184 Foreign
(Mandatory)

Language

II

(202)

(English)
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YDL183 as the continuity of the students during the course of
grammatical and linguistic structures of the various teaching
activities, recognizing the need to reinforce the grammatical
knowledge develops skills and strategies. The course to
reinforce the language learned in reading, speaking, writing,
and the four skills of listening involves the use of a
combination of significant components. Detailed use and
development of reading and speed reading strategies,
mobilization of the texts for the interpretation of mental
abilities, vocabulary learning, memory retention and
development of strategies to use when needed.
YDL184 Yabancı Dil II (202) (İngilizce) (Zorunlu)
YDL183’ün devamı olarak ders süresince öğrenciler dilbilgisel
ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramatik bilgilerini
pekiştirerek çeşitli öğretme etkinlikleriyle gerekli beceri ve
stratejileri geliştirir. Ders, öğrenilen dili pekiştirmek için okuma,
konuşma, yazma ve dinlemeden oluşan dört becerinin anlamlı
parçalarda bir arada kullanımını içerir. Detaylı okuma ve hızlı
okuma stratejilerinin kullanılması ve geliştirilmesi, metinlerin
yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesi, kelime
öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma
stratejilerini geliştirme.
3. YARIYIL DERSLERİ
IKT 201 Microeconomics I (303) (Mandatory)
Economic models, classification of markets, the concept of
industry, demand theory: cardinal, ordinal approaches, the
explained preferences hypothesis, production theory: the laws
of production, technological development and the production
function, determination of optimal combination of factors,
constitution of cost functions from the production function,
cost theory: the traditional cost The theory of modern cost
theory, firm theory: perfect competition.
IKT201 Mikro İktisat I (303) (Zorunlu)
İktisadi modeller, piyasaların sınıflandırılması, endüstri kavramı,
talep teorisi: kardinal, ordinal yaklaşımlar, açıklanmış tercihler
hipotezi, üretim teorisi: üretim yasaları, teknolojik gelişme ve
üretim fonksiyonu, optimal faktör bileşiminin belirlenişi, üretim
fonksiyonlarından maliyet fonksiyonlarının elde edilişi, maliyet
teorisi: geleneksel maliyet teorisi, modern maliyet teorisi, firma
teorisi: tam rekabet.
IKT203 Statistics I (303) (Mandatory)
Basic statistical concepts, data collection and arrangement,
central tendency measures (averages) : sensitive average
(arithmetic mean, weighted arithmetic mean, geometric mean,
harmonic mean and the squared mean), Means (peak value /
mode, median / median and divisors: quartiles / interquartile;
decyl and centiles) the relations between the averages and the
selection of the appropriate average type; variation, inclination
and kurtosis measures, probability theory, random variables,
the discrete (binomial, hypergeometric, poisson, discrete
uniform distribution and the multinomial distribution), and
continuous probability distributions (normal, student-t
distribution, exponential continuous uniform distribution)
widely used in social sciences.

IKT205 History of Economics (303) (Mandatory)
European economic history from antiquity until the early
twentieth century, agricultural and industrial revolutions,
economic institutions (manorialism, ikta and mukataa),
economic thought (Physiocracy, mercantilism and liberalism),
the macro-economic trends (demographics, money and price)
and economic sectors (agriculture, trade, finance and
industry).
IKT205 İktisat Tarihi (303) (Zorunlu)
İlkçağdan yirminci yüzyılın başlarına kadar Avrupa iktisat tarihi,
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).
IKT207 Macroeconomics I (303) (Zorunlu)
The fundamentals of macroeconomics, the basic macro
variables, national accounting, the classical macro model, the
Keynesian macro model, IS-LM model, IS-LM-BP model,
aggregate supply- aggregate demand model (AD-AS).
IKT207 Makro İktisat I (303) (Zorunlu)
Makroekonominin temelleri, temel makroekonomik değişkenler,
Milli muhasebe, Klasik makro model, Keynesyen makro model,
IS-LM modeli, IS-LM-BP modeli, Toplam Talep- Toplam Arz
modeli (AD-AS modeli).
YDL285 Foreign Language III (404)
The english meanings of economic concepts, learning the
pharases commonly used in micro and macro economics.
Reading the economic articles from easy to difficult, translating
them to Turkish and taking out questions from these texts.
YDL285 Yabancı Dil III (404)
İktisadi kavramların İngilizceleri, mikro ve makro iktisat
derslerinde sık kullanılan cümle kalıplarının öğrenilmsi. Basitten
zora doğru İngilizce iktisadi metinlerin okunması, Türkçe’ye
çevrilmesi, bu metinlerden sorular çıkarılması.
IKT217
Environmental
and
Economics (303) (Elective)

Natural

Resource

Basic concepts: environment, environmental sciences, ecology,
defining the relationship between natural resources and
economy, changing conditions, the evolution of environmental
and economic thought, environmental pollution:
The
formation, causes, historical development and sources of
environmental pollution, economic and social effects of
environmental pollution, the definition, scope and the
classification
of
natural
resources,
renewable
and
nonrenewable natural resources and their basic properties
(aquatic products, pasture and meadow, forest, raw materials
and metals, identification of basic properties of energy
resources etc.), evaluation of environment, current and future
view of natural resources and environmental values, the
importance and the effects of natural resources on world
economy in the process of transformation of world economy.

IKT203 İstatistik I (303) (Zorunlu)

IKT217 Çevre Ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi (303)
(Seçmeli)

Temel
istatistik
kavramlar,
verilerin
toplanması
ve
düzenlenmesi; merkezi eğilim ölçüleri (ortalamalar): duyarlı
ortalamalar (aritmetik ortalama; tartılı aritmetik ortalama,
geometrik ortalama, harmonik ortalama ve kareli ortalama);
duyarlı
olmayan
ortalamalar
(tepe
değeri/mod,
ortanca/medyan ve bölenler: kartiller/çeyrek değerler; desiller
ve persantiller); ortalamalar arasındaki ilişkiler ve uygun
ortalama tipinin seçimi; değişkenlik, eğiklik ve basıklık ölçüleri;
olasılık kuramı; rassal değişkenler; sosyal bilimlerde yaygın
olarak kullanılan kesikli (binom, hipergeometrik; poisson,
kesikli tekdüze dağılım ve mültinominal dağılım) ve sürekli
olasılık dağılımları (normal, student-t dağılımı, üstel, sürekli
tekdüze dağılım).

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 etkileri, doğal kaynakların tanımı, kapsamı ve
sınıflandırılması, yenilenebilen ve yenilenemeyen doğal
kaynaklar ve bunların temel özellikleri (su ürünleri, mera ve
çayır, orman, hammaddeler ve madenler, enerji kaynaklarının
temel
özelliklerinin
tanımlanması
vb.),
çevrenin
değerlendirilmesi, doğal kaynaklar ve çevresel değerlerin
mevcut
durumu
ve
gelecekteki
görünümü,
dünya
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ekonomisindeki değişim sürecinde doğal kaynakların önemi ve
dünya ekonomisi üzerine etkileri.
KAM203 Law of Obligations (303) (Elective)
General information about law of obligation, its place among
the other branches of law, the resources of law of obligation
and the obligations code system, loan relations and resources
of debts, debt relations arise from contract, debt relations
arises from tortious act, debt relations arise from unjust
enrichment, the provision and end of debt relations, private
debt relations.
KAM203 Borçlar Hukuku (303) (Seçmeli)
Borçlar hukuku hakkında genel bilgiler, hukuk dalları arasındaki
yeri, borçlar hukukunun kaynakları ve borçlar kanunu sistemi,
borç ilişkisi ve borçların kaynakları, akitten doğan borç ilişkileri,
haksız fiilden doğan borç ilişkileri ve sebepsiz zenginleşmeden
doğan borç ilişkileri, borç ilişkilerinin hükmü ve sona ermesi,
özel borç ilişkileri.
ISL219 Cost Accounting
Definition of cost accounting, its aims and basic cost concepts,
cost types and recording system, the examination of
production and cost elements, cost places and the rule of cost
distribution, analysing the order, stage and standard cost
methods within the context of cost system and cost accounting
methods.
ISL219 Maliyet Muhasebesi ( 3 0 3 ) (Seçmeli)
Maliyet Muhasebesinin tanımı, amaçları ve temel maliyet
kavramları, maliyet türleri ve kayıt düzeni, üretim maliyet
unsurlarının incelenmesi, maliyet yerleri ve maliyetlerin dağıtım
esasları, maliyet sistemleri ve maliyet hesaplama yöntemleri
kapsamında sipariş, safha ve standart maliyet yöntemlerinin
incelenmesi.
4. YARIYIL DERSLERİ
IKT202 Microeconomics II (303) (Mandatory)
Monopoly, monopolistic competition and oligopoly markets
designated price and production quantity, pricing of factors of
production and income distribution, general equilibrium theory,
welfare economics, public goods, externalities and the role of
the state.
IKT202 Mikro İktisat II (303) (Zorunlu)
Monopol, monopollü rekabet ve oligopol piyasalarında fiyat ve
üretim
miktarının
belirlenişi,
üretim
faktörlerinin
fiyatlandırılması ve gelir dağılımı, genel denge teorisi, refah
iktisadı, kamu malları, dışsallıklar ve devletin rolü.
IKT204 Statistics II (303) (Mandatory)
The theory of sampling (sampling methods, sampling
objectives stages of the sampling process, sampling
distributions, sampling distribution of sample mean, for
example the distribution of the sampling rate, the sample
variance of the sampling distribution and central limit theorem
/ milliliter), estimation theory (point estimation and interval
estimation, the point estimate of the range characteristics of
the average range, the estimated population variance, the rate
of population and the population variance of the estimated
range, interval estimation), hypothesis testing (basic concepts,
stages of the process of hypothesis testing, only the sample
mean, and variance ratio tests), chi-square tests (chi-square
independence that tests and chi-square goodness-square
homogeneity), simple linear correlation and regression analysis
and time series analysis of indexes.
IKT204 İstatistik II (303) (Zorunlu)
Örnekleme teorisi (örnekleme yöntemleri; örneklemenin
amaçları;
örnekleme
sürecinin
aşamaları;
örnekleme
dağılımları; örnek ortalamasının örnekleme dağılımı; örnek
oranının örnekleme dağılımı, örnek varyansının örnekleme

dağılımı ve merkezi limit teoremi/mlt); tahmin teorisi (nokta
tahmini ve aralık tahmini; nokta aralık tahminin özellikleri;
anakütle varyans ortalamasının aralık tahmini, anakütle
oranının aralık tahmini ve anakütle varyansının aralık tahmini);
hipotez testleri (temel kavramlar; hipotez testi sürecinin
aşamaları; tek anakütle ortalamasının, oranının ve varyansının
testleri); ki-kare testleri (ki-kare bağımsızlık ki-kare homojenlik
ve ki-kare uygunluk testleri); basit doğrusal korelasyon ve
regresyon analizi; indeksler ve zaman serisi analizi.
IKT206 Macroeconomics II (3 0 3) (Mandatory)
Theories of the Business Cycle, unemployment and inflation,
budget deficits and external deficits, economic growth, the
micro foundations of macroeconomics: consumption and
saving, investment, money supply and money demand.
IKT206 Makro İktisat II ( 3 0 3 ) (Zorunlu)
Konjonktür teorileri, İşsizlik ve enflasyon, Bütçe açıkları ve dış
açıklar, Ekonomik büyüme, Makroekonominin mikro temelleri:
tüketim ve tasarruf, yatırım, para arzı ve para talebi.
IKT208
History
(Mandatory)

of

Economic

Thought

(303)

Ancient and medieval economic thought. Capitalism and the
evolution of economic thinking: mercantilism, physiocracy and
Classical School.
IKT208 İktisadi Düşünce Tarihi (303) (Zorunlu)
Antik ve ortaçağda iktisadi düşünce. Kapitalizm ve iktisadi
düşüncenin evrimi: Merkantilizm, Fizyokrasi ve Klasik Okul.
YDL286 Foreign Language IV (404)
Read texts in English as a continuation of YDL285 economics,
removal of unknown words, English explanation of economic
concepts, this text summarizes the removal of a short,
students read short articles in English based on the printing of
texts.
YDL 286 Yabancı Dil IV (404)
YDL285’in devamı olarak İngilizce iktisat metinlerinin
okunması,
bilinmeyen
kelimelerin
çıkarılması,
iktisadi
kavramların İngilizce açıklanması, bu metinlerden kısa özetler
çıkarılması, öğrencilere okunan metinlere dayalı kısa İngilizce
makaleler yazdırılması, yorumlatılması
IKT 220 Turkish Economic History (303) (Elective)
Turkey economic history, principles of the Seljuk economy:
social structure, financial structure, economic prosperity,
production and trade structure and foundations of the
Ottoman economy: social structure, financial structure,
grooming, and foundation systems, production structure,
transport and trade system, monetary and financial system ,
trades unions and officially systems, labor and social security
systems.
IKT220 Türk İktisat Tarihi (303) (Seçmeli)
Türkiye iktisat tarihinin temelleri, Selçuklu ekonomisinin
esasları: sosyal yapı, mali yapı, iktisadi refah, üretim ve ticaret
yapısı, Osmanlı ekonomisinin temelleri: sosyal yapı, mali yapı,
tımar ve vakıf sistemleri, üretim yapısı, ulaşım ve ticaret
sistemi, para ve finansman sistemi, esnaf birlikleri ve narh
sistemi, çalışma ve sosyal güvenlik sistemleri.
KAM 206 Administrative Law (303) (Elective)
The concept of administration and administrative law,
administrative
law,
characteristics
and
resources,
administrative functions, law enforcement, public service, the
administration period, ordinary and extraordinary powers and
sanctions, administrative proceedings, the administration and
the administration responsible for the goods.
KAM206 İdare Hukuku (303) (Seçmeli)
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İdare ve idare hukuku kavramı, idare hukukunun özellikleri ve
kaynakları, idari işlev, kolluk hizmeti, kamu hizmeti, idarenin
olağan ve olağanüstü dönemdeki yetki ve yaptırımları, idari
işlemler, idare malları ve idarenin sorumluluğu.
ISL236 Management and Organization (303) (Elective)
Historical development of managerial thought, before the
transfer of scientific studies, management classics,
Neoclassical economists, modern management, management
by objectives, strategic management, strategic management
process, stages of business development efforts, analysis and
control, management, management's meaning, types and
forms of governance, the management profession the
management functions of planning, organizing, leading and
influencing, coordination, control, connection processes,
decision making, communication, organizational effectiveness,
efficiency, time and stress management, conflict and crisis
management.

Ekonometrinin tanımı ve kapsamı – Ekonometrik araştırmanın
aşamaları – Basit regresyon modeli (En Küçük Kareler Yöntemi,
Anlamlılık testleri) – Tahmin edicilerde aranan özellikler – Çoklu
regresyon modeli – Regresyon modelinin matrislerle gösterimi
– Başlıca fonksiyonel biçimler.
MLY311 Fiscal Theory (303) (Mandatory)
The reasons of market failures and the necessity of
government intervention ( public goods, externalities,
analysing the diminishing cost conditions), income distribution
problem, budget systems and cost-benefit analysis,
government expenditure, tax structure.
MLY311 Maliye Teorisi (303) (Zorunlu)
Piyasa kusurlarının nedenleri ve devletin bazı görevleri üzerine
alma ihtiyacı (kamu malları, dışsallıklar, azalan maliyet
koşullarının tahlili), gelir dağılımı problemi, bütçe sistemleri ve
fayda maliyet analizi, kamu harcamaları, vergi yapıları.

ISL236 Yönetim ve Organizasyon (303) (Seçmeli)

IKT337 Economic Policy (303) (Mandatory)

Yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi; bilimsel çalışmalar öncesi
devir, yönetimde klasikler, neoklasikler, modern yönetim,
amaçlara göre yönetim, stratejik yönetim, işletmelerde stratejik
yönetim süreci safhaları, geliştirme çabaları, analizi ve
kontrolü, yönetim, yönetimin anlamı, yönetim tür ve biçimleri,
yönetim mesleği, yönetim işlevleri, planlama, örgütleme,
yöneltme ve etkileme, koordinasyon, kontrol, bağlantı
süreçleri, karar verme, iletişim, örgütsel etkinlik, verimlilik,
zaman ve stres yönetimi, çatışma ve kriz yönetimi.

Objectives and tools of economic policy, the national
institutions effective on the economic policy and their
applications, the international institutions which have an effect
upon the economic policy and applications, theoretical
framework of economic policy, money and the exchange rate
system, public finance, fiscal markets, balance of payments
problems, inflation, monitoring the economy, economic policy
applications in Turkey.

IKT222 Economics of Energy
The case of energy-economy macroeconomics and
microeconomics students to deepen knowledge within the
scope of issues, competitive conditions, the financing of
energy projects, modeling and analysis of investment options,
energy sector, economic and financial management tools,
energy trading, energy balance, energy policy, energy
planning areas is aimed to obtain a general perspective.
IKT222 Enerji Ekonomisi
Öğrencilerin makroekonomi ve mikroekonomi konuları
kapsamındaki
bilgilerini
enerji
ekonomisi
özelinde
derinleştirerek, rekabet koşullarında enerji projelerinin
finansmanı, yatırım seçeneklerinin modellenmesi ve analizi,
enerji sektöründe ekonomik ve finansal yönetim araçları, enerji
ticareti, enerji dengesi, enerji politikaları, enerji planlaması
alanlarında
genel
bir
perspektif
kazandırılması
hedeflenmektedir.
5. YARIYIL DERSLERİ
IKT307 Theory of International Economics (303)
(Mandatory)

IKT337 İktisat Politikası (303) (Zorunlu)
İktisat politikasının amaçları araçları, iktisat politikası üzerinde
etkili olan ulusal kurum ve kuruluşlar ve bunların uygulamaları,
iktisat politikası üzerinde etkileri olan uluslar arası kuruluşlar ve
uygulamaları, ekonomi politikası için teorik çerçeve, para ve
döviz kuru politikası, kamu finansmanı, mali piyasalar,
ödemeler dengesi sorunları, enflasyon, ekonominin izlenmesi,
Türkiye’de iktisat politikası uygulamaları.
IKT317 Political Economy (303) (Elective)
Definition and the evolution of the political economy, different
perspectives in political economy, political economy and
established economics, political economy of the poverty,
education, culture, environmental problems and political
economy.
İKT317 Politik İktisat (303) (Seçmeli)
Politik iktisadın tanımı ve evrimi, politik iktisatta farklı
perspektifler, politik iktisat ve yerleşik iktisat, kalkınmanın
politik iktisadı, yoksulluğun politik iktisadı, eğitim ve kültür,
çevre sorunları ve politik iktisat.
IKT325 Political Economy (303) (Elective)

The history of international trade, classical and neo-classical
foreign trade theory, factor endowment theory, gains from
foreign trade and income distribution, new foreign trade
theories, economic growth and foreign trade analysis.

Definitions of political economy, evolution of political economy,
different perspectives in political economy, poverty,
development, labor, gender, education and culture,
environment.

IKT307 Uluslararası İktisat Teorisi (303) (Zorunlu)

MLY317 Turkish Tax System (303) (Elective)

Uluslararası ticaretin tarihçesi, Klasik ve Neo-klasik dış ticaret
teorisi, faktör donanımı teorisi, dış ticaret kazançları ve gelir
dağılımı, yeni dış ticaret teorileri, iktisadi büyüme ve dış ticaret
analizi.

Basic concepts of taxation, fundamental principles and
institutions of taxation, the structure of Turkish tax system
and structure (income tax, corporation tax, inheritance and gift
tax, value added tax, property tax, motor vehicle tax, banking
and insurance transaction tax and other taxes), characteristics
of the Turkish tax system and related applications.

EKN301 Econometrics (303) (Mandatory)
Content and the scope of econometrics, the stages of
econometric analysis, simple regression model ( least squares
method, tests of significance), required properties of
estimators, multiple regression model, matrix notation of
regression model, basic functional types.
EKN301 Ekonometri I (303) (Zorunlu)

MLY317 Türk Vergi Sistemi (303) (Seçmeli)
Vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vegileme ilkeleri ve
kurumları. Türk vergi Sisteminin yapısı ve bu yapıyı oluşturan
vergilerin (gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal
vergisi, katma değer vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar
vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve diğer vergiler)
özellikleri, Türk vergi sistemi ile ilgili uygulamalar.
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EKN302 Ekonometri II (303) (Zorunlu)
KAM305 Ticaret Hukuku (303) (Seçmeli)
Ticaret hukukunun kapsamı, ticari işletmeler, ticari işlemler,
temlik, ticari belgeler (poliçe, çek, senet), ortaklıklar (özel ve
genel), anonim şirketler, anlaşma çeşitleri (satış, temsil,
leasing, factoring vb.), haksız muamele kanunu, mülkiyet ve
veraset hukukuna giriş, kanunlararası çelişkiler.
KAM305 Commercial Law (303) (Seçmeli)
Scope of commercial law, commercial enterprises, commercial
transactions, assignment, commercial papers (drafts, checks,
notes), partnerships (ordinary and general),
stock
corporations, different kinds of contracts (sale, agency,
leasing, factoring etc.), law of torts, introduction to law of
property and succession, conflict of laws.
ISL313 Corporate Finance (303) (Elective)
Financial system, time value of money, valuation of bonds and
stocks, capital budgeting, risk and return, short term and long
term financing, capital structure, financial plannning and
financial statement analysis.
ISL313 İşletme Finansı (303) (Seçmeli)
Finansal sistem, paranın zaman değeri, tahvil ve hisse senedi
değerleme, sermaye bütçeleme, risk ve getiri, kısa ve uzun
vadeli finansman, sermaye yapısı, finansal planlama ve mali
tablolar analizi.
IKT339 Mathematical Economics I (303) (Elective)
Economic Applications of Graphs and Equations: İsocost lines,
supply and demand analysis, IS-LM analysis, production
possibilities frontier; Uses of Derivatives in Economics:
marginal concepts, optimizing economic functions, price
elasticity of demand and supply, relationships among total,
marginal, and average concepts; Calculus of Multivariable
Functions in Economics: differentials and incremental changes,
optimizing multivariable functions in economics.
IKT339 Matematiksel İktisat I (303) (Seçmeli)
Grafikler ve
Denklem İktisadi
Uygulamaları:
Eş
maliyet eğrileri, arz ve talep analizi, IS-LM analizi, Üretim
olanakları eğrisi, İktisatta türevin kullanımı, Marjinal kavramı,
İktisadi fonksiyonların optimizasyonu, Talep ve arzın fiyat
esnekliği, Toplam marjinal ve ortalama kavramlarının ilişkileri;
İktisatta çok değişkenli fonksiyonların matematiği: Diferansiyel
ve artış değeri, İktisatta çok değişkenli fonksiyonların
optimizasyonu.

6.YARIYIL DERSLERİ
ECN308
International
(Mandatory)

Economic

Policy

(303)

Traditional international economic policies, the new trade
policies, and analysis of the concept of balance of payments,
foreign trade and national income, balance sheet of the
imbalance of payments, automatic meta center mechanisms,
external meta center policies, balance of international
payments and exchange rate policies.
IKT308 Uluslararası İktisat Politikası (303) (Zorunlu)
Geleneksel uluslararası iktisat politikaları, yeni ticaret
politikaları, ödemeler dengesi kavramı ve analizi, dış ticaret ve
milli gelir, ödemeler bilançosunda dengesizlik sorunları,
otomatik denkleşme mekanizmaları, dış denkleşme politikaları,
kur politikaları ve dış ödemeler dengesi.
EKN302 Econometrics II (303) (Mandatory)
Deviations from the results of the basic assumptions
(heteroscedasticity,
autocorrelation,
multicolinearity)
Artificial-variable models - Delayed regression models - Multiequation models - model selection.

Temel varsayımlardan sapmaların sonuçları (Değişen varyans,
otokorelasyon, çoklu doğrusal bağlantı) – Yapay değişkenli
modeller – Gecikmeli regresyon modelleri – Çok denklemli
modeller – Model seçimi.
MLY322 Fiscal Policy (303) (Mandatory)
Designated national income. Inflation, unemployment and
stagflation problems. Economic stability theory and the use of
public expenditures and taxes in order to stabilize.
Development and fiscal policies.
MLY322 Maliye Politikası (303) (Zorunlu)
Milli gelirin belirlenişi. Enflasyon, işsizlik ve stagflasyon
problemleri. İktisadi istikrar teorisi ve kamu harcamaları ile
vergilerin istikrar amacıyla kullanımı. Kalkınma ve maliye
politikaları.
IKT338 Research Methods and Techniques (303)
(Mandatory)
Scientific classification and method of scientific thinking, types
of research and data collection techniques, stages of scientific
research, scientific research, the formal conditions to be
complied with, library and Internet source scanning,
referencing rules
IKT338 Araştırma
(Zorunlu)

Yöntem

ve

Teknikleri

(303)

Bilimsel sınıflandırma ve bilimsel düşünce yöntemi, araştırma
türleri ve veri toplama teknikleri, bilimsel araştırmanın
aşamaları, bilimsel araştırmada uyulması gereken biçimsel
koşullar, kütüphane ve internetten kaynak tarama, kaynak
gösterme kuralları.
IKT332 The World Economy (303) (Elective)
Development of macro-economic trends in the world economy,
overall view of the world economy, the country groups in
terms of development, globalization and its effects, global
information society and knowledge economy, transition
economies, emerging markets, international capital flows,
global economic and financial crises.
IKT 332 Dünya Ekonomisi (303) (Seçmeli)
Dünya ekonomisinde makro ekonomik akımların gelişimi,
dünya ekonomisinin genel görünümü, gelişmişlik açısından ülke
grupları, küreselleşme ve etkileri, dünya enformasyon toplumu
ve bilgi ekonomisi, geçiş ekonomileri, yükselen piyasalar,
uluslararası sermaye hareketleri, global ekonomik ve finansal
krizler.
IKT328 Economics of Technology and Innovation (303)
(Elective)
Technology and innovation perspectives in different schools of
economics, The organization of technological development,
The role of technological development in industrialization and
development economy, R&D management and policy,
Development of science and technology policies in Turkey,
National technology policy and strategy, Technoparks and
technopolis, Technology transfer.
IKT328 Teknoloji ve Yenilik İktisadı (303) (Seçmeli)
Farklı iktisat okullarında teknoloji ve yeniliğe bakış, Teknolojik
gelişmenin örgütlenişi, Teknolojik gelişmenin sanayileşme ve
kalkınmada rolü, AR-GE yönetimi ve politikası, Türkiye’de bilim
ve teknoloji politikalarının gelişimi, Ulusal teknoloji politikası ve
stratejisi, Teknoparklar ve teknokentler, Teknoloji transferi.
IKT330 Income Distribution Policies (303) (Elective)
Conceptual analysis of income distribution, income distribution,
growth, theoretical approaches, the income distribution policy,
objectives, means, income distribution effects of economic
policies, income distribution, poverty, unemployment,
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relationship, income distribution and policies implemented in
Turkey.

Gelir dağılımı kavramsal analiz, gelir dağılımı büyüme ilişkisi,
teorik yaklaşımlar, gelir dağılımı politikasının amaçları, araçları,
ekonomi politikalarının gelir dağılımına etkileri, gelir dağılımı,
yoksulluk, işsizlik ilişkisi, Türkiye’de gelir dağılımı ve uygulanan
politikalar.

Properties of labor market, the supply of labor, the demand for
labor for short-term and long-term, determinants for labor
force participation, determination of wages and wage models,
human capital theory and issues, economic analysis of labor
mobility and the consequences for national economy, labor
productivity and labor markets, unemployment and
employment policy, the supply and demand of union service
and analysis about the aims, activities and economic effects of
unions.

ISL316 Negotiable Instruments Law (303) (Elective)

IKT429 Çalışma Ekonomisi (303) (Zorunlu)

General provisions (concepts and properties), which is
dominated by precious evraka principles, classification of
various aspects of commercial paper, the transfer of
negotiable instruments, negotiable securities, the policy,
bonds, checks, commodity stocks, shares, general store,
warehouse receipts, warrants.

Emek piyasalarının özellikleri, emek arzı, kısa ve uzun
dönemde emek talebi, işgücüne katılımı belirleyen unsurlar,
ücretlerin belirlenmesi ve ücret modelleri, beşeri sermaye
teorisi ve ilgili sorunlar, emek mobilitesinin ekonomik analizi ve
ülke ekonomisi açısından doğurduğu sonuçlar, emek verimliliği
ve emek piyasaları, işsizlik sorunu ve istihdam politikaları,
sendikal hizmetlerin arz ve talebi ile sendikaların amaçları,
faaliyetleri ve ekonomik etkileri üzerine analizler.

IKT330 Gelir Dağılımı Politikaları (303) (Seçmeli)

ISL316 Kıymetli Evrak Hukuku (303) (Seçmeli)
Genel hükümler (kavramlar ve özellikleri), kıymetli evraka
hakim olan ilkeler, kıymetli evrakın çeşitli yönlerden
sınıflandırılması, kıymetli evrakın devri, kambiyo senetleri;
poliçe, bono, çek, emtia senetleri; hisse senetleri, umumi
mağaza, makbuz senedi, varant.
IKT340 Mathematical Economics II (303) (Elective)
Integral Calculus and its Applications in Economics; Special
Determinants and Matrices and Their Use in Economics: the
Jacobian, the Hessian, The Discriminant, Higher-Order
Hessians, the Bordered Hessian for Constrained Optimization,
Input-Output
Analysis,
Eigenvalues,
Eigenvectors,
Transformation Matrix; Linear Programming: The Simplex
Algoritm; Linear Programming: The Dual.
IKT340 Matematiksel İktisat II (303) (Seçmeli)
İntegral Matematiği ve İktisada uygulanması; Özel
Determinantlar ve Matrisler ve İktisada uygulanması: Jacobian,
Hessian, Diskriminant, Yüksek mertebeden Hessian Matris,
Kısıtlı optimizasyon için sınırlandırılmış Hessian matris, GirdiÇıktı Analizi, Özdeğer ve Özvektörler, Dönüşüm matrisi,
Doğrusal
programlama:
Simplex
algoritma,
Doğrusal
programlama: Dual.

7.YARIYIL DERSLERİ
IKT401 Money Theory (303) (Mandatory)
Definition of money, functions, properties, different stages of
usage of money and money systems, development of
international money system, monetary institutions in financial
system (banks, central bank, other financial institutions),
money demand theory, money supply theory, interest theories,
balance of payments and money.
IKT401 Para Teorisi (303) (Zorunlu)
Paranın tanımı, fonksiyonları, özellikleri, para kullanımının
değişik devreleri ve para sistemleri, uluslararası para sisteminin
gelişimi, finansal sistemde parasal kurumlar (bankalar, merkez
bankası, diğer finansal kurumlar), para talebi teorisi, para arzı
teorisi, faiz teorileri, ödemeler dengesi ve para.
IKT403 Growth Theories (303) (Mandatory)
Basic concepts, classical growth theory, Harrod – Domar
growth theory, neo-classical growth model, endogenous
growth models, growth and foreign trade.
IKT403 Büyüme Teorileri (303) (Zorunlu)
Temel kavramlar, Klasik büyüme teorisi, Harrod- Domar
büyüme teorisi, Neo-klasik büyüme modeli, içsel büyüme
modelleri, büyüme ve dış ticaret.
IKT429 Labor Economics (303) (Mandatory)

IKT497 Seminar in Economics (062) (Mandatory)
Researching a determined subject which is theoritical or
practical in accordance with the branch of science and writing
it in accordance with the scientific research methodology,
student’s oral presentation in order to argue her study.
IKT497 Diploma Çalışması1 (062) (Zorunlu)
Bilim dalına uygun olarak teorik veya uygulamalı bir konunun
tespit edilerek araştırılması ve bilimsel araştırma metoduna
uygun olarak yazılması, öğrencinin yaptığı çalışmayı savunmak
amacıyla sözlü olarak takdimi.
IKT407 Industrial Organization (303) (Elective)
Basic microeconomics concepts, industry types: monopoly,
perfect competition, oligopoly: The Bertrand Model, The
paradox of the Bertrand Model , The Cournot Model, price
discrimination, market structure and market
power,
concentration and market
power, entry costs, market
structure, efficiency, vertical relations, product differentiation,
advertising.
IKT407 Sanayi İktisadı (303) (Seçmeli)
Temel mikro iktisat kavramları, endüstri yapıları: monopol, tam
rekabet, oligopol: Bertrand modeli, Bertrand paradoksu,
Cournot modeli, fiyat farklılaştırması, piyasa yapısı ve piyasa
gücü, yoğunlaşma ve piyasa gücü, giriş maliyetleri, piyasa
yapısı ve etkinlik, dikey ilişkiler, ürün farklılaştırması, reklam.
IKT455 Economic Integration (303) (Elective)
The concepts of globalization and regionalization, real and
monetary integration theories, IMF, World Bank, GATT-WTO,
United Nations and economic institutions, cooperation between
developed countries and world economic forums, integrations
between developing countries which does not rely on the basis
of geographical region, OECD, Black Sea Economic
Cooperation Organization
IKT455 Ekonomik Entegrasyon (303) (Seçmeli)
Küreselleşme ve bölgeselleşme kavramları, reel ve parasal
entegrasyon teorileri, IMF, Dünya Bankası, GATT-Dünya
Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler ve ekonomik kuruluşları,
gelişmiş ülkeler arasında işbirliği ve dünya ekonomik forumları,
gelişmekte olan ülkeler arasında coğrafi bölge esasına
dayanmayan entegrasyonlar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
(OECD) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği.
IKT411 Applied Economics (303) (Elective)
Applied Economics focuses on economic problems which
require use of econometric techniques. This course aims to
1
Bu ders İKT498 Diploma Çalışması (062) (Zorunlu) dersi ile
aynı içeriktedir ve sadece 9. ve daha üst yarıyıl öğrencileri
tarafından alınabilir.
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provide the fourth year economics students with a hands-on
approach in econometrics allowing them to run “the
regressions based on least squares method” using sample data
sets in an econometric software package. Students are
expected to understand how economic relations are
established between economic variables and how these
relationships are modeled and tested using statistical and
econometric tools.
IKT411 Uygulamalı İktisat (3 0 3) (Seçmeli)
Uygulamalı iktisat dersi ekonometrik tekniklerin kullanımını
gerektiren ekonomik problemler üzerinde durur. Bu ders
dördüncü sınıf iktisat öğrencilerine, en küçük kareler
yöntemine dayanan regresyonları bir ekonometri programında
örnek veri kümeleri kullanarak nasıl çalıştıracaklarını öğretmeyi
amaçlamaktadır. Öğrencilerin değişkenler arasındaki ilişkilerin
nasıl kurulduğunu ve bu ilişkilerin nasıl modellendiğini ve
istatistiksel yöntemlerle nasıl test edildiğini anlaması
beklenmektedir.
IKT417 Regional Economics (303) (Elective)
Location (field) analysis in economic thought, theories of plant
location and the theorists who determine the sphere of
influence, the factors that determine the location of firms,
economic location and three region concept, differences in
regional growth caused by economic development, the
principles of policies which reduce disparities among regions,
growth pole theory.
IKT417 Bölgesel İktisat (303) (Seçmeli)
İktisadi düşüncede mekan (alan) analizi, kuruluş yeri teorileri
ve etki alanını saptayan teorisyenler, İşletmelerin kuruluş yerini
belirleyin faktörler, ekonomik alan ve üç bölge kavramı,
ekonomik gelişme sonucu ortaya çıkan bölgesel gelişme
farkları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltıcı politikaların
ilkeleri, amaçları ve araçları, kalkınma kutupları teorisi.
IKT419 Agricultural Economics (303) (Elective)
Historical develepment and stages of agriculture, agricultural
revolution, agriculture market and prices, agricultural firms
and coorperatives, foreign trade and agriculture policies,
agricultural sector and its problems in Turkey, EU agricultural
products common market and Turkey.

Tarımın tarihsel gelişimi ve aşamaları, tarım devrimi, tarımsal
faaliyetler, tarım piyasası ve fiyatları, tarımsal işletmeler ve
kooperatifler, dış ticaret ve tarım politikaları, Türkiye’de tarım
sektörü ve sorunları, Avrupa Birliği tarım ürünleri ortak pazarı
ve Türkiye.
Political

Economy

(303)

The concepts of international political economy (IPE), liberal
and Marxist IPE theories, state-centered IPE theories,
neoliberalism and the role of state in economics, the
relationship between foreign trade policies and development,
international economical problems and less developed
countries, direct foreign investment, multinational corporations
and IPE, foreign aids and their effects, international
technology transfers and labor flow.
IKT439 Uluslararası Politik Ekonomi (303) (Seçmeli)
Uluslararası Politik Ekonomi (UPE) kavramları, liberal ve
Marksist UPE teorileri, devlet merkezli UPE teorileri,
neoliberalizm ve devletin ekonomideki rolü, dış ticaret
politikaları ve kalkınma ilişkileri, uluslararası ekonomik sorunlar
ve azgelişmiş ülkeler, dolaysız yabancı sermaye yatırımları çok
uluslu şirketler ve UPE, dış yardımlar ve etkileri, uluslararası
teknoloji transferi ve işgücü akımları.
IKT443 Banking and Insurance (303) (Elective)

IKT443 Bankacılık ve Sigortacılık (303) (Seçmeli)
Finansal sistemin ve finansal sistem içinde bankaların yeri,
dünyada ve Türkiye'de bankacılığın tarihsel gelişimi, banka
türleri, bankaların organizasyon yapısı, ticari bankaların fon
kaynakları, ticari bankaların fon kullanımları, bankalarda kredi
politikası, bankacılık hizmetleri, uluslararası bankacılık, banka
riskleri ve bankacılık krizleri, bankacılık düzenlemeleri,
bankaların denetim ve gözetimi, bankalarda performans
analizi. Sigortanın tanımı, özellikleri ve ilkeleri, sigortacılığın
mikro ve makro işlevleri, sigortacılığa ilişkin kavramlar ve
uygulamaları, sigorta üretim sistemi ve işleyişi, sigorta
branşları mal ve sorumluluk, hayat branşı reasürans ve pool
kuruluşları, yasal düzenlemeler ve uluslararası karşılaştırmalar,
Türk sigorta sektöründe ekonomik kayıplar ve boş kapasiteler,
Türk sigorta sektöründe son gelişmeler.
IKT457 Contemporary
(Elective)

Economic

Systems

(303)

System and economic system concepts, the emergence of
systems, classification of economic systems, common
properties, historical sources, intellectual and philosophical
foundations, liberalism, capitalism, socialism and other
economic systems, change in systems, convergence of
systems, recent applications, economic analysis of Turkish
economy in terms of economic systems, solution of
fundamental economic problems in system approach, effect of
globalization on economic systems.
IKT457 Çağdaş İktisadi Sistemler (303) (Seçmeli)

IKT419 Tarım Ekonomisi (303) (Seçmeli)

IKT439
International
(Elective)

Financial system and the place of banks in the financial
system, historical development of banking in the world and
Turkey, bank types, organizational structure of banks, source
of funds of commercial bank, fund usage of commercial banks,
credit policy in banking, banking services, international
banking, banking risks and banking crisis, banking regulations,
control and supervision of banks, performance analysis of
banking, definition, properties and principles of insurance,
micro and macro functions of insurance, concepts of insurance
and their application, insurance production system and its
process, branches of insurance , goods and responsibilities, life
business of reinsurance and pool institutions, legal regulations
and international comparisions, economic losts and free
capacities in Turkish insurance market, recent developments in
Turkish insurance.

Sistem ve iktisadi sistem kavramları, sistemlerin ortaya
çıkışları, iktisadi sistemlerin sınıflandırılması, ortak özellikleri,
tarihi kökleri, fikri ve felsefi temelleri, liberalizm, kapitalizm,
sosyalizm ve diğer iktisadi sistemler, sistemlerde değişme,
sistemlerde yakınlaşma, günümüzdeki uygulamaları, Türkiye
ekonomisinin ekonomik sistemler açısından analizi, sistemlerde
temel ekonomik problemlerin çözümü, küreselleşmenin iktisadi
sistemlere etkileri.
MLY415 Public Dept (303) (Elective)
Definition and meaning of public debt, treasury, functions,
missions, characteristics and the legal basis of government
debt, the importance of public debt in economic life, borrowing
technique, effects of debts, types of debt: short-term and
long-term debt, compulsory and optional debts, external debt
and domestic debt, debt management policy, extraordinary
debt management operations, debt burden and the reduction
and termination of government debt.
MLY415 Devlet Borçlanması (303) (Seçmeli)
Devlet borçlarının tanımı ve anlamı, hazine, işlevleri, görevleri,
devlet borçlarının özellikleri ve hukuki dayanağı, devlet
borçlarının ekonomik yaşamdaki yeri ve önemi, borçlanma
tekniği, borçların etkileri, türleri; kısa ve uzun vadeli borçlar,
cebri ve isteğe bağlı borçlar, iç ve dış borçlar, borç yönetim
politikası, olağan üstü borç yönetimi işlemleri, borç yükü ve
devlet borçlarının azaltılması ve sona ermesi.
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MLY451 Public Choice and Constitutional Economics
(303) (Elective)

dışa açık büyüme modeli, 1990’lı yıllar ve 2000-2001 krizleri,
kriz sonrasında uygulanan programlar ve uygulama sonuçları.

This course involves the application of analytical tools of
economics to non-market decision making. Attention will be
paid to elections and voting, political representation, the
evolution of states and constitutional choice, constitutions,
theories of government, bureaucracies, and private nonprofit
organizations.

IKT498 Seminar in Economics (062) (Mandatory)

MLY451 Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat (303)
(Seçmeli)

IKT498 Diploma Çalışması (062) (Zorunlu)

Bu ders
piyasa dışı karar alımında ekonominin analitik
araçlarının kullanılmasını içermektedir. Oy kullanma ve seçim,
Siyasi temsil, Devletlerin ve Anayasal tercihlerin gelişimi,
Anayasalar, Hükümet teorileri, Bürokrasi ve Özel sivil toplum
kuruluşları konularına ağırlık verilecektir.
8.YARIYIL DERSLERİ
IKT402 Monetary Policy (303) (Mandatory)

Branch of science are determined in accordance with the
theoretical or applied research of a subject according to the
method of scientific research and writing, oral presentation of
the student in order to defend his work.

Bilim dalına uygun olarak teorik veya uygulamalı bir konunun
tespit edilerek araştırılması ve bilimsel araştırma metoduna
uygun olarak yazılması, öğrencinin yaptığı çalışmayı savunmak
amacıyla sözlü olarak takdimi.
IKT410 Financial Markets (303) (Elective)
Money, credit, bank, market concept, types and properties of
functions and risks of money and capital markets, capital
market investments, futures markets, institutions that are
effective in the financial markets, portfolio management and
behavioral finance, which is effectively the current
developments in financial markets institutions, reports to be
followed.

Monetary policy definition, types, indicators, objectives and
tools of the monetary policy channels to influence the
economy, open economy, macroeconomic stability and
monetary policy (IS-LM analysis), analysis of aggregate
demand and aggregate supply and monetary policy, outwardoriented economies, the demand-side policies (Mundel Fleming model, the IS-LM-BP) and monetary policy, Classical,
Keynesian, Monetarist, New Classical and New Keynesian
theories of macroeconomic analysis and the effectiveness of
monetary policy, monetary policy strategy, inflation and
monetary instability, public deficits and monetary instability.

Para, kredi, banka; piyasa kavramı, çeşitleri ve özellikleri; para
ve sermaye piyasalarının fonksiyonları ve riskleri; sermaye
piyasası yatırım araçları; vadeli işlemler piyasaları; finansal
piyasalarda etkili olan kurumlar; portföy yönetimi ve
davranışsal finans, güncel gelişmelerin finansal piyasalarda
etkili olan kurumların raporları ile takip edilmesi.

IKT402 Para Politikası (303) (Zorunlu)

IKT410 Financial Markets (303) (Elective)

Para politikasının tanımı, türleri, göstergeleri, amaçları ve
araçları, para politikasının ekonomiyi etkileme kanalları, açık
ekonomide makroekonomik denge ve para politikası (IS-LM
analizi), toplam talep ve toplam arz analizi ve para politikası,
dışa açık ekonomilerde talep yönlü politikalar (Mundel-Fleming
Modeli, IS-LM-BP) ve para politikası, Klasik, Keynesyen,
Monetarist, Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen teorilerde temel
makroekonomik analizler ve para politikasının etkinliği, para
politikası stratejileri, enflasyon ve parasal istikrarsızlık, kamu
açıkları ve parasal istikrarsızlık.

The aim of the Financial Markets course is to provide students
with the tools necessary to understand and evaluate the
functioning of financial markets, which play an increasingly
important role in the world economy. During the course of
this course subjects such as interest rates; risk and return;
market efficiency; monetary policy; money, stock, and foreign
exchange markets; and financial institutions are presented, as
well as their interrelationships. The international financial
system, the evolution of the international monetary system
and risk management and hedging with financial derivatives
are also among the subjects of this course.

IKT404 Development Economics (303) (Mandatory)
Basic concepts, problems of less developed countries, barriers
to development and development resources, development
economics and development theory, development strategies
and policies, foreign trade-related economic development.
IKT404 Kalkınma İktisadı (303) (Zorunlu)
Temel kavramlar, az gelişmiş ülkelerin sorunları, kalkınmanın
engelleri ve kalkınmanın kaynakları, kalkınma iktisadı ve
kalkınma teorileri, kalkınma stratejileri ve politikaları, dış
ticaret-iktisadi kalkınma ilişkisi.
IKT406 Economics of Turkey (303) (Mandatory)
Past economic structure in the Republic of Turkey from the
Ottoman state's overall health, economic restructuring in
organization studies related to the Republic of Turkey, the
period of statist policies, the Democratic Party choose a new
economic era, 1978-1979 and 1980 crises, decisions and open
January 24, 1980 growth model, and 2000-2001 crises of the
1990s, and the implementation results of the programs
implemented after the crisis.
IKT406 Türkiye Ekonomisi (303) (Zorunlu)
Osmanlı devletinden Türkiye Cumhuriyeti’ne devrolunan
iktisadi yapının genel durumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş
döneminde iktisadi yapılanma ile ilgili çalışmalar, devletçi
politikalar dönemi, Demokrat Parti yeni bir iktisadi tercih
dönemi, 1978-1979 ve 1980 krizleri, 24 Ocak 1980 kararları ve

IKT410 Finansal Piyasalar (303) (Seçmeli)

EKN412 Time Series Analysis (303) (Elective)
Difference equations, delay operators, moving averages,
diagnostic tests, non-stationary time series, random walk
model and its extensions, the unit root tests, cointegration and
error correction models, deterministic and stochastic trends,
economic practices.
IKT412 Zaman Serileri Analizi (303) (Seçmeli)
Fark denklemleri, gecikme operatörleri, hareketli ortalamalar,
diagnostik testler, durağan olmayan zaman serisi, rastgele
yürüyüş modeli ve uzantıları, birim kök testleri, eş bütünleşme
ve hata düzeltme modelleri, deterministik ve stokastik trendler,
ekonomik uygulamalar.
IKT420 Development
(Elective)

Policies

in

Turkey

(303)

All efforts to provide economic independence, and capital
accumulation (1923-1932), import substitution policies and the
rising role of the state (1932-1947), to participate in the
international economy and liberal development policies (19471960), a planned mixed economy development policies and
practices (1960 - 1980), international expansion and neoliberal
policies (1980-1990), the results of neo-liberal economy, the
rising crisis and the weakening of state policies (1990-2000),
Turkey's strong economy program evaluation and development
policies (2000 and after).
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IKT420
Türkiye’de
(Seçmeli)

Kalkınma

Politikaları

(303)

Ekonomik bağımsızlığı sağlama ve sermaye birikimini
gerçekleştirme çabaları (1923-1932), ithal ikameci politikalar
ve devletin yükselen rolü (1932-1947), uluslararası ekonomiye
katılma ve liberal kalkınma politikaları (1947-1960), planlı
kalkınma politikaları ve karma ekonomi uygulamaları (19601980), dışa açılma ve Neoliberal politikalar (1980-1990),
Neoliberal ekonominin sonuçları, yükselen krizleri ve zayıflayan
devlet politikaları (1990-2000), Türkiye’nin güçlü ekonomiye
geçiş programı ve kalkınma politikalarının değerlendirilmesi
(2000 ve sonrası).
IKT428 International Finance (303) (Elective)
The international monetary system, balance of payments,
foreign exchange market, the basic parity conditions in
international finance, foreign exchange rate changes and
forecasts, future and option transactions, international risk
management, international money and capital markets,
international long-term borrowing sources, international
portfolio investment, foreign trade financing, international
banking.

government in its efforts to increase the well-being of the
public.
IKT 460 Regülasyon Ekonomisi (303) (Seçmeli)
Antitröst, fiyatlandırma ve kamu faydalarının düzenlenmesi,
Çevresel düzenlemeler ve Güvenlik düzenlemeleri gibi
düzenleyici politikaların fayda ve maliyetleri; Halkın refahını
arttırmaya yönelik çalışmalarına hükümet tarafından neden ve
nasıl sınırlandırılması gerektiği ile ilgili politika argümanları.
IKT462 Middle East Economies (303) (Elective)
In this course, the economies of Middle Eastern countries in
the 20th Century are studied. Their employment and labor
force structure, economic growth, population structure, energy
sources are discussed in the context of international trade and
integration.
IKT462 Ortadoğu Ekonomileri (303) (Seçmeli)
Bu derste 20. Yüzyılda Ortadoğu ülkelerinin ekonomileri
istihdam, işgücü yapısı, ekonomik büyüme, nüfus yapısı, enerji
kaynakları, uluslar arası ticaret ve entegrasyon bağlamında ele
alınmaktadır.

IKT428 Uluslararası Finans (303) (Seçmeli)

IKT466 Microeconometrics (303) (Elective)

Uluslararası para sistemi, ödemeler bilançosu, döviz piyasası,
uluslararası finansta temel parite koşulları, kur değişmeleri ve
tahminleri, gelecek ve opsiyon işlemleri, uluslararası risk
yönetimi, uluslararası para ve sermaye piyasaları, uluslararası
uzun vadeli ödünç kaynaklar, uluslararası portfolyo yatırımları,
dış ticaretin finansmanı, uluslararası bankacılık.

Households (individuals) and firms to examine data for the
conduct of economic, qualitative or discrete dependent
variable is usually required to analyze the survey data and the
application of econometric models to describe, in general, an
empirical analysis of micro-economic data, model building,
estimation and interpretation.

IKT458 European Union and Turkey (303) (Elective)

IKT466 Mikro Ekonometri (303) (Seçmeli)

European Community: the birth, expansion, objectives,
structure, management, participation conditions and results of
the European Union institutions: the European Council,
European Commission, EU Parliament, the EU Court of Justice,
the EU Court of Auditors, European Central Bank. Turkey-EU
relations: Historical development of the partnership period,
financial assistance, partnership bodies, the completion and
implementation of EU-Turkey Customs Union, decided to
recommend on the development of the partnership, the
customs union, Turkey's economy, performance in the face of
economic and monetary union. Maastricht Treaty, and the
transition to the European Union, policy coordination in the
European Union, the European Union common policies: the
European Monetary Union and a common monetary policy,
competition policy, agricultural policy, regional policy, social
policy, environmental policy, enlargement policy, security and
defense policy, justice and home affairs policy

Hanehalklarının
(bireylerin)
ve
firmaların
ekonomik
davranışlarına ilişkin verilerin incelenmesi, bağımlı değişkenin
genellikle niteliksel ya da kesikli olduğu anket verilerinin
incelenmesi için gerekli ekonometrik modellerin anlatılması ve
uygulanması, genel olarak mikro-ekonomik verilerin ampirik
analizi, model kurma, tahmin ve yorumlama.

IKT458 Avrupa Birliği ve Türkiye (303) (Seçmeli)
Avrupa Toplulukları: doğuşu, genişlemesi, amaçları, yapısı,
yönetimi, katılmanın şartları ve sonuçları, Avrupa Birliği
kurumları: AB Konseyi, AB Komisyonu, AB Parlamentosu, AB
Adalet Divanı, AB Sayıştayı, AB Merkez Bankası. Türkiye-AB
ilişkileri: Tarihsel gelişim, ortaklığın dönemleri, mali yardım,
ortaklığın
organları,
Türkiye-AB
Gümrük
Birliğinin
tamamlanması ve uygulanması, ortaklığın geliştirilmesine ilişkin
tavsiye kararı, Türkiye ekonomisinin gümrük birliği, ekonomik
ve parasal birlik karşısında performansı. Maastricht antlaşması
ve Avrupa Birliği’ne geçiş, Avrupa Birliği’nde politika
koordinasyonu, Avrupa Birliği ortak politikaları: Avrupa Para
Birliği ve ortak para politikası, rekabet politikası, tarım
politikası, bölgesel politikası, sosyal politikası, çevre politikası,
genişleme politikası, güvenlik ve savunma politikası, adalet ve
içişleri politikası
IKT460 Economics of Regulation (303) (Elective)
The benefits and costs of regulatory policies such as antitrust,
pricing and entry regulation of public utilities, environmental
regulation, and safety regulation; Policy arguments concerning
how and why the behavior of business should be restricted by

ISL444 Entrepreneurship (303) (Elective)
Basically, the definition of entrepreneurship, importance and
characteristic behaviors of the entrepreneur, the entrepreneur
decides to start a new business to be in terms of the
operational difficulties encountered, opportunities and
competitive aspects.
ISL444 Girişimcilik (303) (Seçmeli)
Temel olarak girişimcilik kavramının tanımı, önemi ve
özellikleri, girişimci davranışı, girişimci açısından yeni bir
işletme kurma kararının alınması, operasyonel olarak
karşılaşılan zorluklar, fırsatlar ve rekabet unsurları.
ISL446 Banking and Accounting Insurance (303)
(Elective)
Introduction of accounting system in banks, banks, fundraising operations and accounting, and accounting for lending
operations, service operations and accounting, and accounting
for foreign exchange transactions, banks and financial
reporting period transactions, insurance transactions and
accounting system, accounting for insurance and reinsurance
transactions, insurance enterprises Period ending analysis of
accounting transactions and financial statements.
ISL 446 Banka ve Sigorta Muhasebesi (303) (Seçmeli)
Bankalarda muhasebe sisteminin tanıtımı, bankaların kaynak
sağlama işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, kredi verme
işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, hizmet işlemleri ve
muhasebeleştirilmesi,
kambiyo
işlemleri
ve
muhasebeleştirilmesi, bankalarda dönemsonu işlemleri ve
finansal raporlama, sigorta işlemleri ve muhasebe sistemi,
sigorta ve reasürans işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, sigorta
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işletmelerinde dönemsonu muhasebe işlemleri ve finansal
tabloların analizi.
MLY418 Public Economics (303) (Elective)
Market failures and the economic justification for the public
sector, the theory of public goods: public goods
characteristics,
the
effective
allocation,
externalities:
externalities issue, coping methods, public goods, resource
allocation mechanisms (such as voting models): the optimal
rule, Bowen-Black majority voting, Buchanan-Tullock model,
Downs, Romer-Rosenthal model, the preferred statement
mechanisms, public pricing policies, benefit cost analysis, the
normative analysis of taxation: efficiency and equity terms, the
labor supply effects of taxes: the income effect, substitution
effect, the effects of taxes on savings: savings on volume
effects, effects on the composition of savings, investment and
financial decisions of firms on the effects: the amount of
investment on the effects, effects on the investment type, tax
reflection: partial equilibrium analysis, general equilibrium
analysis.
MLY418 Kamu Ekonomisi (303) (Seçmeli)
Piyasa aksaklıkları ve kamu kesimi için ekonomik gerekçe,
kamu malları teorisi: kamu mallarının özellikleri, etkin tahsisi,
dışsallıklar: dışsallıklar sorunu, mücadele yöntemleri, kamu
mallarına kaynak tahsis mekanizmaları (oylama modelleri):
optimal çoğunluk, Bowen-Black çoğunluk oylaması, BuchananTullock modeli, Downs, Romer-Rosenthal modeli, tercih
açıklatma mekanizmaları, kamu fiyatlama politikaları, fayda
maliyet analizi, vergilemenin normatif analizi: etkinlik ve eşitlik
açılarından, vergilerin işgücü arzı üzerindeki etkileri: gelir etkisi,
ikame etkisi, vergilerin tasarruflar üzerindeki etkileri: tasarruf
hacmi üzerine etkiler, tasarruf bileşimi üzerine etkiler,
firmaların yatırımı ve finansal kararları üzerine etkileri: yatırım
miktarı üzerine etkiler, yatırım türü üzerine etkiler, vergi
yansıması: kısmi denge analizi, genel denge analizleri.
IKT901 Principals of Economics (303) (Elective- Minor)
The purpose of introduction to economics is to introduce the
basic concepts in economics, a general view of price system,
markets and pricing, international trade and finance, money
banking and monetary policy, different economic systems and
economic schools. The course also focus on the relationship
between the state and the market and the role of the state in
economy.
IKT901 İktisatın İlkeleri (303) (Diğer Bölümler İçin
Seçmeli)

The economic crises that the Turkish economy faced after
1980; the reasons and effects of the current global economic
crisis; public sector deficits and social security deficits as one
of the elements; the causes, the effects and the necessary
measures against it in Turkey; public sector rule; the current
account deficit; short-term capital movements and the effects;
reforms made with the transition to a strong economy
program.
IKT903 Türkiye’de Ekonomik
Bölümler İçin Seçmeli)

Gelişmeler

(Diğer

Türkiye ekonomisinin 1980 sonrasında karşı karşıya kaldığı
ekonomik krizlerle birlikte, bütün dünyayı etkisi altına alan
ekonomik krizin nedenleri ve etkileri; genel olarak kamu kesimi
açıkları ve bu nedenlerden birisi olan sosyal güvenlik açıkları;
Türkiye ‘de yolsuzluğun nedenleri, etkileri ve alınması gereken
tedbirler; mali kural; cari açık; kısa vadeli sermaye hareketleri
ve etkileri; güçlü ekonomiye geçiş programı kapsamında
yapılan düzenlemeler gibi konulara değinilecektir.
IKT904 Economic History of Turkey (303) (ElectiveMinor)
The aim of this course is to introduce students into basic
categories of the Ottoman economic system and role of the
Ottoman state within economy. The peculiarities of the
Ottoman economic mind prevalent roughly from the Classical
Age (16th Century) up to the end of the 18th Century and its
differences from the Western European mercantilist model will
be the main focus of the course. The backbones of the
Ottoman economic organisation like iltizam, esnaf, lonca etc.
will be also touched upon. The course will conclude with the
radical changes that the Ottoman economic mind went
through in the 19th century including the changes in the
manufacturing sector.
IKT904 Türkiye İktisat Tarihi (303) (Diğer Bölümler
İçin Seçmeli)
Bu dersin amacı, Osmanlı ekonomik sistemi ve ekonomideki
Osmanlı devletinin rolünü temel kategoriler halinde öğrencilere
tanıtmaktır. Osmanlı ekonomik düşüncesinin 16. yüzyıldan 18.
Yüzyıla geçen dönemde Batı Avrupa merkantilist modelinden
farklılıkları üzerine odaklanılacaktır. İltizam, esnaf, lonca gibi
Osmanlı ekonomik örgütlenmesinin temelini oluşturan konulara
değinilecektir. Ders, Osmanlı ekonomik düşüncesinde imalat
sektörü de dahil olmak üzere 19. yüzyılda geçirdiği radikal
değişimler ile sona erecektir.

İktisat Biliminin temel amacı, temel iktisadi sorunlar, fiyat
sistemi, piyasalar ve fiyatlandırma, uluslar arası ticaret ve
finans, para banka ve para politikası, temel iktisadi sistemlerin
ve iktisat okullarının görüşleri, temel iktisadi kavramların
tanıtılması, piyasa ekonomisi ve devletin iktisadi sorunları
çözümündeki rolü inceleme konularıdır.
IKT902 Economic Integration and EU (303) (ElectiveMinor)
The concepts of globalization and regionalization, real and
monetary integration theories, International Economic
Institutions, European Community: the birth, expansion,
objectives,
structure,
management,
European
Union
institutions, Turkey-EU relations, Policy coordination in the
European Union, the European Union common policies.
IKT902 Ekonomik Entegrasyon ve AB (303) (Diğer
Bölümler İçin Seçmeli)
Küreselleşme ve bölgeselleşme kavramları, reel ve parasal
entegrasyon teorileri, Uluslararası ekonomik Kuruluşlar, Avrupa
Toplulukları: Doğuşu, genişlemesi, amaçları, yapısı, yönetimi,
Avrupa Birliği kurumları, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa Birliği’nde
politika koordinasyonu, Avrupa Birliği ortak politikaları.
IKT903 Economic
(Elective-Minor)

Developments in

Turkey

(303)
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