ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
I.YARIYIL DERSLERİ
İK-101 Hukukun Temel Kavramları (3+0+3)
4 (ECTS)
Hukukun tanımı, Sosyal düzen ve kuralları, Hukuk kurallarının yapısı, Hukukun Kaynakları,
Hukuk kurallarının türleri, Hukukun Dalları: Kamu (Anayasal, Yönetim, Ceza, Mali ve iş ) ve
Özel Hukuk (Medeni, Ticaret, Evrensel ve Uluslararası); Hukuk Sistemleri; Türk Hukuk Sistemi;
Haklar.
İK-103 İktisada Giriş I (3+0+3)
4 (ECTS)
İktisat biliminin ortaya çıkış nedeni ve kıtlık kanunu. İktisadın temel kavramları (İhtiyaç,
kaynaklar, üretim-tüketim, mal ve hizmet, fayda, işbölümü, uzmanlaşma, değişim v.b.).
Ekonomilerin ana sorunları. Talep (tanımı, fonksiyonu, tablosu, talep eğrisi) ve talep kanunu,
talebi etkileyen faktörler, talebin fiyat esnekliği. Arz (tanımı, fonksiyonu, tablosu, arz eğrisi) ve
arz kanunu, arzı etkileyen faktörler. Piyasa dengesi. Tüketici dengesi, farksızlık eğrileri analizi.
Kısa dönem üretim, azalan verimler kanunu. Kısa ve uzun dönem maliyetler. Piyasalar (Tam
rekabet ve eksik rekabet) ve piyasalar da kısa ve uzun dönem kar-zarar analizi.
İK-105 Matematik I (3+0+3)
4 (ECTS)
Küme kavramı. Sayı teorisi. Denklemler ve eşitsizlikler. Bağıntı ve fonksiyonlar. Doğrusal, üssel,
logaritmik fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Türev kavramı ve fonksiyonların kritik noktalarının
belirlenmesi. Grafik çizimi. İşletme ve iktisat alanlarında uygulama örnekleri.
İK-107 Muhasebe I (3+0+3)
4 (ECTS)
Muhasebe, muhasebe ile ilgili temel terimler ve temel kavramlar, muhasebe belgeleri, bilanço ve
gelir tablosu, hesaplar ve kayıt yöntemleri, ticari mallardaki değer hareketlerini kaydetme
yöntemi, defter tutma ve tutulacak defterler.
İK-109 İşletme Bilimlerine Giriş (3+0+3)
4 (ECTS)
Temel işletmecilik kavramları, işletmenin amaçları, işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin
kuruluşu, işletmenin maliyetleri, işletmenin gelirleri, işletmenin performansı, işletme
fonksiyonları (yönetim, tedarik, üretim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları
yönetimi, halkla ilişkiler, araştırma-geliştirme).
İK-111 Sosyoloji (2+0+2)
4 (ECTS)
Sosyoloji biliminin tanımı, kapsamı, gelişmesi ve diğer bilimlerle ilişkisi. statü, rol ,grup,
kategoriler ve yığınlar,topluluklar, davranış örüntüleri, roller, etkileşim süreçleri, kurum, topluluk,
toplum, sosyalleşme süreci, kültür ve toplum. Değerler, hareketlilik, değişme, sosyal kontrol,
sapma, sosyo-kültürel bütünleşme, sosyal tabakalaşma, modernizm ve modernleşme, postmodernizm, nüfus.
İK-OZIT-I Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0+2)
2 (ECTS)
Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışı, Bağımsızlık savaşı (Milli Mücadele), sosyal , ekonomik,
hukuk ve eğitim kurumlarındaki İnkılaplar.
İK-OZTD-I Türk Dili I (2+0+2)
2 (ECTS)
Türk Dil Bilgisi, Yazım ve İmla Kuralları, Paragraf Geliştirme, Yazılı İfade Yeteneğini
Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar.
İK-OZYD-I Yabancı Dil -I (2+0+2)
2 (ECTS)
Bu ders öncelikle temel (elementary) düzeyde İngilizce gramer yapılarının açıklanması üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Bu yapılırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik
edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir
kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir
II. YARIYIL DERSLERİ
İK-102 Anayasa Hukuku (3+0+3)
4 (ECTS)
Anayasa teorisinin başlıca temaları olarak; anayasacılığın anlamı ve yargısı; anayasaların temel
özellikleri; Anayasal metinlerin hukuk sistemi içindeki önem ve anlamları; hukuk devleti öğretisi;
insan hakları teorisi; kuvvetler ayrılığı ve hükümet sistemleri; demokrasi teorisi ve kurumları;

siyasal iktidar ve devlet. Türkiye'de anayasa geleneğinin tarihsel gelişimi, Türk Anayasalarının
tarihsel gelişimi ve içerik olarak karşılaştırılması, ve ayrıntılı olarak 1982 Anayasasının getirdiği
anayasal düzen.
İK-104 İktisada Giriş II (3+0+3)
4 (ECTS)
Milli gelir, tanımları, çeşitli milli gelir kavramları, denge milli gelirin belirlenmesi, tüketim ve
yatırım fonksiyonu, basit çarpan, enflasyonist ve deflasyonist açık, enflasyon VE C enflasyonist
açık, işsizlik ve istihdam, para ve maliye politikaları, Mal ve para piyasası dengesi, Ekonominin
genel dengesi (Toplam Talep-Toplam Arz Eğrileri), kalkınma ve büyüme, ihracat-ithalat ve dış
ticaret dengesi.
İK-106 Matematik II (3+0+3)
4 (ECTS)
Belirsiz ve belirli integral. Alan hesaplama. Tüketici ve üretici rantlarının hesaplanması. Kısmi
türev kavramı ve çok değişkenli fonksiyonların kritik noktalarının belirlenmesi. Sınırlı
optimizasyon. Bileşik faiz hesapları. Matrisler ve determinantlar. Ters matrisin hesaplanması.
Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü. İşletme ve iktisat alanlarında uygulama örnekleri.
İK-108 Muhasebe II (3+0+3)
4 (ECTS)
Katma değer vergisi ve muhasebeleştirilmesi, dönembaşı işlemler, aktif hesapların incelenmesi,
pasif hesapların incelenmesi, gider hesaplarının incelenmesi, gelir hesaplarının incelenmesi,
maliyet hesaplarının incelenmesi, dönemsonu işlemleri, defterlerdeki kayıt hataları ve bunların
düzeltilme yolları.
İK-110 İktisat Tarihi (2+0+2)
4 (ECTS)
Bir Bilim Alanı Olarak İktisat Tarihi, Tarım Devrimi ve Sonuçları, İlk Çağ Ekonomileri, Roma
İmparatorluğu Ekonomisi, Erken ortaçağda Avrupa Toplum ve Ekonomisi, İleri Ortaçağda
Avrupa Ekonomisi, Geç Ortaçağda Avrupa Ekonomisi, Asya, Afrika ve Amerika’da Toplum ve
Ekonomi, Modern Çağın Başlarında Avrupa Ekonomisi, Avrupa’da Ekonomik Güç Dengesinin
Değişmesi, Sanayi Devrimi, 19. Yüzyılda Ekonomik Değişmeler, Sanayileşmenin Yayılması,
20.Yüzyılda Dünya Ekonomisinde Yapısal Değişmeler, Savaşlar ve Ekonomik Performanslar.
İK-OZIT-II Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2+0+2)
2 (ECTS)
Birinci TBMM, Atatürk İlkeleri, Atatürk'ün Karizmatik Kişiliği ve Atatürkçülük İdeolojisi ve Dış
Politika.
İK-OZTD-II Türk Dili II (2+0+2)
2 (ECTS)
Kelime çeşitleri ve grupları. Cümle bilgisi: Cümlenin unsurları, çeşitleri ve cümle tahlilleri.
Kompozisyon ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve uygulama örnekleri üzerinde durulması. Yazılı
anlatım biçimleri: Dilekçe, rapor, iş mektupları, özgeçmiş gibi resmi yazılar ve makale, fıkra,
deneme gibi fikir yazıları. Türk ve dünya klasiklerinden seçilmiş eserlerin okutulup
değerlendirilmesi.
İK-OZYD-II Yabancı Dil II (2+0+2)
2 (ECTS)
Bu ders İngilizce-I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş (preintermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla
bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya
okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.
SEÇMELİ-1 (2+0+2)
4 (ECTS)
SEÇ-İK-112 Bilim Felsefesi ve Metodolojisi (2+0+2)
4 (ECTS)
Felsefeye Giriş (tanımı, bölümleri- varlık, bilgi, değerler-, önemi). Bilim ve Felsefe arasındaki
ilişki. Bilgi Felsefesi (bilginin kaynağı, sınırları, koşulları). Bilim Felsefesi (tanımı, konusu,
bilimin amacı, bilimsel yasa, bilimsel kuram, bilimsel açıklama, nedensellik). Sosyal Bilimler
Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Uygulamalı Felsefe (güncel konular).
SEÇ-İK-114 Siyaset Bilimi (2+0+2)
4 (ECTS)
Derste, esas olarak ana siyasal ideolojiler ele alınır: Klasik liberalizm, muhafazakârlık, Marksizm
ve Faşizm. Ayrıca feminizm, ekolojik düşünce ve siyasal İslam gibi akımlara yer verilir.
III. YARIYIL DERSLERİ
İK-201 Mikro İktisat I (3+0+3)
5 (ECTS)
Temel kavramlar, mikro iktisadın niteliği, piyasalar ve arz-talep yönünden değerlendirilmesi,
tüketici tercihleri, Tüketici davranışları ve bireysel talep, piyasa talebi ve esneklikler, üretim
teorisi ve üretim maliyetleri teorisi

İK-203 Makro İktisat I (3+0+3)
5 (ECTS)
Temel kavramlar, iktisadi faaliyetlerin ölçülmesi, Klasik iktisat teorisi, teorinin temel felsefesi,
emek mal ve para piyasalarında denge, Klasik teoriye eleştiriler, modern istihdam teorisi:
Keynesyen sistem toplam arz ve toplam talebin unsurları. Faiz haddi ve hasıla düzeyi IS-LM
Modeli, Dinamik toplam talep ve toplam arz modeli, enflasyon, makro ekonomi politikalarının
amaç ve araçları, Phillips eğrisi, enflâsyonla mücadele.
İK-205 İstatistik I (3+0+3)
4 (ECTS)
Veri toplama, özetleme, sunma ve analiz etmede temel prosedürler, tasviri istatistik, Olasılık
teorisi, Tesadüfi değişkenler, Binom Dağılımı, Poisson ve Bernoulli dağılımı, Normal dağılım,
Standart normal dağılım. Örnekleme teorisi, Örnek ortalamalarının dağılımı, Merkezi limit
teoremi, İstatistiksel tahmin: nokta tahmini, aralık tahmini.
İK-207 Borçlar Hukuku (3+0+3)
4 (ECTS)
Borçlar Hukukunun Tanımı, Borçlar Hukuku İle İlgili Temel Kavramlar, Borçlar Hukukunun
Kaynakları, Borçlar Hukuku İle Diğer Hukuk Dalları Arasındaki İlişki, Türk Borçlar Kanununu,
Sözleşmeler, Muteber Anlaşmalar, İcap, Kabul, Ehliyet, Doğal ve Yasal Ehliyetsizlik, Rızanın
Samimiyeti, Hata, Hile, Baskı; Yasal Zemin; Sözleşme Özgürlüğü, Sözleşme Özgürlüğünün
Sınırları, Sözleşmenin Şekli, Basit Yazılı Şekil, Geçerlilik Şekli, Sözleşmenin Sınırlanması,
Feragat, Borcun Devredilmesi, Borcun Hukuken İmkansız Hale Gelmesi, Haksız Fiil, Haksız
Fiilin Koşulları, Hukuka Aykırı Fiiller, Zarar, En Yakın Sebebin Mevcudiyeti (Haksız Fiil İle
Zarar Arasındaki İlliyet Bağı), Bir Fiile İlişkin Kasıt, İhmal, Vekaleten Sorumluluk, Tazminat,
Zarara Uğrayan Üçüncü Taraflar, Sınırlamalar, Sebepsiz Zenginleşme.
İK-209 İktisadi Düşünceler Tarihi (3+0+3)
4 (ECTS)
Merkantilizm. Fizyokrasi. Klasik iktisadi analizin felsefi temelleri. Klasik iktisadi analiz: Adam
Smith, David Ricardo, J.S. Mill. Marksist iktisadi analiz. Marjinalizm. Neo-klasik maliyet, az ve
talep teorileri. Neo-klasik bölüşüm teorileri. Genel denge ve refah iktisadı. Neo-klasik para ve
konjonktür teorileri. Neo-klasik dış ticaret teorisi. Keynezyen makroekonomik teori.
SEÇMELİ-2 (5+0+5)
8 (ECTS)
SEÇ-İK-211 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (3+0+3)
4 (ECTS)
Bu derste yönetim teorilerinin gelişimi ile ilgili olarak teorik bir alt yapının oluşturulması
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, örgüt kavramı ve önemi, klasik ve neo-klasik yönetim akımları,
modern yönetim yaklaşımları, durumsallık yaklaşımı, Japon yönetim yaklaşımı ile batı tarzı
yönetim arasındaki ilişkiler, mükemmellik yaklaşımı, yetki ve sorumluluk dağıtımı, takım
yönetimi, matris örgüt yapısına geçiş, koordinasyon ve kontrol sistemlerinin ve yönetim
süreçlerinin üzerinde durulmaktadır
SEÇ-İK-213 Davranış Bilimleri (3+0+3)
4 (ECTS)
Davranış bilimlerine giriş, davranışın temel kaynakları (ihtiyaçlar, savunma mekanizmaları),
davranış düzlemi, kültür ve sosyal kurumlar, kişilik ve davranış, inançlar, tutumlar, değerler,
normlar, eğitim (algılama, öğrenme), örgütsel davranış (örgüt kültürü, iletişim, gruplar, liderlik,
motivasyon, iş doyumu, stres, çatışma, mobbing, işe devamsızlık, işgören devri, sosyal
sorumluluk, örgütsel etik)
SEÇ-İK-215 Temel Bilgi Teknolojileri (2+0+2)
4 (ECTS)
Bilgisayarla ilgili temel bilgiler. İşletim Sistemleri: Dos, Windows, Linux. Internet, Network ve
Kelime işlem programlarının laboratuar ortamında uygulamalı olarak tanıtılması
SEÇ-İK-217 İnsan Hakları (2+0+2)
4 (ECTS)
İnsan haklarının siyaset kuramı. Uluslararası örgütlerde ve anlaşmalarda insan hakları. Kadın
haklarının özgüllüğü ve özelliği. Kadın haklarının siyaset teorileri. Kadınlara karşı ayrımcılığın
önlenmesi sözleşmeleri. Kadın hakları konusunda faaliyet gösteren hükümet ve hükümet dışı
örgütler.
IV. YARIYIL DERSLERİ
İK-202 Mikro İktisat II (3+0+3)
5 (ECTS)
Piyasalar ve bu piyasalarda fiyat oluşumu uzun ve kısa dönem firma dengeleri, Piyasaların
mukayesesi ve değerlendirilmesi, Tam rekabet ve eksik rekabet piyasalarında faktör
fiyatlandırması ve istihdamı, genel denge, Refah ekonomisi, Dışsallıklar, Kamu malları ve
hükümetin rolü,.

İK-204 Makro İktisat (3+0+3)
5 (ECTS)
İktisadi büyüme , Tüketim ve yatırım gibi mikro temeller, Para arz ve talebi, Bütçe açıkları ve
kamu borçları, Açık ekonomide toplam planlanan harcama ve hasıla düzeyi, Döviz kuru
sistemleri, açık ekonomide çarpan, Ödemeler dengesi, faiz haddi ve hasıla düzeyi IS-LM-BP
modeli, Döviz kuru hasıla ve enflasyon.
İK-206 İstatistik II (3+0+3)
4 (ECTS)
Anket analizi: Anket nedir? Ölçek türleri, verilerin analizi ve yorumu. Örnekleme kuramı,
Örnekleme teknikleri, Hipotez testleri, Varyans analizi, Regresyon ve korelasyon analizi,
İstatistiksel çıkarım, İndeksler, Non-parametrik testler.
İK-208 Kamu Maliyesi (3+0+3)
4 (ECTS)
Devlet Faaliyetleri ve Finansman Teknikleri: Maliye biliminin evrimi, Devletin ekonomik
faaliyetleri, Kamu ekonomisi, Devlet faaliyetlerinin parasal tanımı; Kamu Harcamaları: Milli
muhasebe, Devlet faaliyetlerinde karar alma (bütçe), Devlet faaliyetlerinin finansmanı, Devletin
parasal işlemleri, Hazine işlemleri ve devletin borçlanması; Genel Vergi Kuramı: Verginin tanımı
ve başlıca vergicilik kavramları, Vergicilik kuralları ve iktidar kuralını gerçekleştirmede
kullanılan araçlar, Vergileme teknikleri, Vergi türleri, Vergi sistemleri, Vergi yükü, Vergi baskısı.
İK-210 Ticaret Hukuku (3+0+3)
4 (ECTS)
Ticaret Hukukunun tanımı, faaliyet alanı, ticari işletme, ticari işlemler, vekil tayin etme, kıymetli
ticari evraklar (çek, poliçe, senet), Türk Ticaret Kanunu, tacir, ticari kayıt (ticaret sicili), cari
hesap, patent ve marka düzenlemeleri, pazarlama aracıları, ticari yükümlülükler ve borçlara ilişkin
düzenlemeler, Ticari şirketler, haksız rekabet.
SEÇMELİ-3 (6+0+6)
8 (ECTS)
SEÇ-İK-212 İdare Hukuku (3+0+3)
4 (ECTS)
İdare hukukunun genel ilkeleri, kavramları ve kaynakları. İdare yetki ve usul kuralları; Bağlı yetki
ve takdir yetkisi. İdare hukuku işlemleri; icrai karar ve idari sözleşmeler. İdari teşkilatlanma
biçimleri. Kamu görevlileri, kamu malları ve kamu hizmetleri
SEÇ-İK-214 Türkiye’nin Toplum Yapısı (3+0+3)
4 (ECTS)
Türkiye’nin toplumsal yapısının temelleri, sosyal değişmenin yapısal unsurları, siyaset ekonomi,
dış dünya, Türkiye’de toplumsal yapının ve değişmenin görünümleri; nüfus, şehirleşme, aile,
eğitim, istihdam, Türkiye’de toplumsal yapının ve değişmenin değerlendirilmesi.
SEÇ-İK-216 Yönetim ve Organizasyon (3+0+3)
4 (ECTS)
Klasik yönetim yaklaşımları: Bilimsel yönetim, yönetim süreci, bürokratik yönetim, neo klasik
yönetim yaklaşımı, modern yönetim yaklaşımı, amaçlara göre yönetim, yönetim fonksiyonları,
yönetsel planlama, strateji, vizyon, misyon, kültür amaç, hedef, stratejik yönetim, yönetsel
kontrol, liderlik, motivasyon, organize etme, basit yapılar, mekanistik yapılar, bölümlendirilmiş
yapılar, çağdaş yönetim yaklaşımları: öğrenen organizasyonlar, toplam kalite yönetimi, yetkinlik
esaslı yönetim, takım yönetimine dair konular teorik çalışmalar eşliğinde incelenmesi.
SEÇ-İK-218 Çalışma Ekonomisi (3+0+3)
4 (ECTS)
Çalışma Ekonomisi Nedir: Çalışma ekonomisine pozitif ve normatif yaklaşım, Emek piyasalarının
özellikleri; Emek Arzı: Neo-klasik çalışma/boş zaman teorisi, Tüketim imkanları, Gelir ve ikame
etkileri, Geriye kıvrımlı bireysel emek arz eğrisi, Piyasa emek arz eğrisinin elde edilmesi, Emek
arz eğrisini etkileyen ücret dışı unsurlar; İşgücüne Katılma oranı: İşgücüne katılma kararını
etkileyen unsurlar, Türkiye2 de işgücüne katılma oranları; Kısa Dönem Emek Talebi: Emek
talebinin marjinal verim teorisi, Çeşitli piyasalarda emek talep eğrisinin elde edilmesi; Uzun
Dönem Emek Talebi; Eş ürün eğrileri, Denge istihdam düzeyi; Kısa ve uzun dönem emek talep
eğrileri arasındaki ilişki; Emek Talep Esnekliği; Ücretlerin Belirlenmesi; Etkin Ücret Teorileri;
Ücret Farklılıkları: Emek piyasalarında ayrımın ekonomik analizi.
V. YARIYIL DERSLERİ
İK-301 Uluslararası İktisat Teorisi (3+0+3)
5 (ECTS)
Pür uluslararası İktisat Teorisi. Hecksher-Ohlin ticaret modeli. Uluslararası ticaretin varlığında
mal ve faktör fiyatları. Ticaret kazançları ve gelir dağılımı. Ticaret modellerinin ampirik testi.
Genel denge çerçevesinde uluslararası ticaret. Uluslararası ticaret politikaları. Ekonomik büyüme
ve uluslararası ticaret.

İK-303 Para Teorisi ve Politikası (3+0+3)
5 (ECTS)
Genel kavramlar, para tanımı fonksiyonları, Para arzı ve talebi teorileri, Faiz teorisi, ödemeler
dengesi ve para miktarı, para politikası, makro ekonomik genel denge analizlerinde para,
Keynesyen yaklaşıma göre klasik ve neoklasik yaklaşımlara göre para, genel dengesizlik
yaklaşımı, parasalcı yaklaşım ve diğer ekoller, enflasyon teorisi.
İK-305 Ekonometri I (3+0+3)
5 (ECTS)
Ekonometrinin tanımı ve kapsamı, ekonometrik araştırmaların aşamaları, matematiksel modeller,
matris cebri, değişkenler, parametreler. İki ve çok değişkenli en küçük kareler yöntemi, tahminler
ve hipotez testleri varsayımlar, özellikler. Doğrusal regresyon modellerinden sapma (çoklu
doğrusal bağlantı, değişen varyans ve otokorelasyon), Kukla değişken ve kukla değişkenli
modeller (probit ve logit). Birden fazla denklemli ekonometrik modeller, yapısal modeller ve
indirgenmiş formları, belirlenme sorunu, eşanlı denklem yöntemleri (dolaylı en küçük kareler
yöntemi, iki aşamalı en küçük kareler yöntemi), tahmin edilmiş bir modelin tahmin gücünün
kontrolü.
İK-307 İktisadi Matematik (3+0+3)
5 (ECTS)
Durağan çözümleme, karşılaştırmalı durağanlık çözümlemesi, Optimizasyon problemleri, dinamik
analiz, matematiksel programlama (doğrusal ve doğrusal olmayan). Konularla ilgili bilgisayar
uygulamaları
SEÇMELİ-4 (6+0+6)
10 (ECTS)
SEÇ-İK-309 Maliyet Muhasebesi (3+0+3)
5 (ECTS)
Maliyet muhasebesine giriş ve temel kavramlar, maliyet türleri, ticaret ve endüstri işletmelerinde
bilanço ve gelir tabloları, üretim maliyetlerinin hesaplanması, maliyet muhasebesinin özel
konuları, maliyet hesaplama yöntemleri, miktar dengesi, randıman ve prodüktivite imalat defteri
ve T.D.H.P.nda maliyet hesapları, sigorta muhasebesi.
SEÇ-İK-311 Şirketler Muhasebesi ( 3+0+3)
5 (ECTS)
Şirketlerin tanımı, türlerine göre şirketlerin kuruluş, tasfiye, kar dağıtımı ve birleşme işlemlerinin
tekdüzen hesap planına göre muhasebeleştirilmesi tartışılmaktadır.
SEÇ-İK-313 Finansman (3+0+3)
5 (ECTS)
Dönen varlıklara yatırımın finansmanı, nakit ve benzeri varlıklara yatırım (menkul değerlere
yatırım), alacaklara yatırım, stoklara yatırım; Sabit varlıklara yatırım, fonların yatırımı, sabit
değerlere yatırım, belirlilik koşulu altında proje değerleme yöntemleri, belirsizlik koşulu altında
proje değerleme yöntemleri; Özel finansal sorunlar, işletmelerin büyümesi, büyüme nedenleri,
büyüme yönleri, büyüme yöntemleri, tröst, kartel, holding; İşletmelerin karşılaşabilecekleri
finansal güçlükler ve alınabilecek önlemler, çok uluslu işletmelerin finansal sorunları, risk
sermayesi; Sermaye piyasası ve menkul değerler analizi; Finansal piyasalar, para piyasası,
sermaye piyasası ve fonksiyonları, tahvil türleri, pay senedine çevrilebilir menkul kıymetler,
menkul kıymet borsaları, sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasasında yatırımcının
korunması ve kamuoyu aydınlatma, pay senedi değerlemesi, risk ve belirsizlik, tahvil
değerlemesi; Türev piyasalar, obsiyon piyasaları, vadeli işlemler, vadeli işlemler piyasaları, swap
piyasaları.
SEÇ-İK-315 Karşılaştırmalı Makro İktisat Okulları (3+0+3)
5 (ECTS)
Klasik Makro İktisat Teorisi, Keynesin Genel Teorisi, Ortodoks Keynezyen Makro İktisat Teorisi,
Ortodoks Paracı Makro İktisat Teorisi, Yeni Klasik Makro İktisat Teorisi, Yeni Klasik Reel
Konjonktür Teorisi, Yeni Keynezyen Makro İktisat Teorisi gibi makro iktisat teorilerinin teorik
esaslarının karşılaştırmalı olarak analizi
VI. YARIYIL DERSLERİ
İK-302 Uluslararası İktisat Politikası (3+0+3)
5 (ECTS)
Ödemeler dengesi kavramı ve analizi. Dış ticaret ve milli gelir. Döviz piyasası. Ödemeler
bilançosunda dengesizlik sorunları. Altın standardı: otomatik uyum mekanizması. Harcama
azaltıcı ve harcama değiştirici politikalar. Devalüasyon ve revalüasyon. Uluslararası para sistemi:
Bretton Woods Sistemi, günümüzdeki uluslararası para sistemi.
İK-304 Bankacılık ve Mali Kuruluşlar (3+0+3)
5 (ECTS)
Finansal Piyasalar Tanım ve Öğeleri; Finansal Araçlar Kapsam ve İşlevleri: Dünyada ve
Türkiye'de Merkez Bankacılığı Teori ve Uygulaması; Ticaret (mevduat) Bankacılığı Teorisi;

Dünyada ve Türkiye'de Ticaret Bankacılığının Temel İşlevleri ve Uygulaması; Türkiye'de
Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Temel İşlevleri ve Hizmetleri; Menkul Kıymet Borsaları ve
Türkiye'de İMKB; Aracı Kurumlar ve Türkiye Uygulaması; Yatırım Fonları Türkiye Uygulaması;
Yatırım Ortaklıkları; Faizsiz Bankacılık ve Türkiye Uygulaması
İK-306 Ekonometri II (3+0+3)
5 (ECTS)
Tek değişkenli zaman serisi analizi (Durağanlık testleri, normal dağılım testleri, bağımsızlık
testleri, Box-Jenkins metodolojisine giriş ve ARMA süreçleri, doğrusal olmayan model belirleme
(ARCH, GARCH). Çok değişkenli zaman serileri analizi (Eş bütünleşme, nedensellik, VAR, Hata
düzeltme modelleri) modelleri.
İK-308 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3+0+3)
5 (ECTS)
Bilim ve araştırma kavramları, araştırmanın temel özellikleri; nicel ve nitel araştırma yöntemleri,
bilimsel araştırma basamakları ve modelleri, veri toplama ve analizi, rapor yazma, araştırma
sonuçlarının kullanımı.
SEÇMELİ-5 (6+0+6)
10 (ECTS)
SEÇ-İK-308 Uluslararası İktisadi Kuruluşlar (3+0+3)
5 (ECTS)
MF ve Dünya Bankası, IFC, IBRD, IDA, MIGA, GATT, WTO, UNCTAD, UNDP, UNIDO,
Arap Para Fonu.
SEÇ-İK-310 Uluslararası İlişkiler (3+0+3)
5 (ECTS)
Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı
analiz edebileceği araçları edinmesini amaçlamaktadır. İlk kısmında modern uluslararası sistemi
oluşturan tarihsel gelişmeler, uluslararası toplumun oluşması süreci ile bağlantılı olarak
çalışılmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplinin doğuşu ve gelişimi, Uluslararası İlişkilerin temel
kavramları, uluslararası ilişkileri belirleyen temel unsurlar, dış politika, devletlerin dış politika
tercihleri. Uluslararası ilişkiler disiplininin alanı, doğması ve gelişimi. Uluslararası İlişkiler ve
Devletlerin Dış Politika Seçenekleri, Bağlantısızlık Politikası, Prestij Politikası, Emperyalist
Politika ve Statüko Politikası, İttifak Politikaları.
SEÇ-İK-312 Yatırım Proje Değerlendirme (3+0+3)
5 (ECTS)
Yatırım projelerinin önemi ve özellikleri, işletme amaçlarının yatırım projelerinde kriter olarak
kullanılması, yatırım projelerinin hazırlık çalışmaları, yatırım projelerinin değerlendirilmesi,
seçimi, yatırım projelerinin uygulanması ve kontrolü.
SEÇ-İK-314 Toplam Kalite Yönetimi (3+0+3)
5 (ECTS)
Toplam Kalite Yönetimi'nin kavramları, felsefesi ve uygulamaları, yönetimde toplam kalite
anlayışı, kalite grupları, temel yönetim kavramları; Toplam Kalite Yönetimi açısından
motivasyon, iletişim, takım çalışması ve liderlik, eğitim ve değişim, organizasyon ve sistemler;
ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi, tam zamanında üretim sistemleri, kalite çemberleri,
VII. YARIYIL DERSLERİ
İK-401 Türkiye Ekonomisi (3+0+3)
5 (ECTS)
Türk ekonomisinin sektörel analizi; nüfus, milli gelir, sanayi ve hizmetler sektörü. Dış ekonomik
ilişkiler, istikrar politikalarının amaç ve araçları. Cumhuriyet tarihinden günümüze ekonomik
periyotlar halinde değerlendirme.
İK-403 Vergi Hukuku (3+0+3)
5 (ECTS)
Vergi hukukunun anlamı ve konusu, hukuk sistemi içindeki yeri, diğer hukuk dalları ile ilişkisi,
vergi hukukunun kaynakları ve dalları, vergi kanunlarının uygulanması, vergi hukukunun bazı
temel kavram ve kurumları, vergi suç ve cezaları.
SEÇMELİ-6 (12+0+12)
20 (ECTS)
SEÇ-İK-405 Maliye Politikası (3+0+3)
5 (ECTS)
Maliye politikasının doğuşu, konusu, amaç ve araçları, Maliye politikası araçları ve enflasyon ve
depresyonla mücadele, kalkınma, büyüme ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerin giderilmesinde
vergi politikaları, kamu ve bütçe politikaları, Hazine – Merkez Bankası ilişkileri iktisadi kalkınma
ve finansman
SEÇ-İK-407 Kamu Ekonomisi (3+0+3)
5 (ECTS)
Piyasa Aksaklıkları ve Kamu Kesimi İçin Ekonomik Gerekçe; Kamu Malları Teorisi: Kamu
mallarının özellikleri, Etkin tahsisi; Dışsallıklar: Dışsallıklar sorunu, Mücadele yöntemleri; Kamu

Mallarına Kaynak Tahsis Mekanizmaları (Oylama modelleri): Optimal çoğunluk, Bowen-Black
çoğunluk oylaması, Buchanan-Tullock modeli, Downs, Romer-Rosenthal modeli; Tercih
Açıklatma Mekanizmaları; Kamu Fiyatlama Politikaları; Fayda maliyet analizi.
SEÇ-İK-409 Bilgisayarlı Muhasebe (3+0+3)
5 (ECTS)
Türk Muhasebe Uygulamalarına Giriş (Tekdüzen Hesap Planı) ve Bunların Türk şirketlerinde
Uygulanması, Türkiye’de kullanılmakta olan LOGO, ETA, LKS, LMS ve diğer yazılım
programları ve muhasebe uygulamaları.
SEÇ-İK-411 Sermaye Piyasası Analizi (3+0+3)
5 (ECTS)
Bu derste para ve sermaye piyasası iştirakçileri, ilişkileri, araçları ve kurumlarına bir giriş
yapılacaktır. Aynı zamanda konular global ve yurtiçi finansal piyasalardaki trendler ve sorunları,
finansal kurumlar ve pazarların yapısı ve fonksiyonlarına ilişkin bir analizi, para ve sermaye
piyasalarındaki işlemleri, Türkiye’de finansal kurumların yönetimi ve bunların seçilmiş bazı
ülkelerdeki finansal kurumların yönetimi ile karşılaştırılmasını kapsamaktadır.
SEÇ-İK-413 Mali Tablolar Analizi (3+0+3)
5 (ECTS)
Bu ders finansal karar vermede bir yardımcı olarak finansal bilgileri (verileri) analiz etme
becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu vurgu temelinde, firma yatırımcıları, menkul kıymet
analistler ve uzmanları, kreditörler gibi çeşitli gruplar açısından bu bilgiler yararlı olmaktadır.
Rasyo analizi, bölümler arası ve zaman serileri analizi, istatistiksel tahminleme modelleri gibi
temel finansal raporları analiz araçlarını kapsamaktadır.
SEÇ-İK-415 Siyasi Tarih (3+0+3)
5 (ECTS)
Tarih, siyasi tarih, siyaset tarihi tanımlamaların yapılması Amerikan bağımsızlık savaşı,
devletlerin kuruluşları, geçirdikleri değişiklikler, gelişmeler, devletlerin genel dünya tarihi,
siyasi tarih çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa Devletleri arasındaki ilişkiler,
Genel Hatlarıyla İki Dünya Savaşı Arası Dönem (1919-1939): Avrupa’daki Gelişmeler, 19191939 Döneminde Uzakdoğu ve Ortadoğu’daki Gelişmeler, 2. Dünya Savaşı: Nedenleri ve
Gelişimi, 2. Dünya Savaşı: Sonuçları ve Etkileri, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, Soğuk Savaşa
Geçiş Dönemi: Özellikleri ve Yapısı, Soğuk Savaş Dönemi: Özellikleri ve Yapısı,
Uluslararası konjonktürdeki Gelişmeler ve Çok Merkezlilik, Uluslararası Sistemde
Yumuşama Dönemi, Genel Hatlarıyla Soğuk Savaş Sonrası Dönem, Soğuk Savaş Sonrası
Dönemde NATO ve ABD, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya Federasyonu, Çin, Soğuk
Savaş Sonrası Dönemde AB, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye
SEÇ-İK-417 Mesleki İngilizce I (3+0+3)
5 (ECTS)
İngilizcenin iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla
uygun ortamda konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini anlayabilme. Mesleği ile
ilgili konularda yazabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme.
SEÇ-İK-419 İnsan Kaynakları Yönetimi (3+0+3)
5 (ECTS)
İnsan kaynakları yönetimi kavramı, amacı ve işlevleri; İnsan kaynakları yönetimini etkileyen
faktörler; İş analizleri ve iş tasarımı; İnsan kaynakları planlaması; İnsan kaynakları sağlanması ve
seçimi; İnsan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme; Performans değerlendirme; Kariyer
planlama; İşletmelerde ücret yönetimi; İş değerleme kavramı ve yöntemleri; İnsan kaynakları
yönetiminde iş güvenliği ve işçi sağlığı; Çalışanların iş ortamına uyumlaştırılması; Bireysel ve
toplu düzeyde işçi-işveren ilişkileri; İnsan kaynakları bilgi sistemleri.
VIII. YARIYIL DERSLERİ
İK-402 İş Hukuku (3+0+3)
5 (ECTS)
Dersin konuları “bireysel” ve “toplu çalışma” ilişkilerinden oluşmaktadır. Bireysel iş hukukunun
konuları: İş Hukukunun doğuşu, tarihsel gelişimi, konusu ve kapsamı; İş Hukukunun
Türkiye’deki gelişimi; İş Hukukunun ulusal ve uluslararası kaynakları; İş hukukunun temel
kavramları (işçi, işveren, işveren vekili, alt işveren, çırak, stajyer, işyeri, işletme); Kanunun
kapsamı; İş sözleşmelerinin türleri, yapılması ve sözleşmelerin sona erdirilmeleri; Sözleşmeden
doğan işveren ve işçinin borçları; Ara dinlenmeleri ve Yıllık ücretli izinler; Kıdem tazminatından
oluşmaktadır. Toplu İş Hukuku kısmı ise: Sendika özgürlüğü (bireysel ve kolektif özgürlük);
Sendikaların Kuruluşu; Sendika Üyeliği; sendikanın Organları; Sendikaların gelir ve faaliyetleri;
Sendikaların faaliyetlerinin durdurulmaları ve sona erdirilmeleri; Toplu iş sözleşmesinin yasal

temelleri; Düzeyi ve kapsamı, Yapma yetkisi, Uyuşmazlıklar ve çözüm yolları; Grev ve Lokavt
yasakları ve uygulanmasından oluşmaktadır.
İK-404 İktisadi Büyüme ve Kalkınma (3+0+3)
5 (ECTS)
Azgelişmişlik kavramı ve kalkınma. Kalkınma teorileri. Kalkınmanın finansmanı. Yabancı
tasarruflar, dış yardım, dış borç, yabancı sermaye. Çokuluslu şirketler. Kalkınma sürecinde
teknoloji seçimi ve teknoloji transferi. Kalkınma stratejileri.Klasik büyüme modelleri. Keynesyen
büyüme modelleri. Neo-klasik ve post Keynesyen büyüme modelleri. Parasal büyüme modelleri.
İK-406 İktisat Politikası (3+0+3)
5 (ECTS)
Politika ve iktisadın kesişimi. Ortak sorunlara yönelik politika ve piyasa çözümleri. İktisadi
krizlerin politikası. Politik iktisat bağlamında şirketler ve işgücü. İdari düzenlemeler. Para
politikası ve mali politika. Gerçek dünyadan güncel makroekonomik olaylar ve koşullar..
SEÇMELİ-7 (9+0+9)
15 (ECTS)
SEÇ-İK-408 Bitirme Tezi (3+0+3)
5 (ECTS)
Seçilecek ana bilim dallarından birinde proje yapımı.
SEÇ-İK-410 Uluslararası Finansman (3+0+3)
5 (ECTS)
Uluslararası finanssal kurumlar, döviz dönüşüm, uluslararası çalışma sermayesi, uluslararası
yatırım analizleri, uluslararası bankacılık.
SEÇ-İK-412 Türk Siyasal Hayatı (3+0+3)
5 (ECTS)
Tanzimatla başlayan modernleşme süreci, 1876 Anayasası, I. ve II. Meşrutiyet dönemleri, İttihat
ve Terakki fırkası dönemi. Kurtuluş Savaşı. Modern Türkiye’nin oluşumu ve Kemalizm. 19281945 dönemi, II. Dünya Savaşı ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler, Atatürk Dönemi ve 1939
sonrası Dış Siyaset, Çok Partili Yaşam ve Demokrat Parti İktidarı, 1960-1980 dönemleri arası,
1960 darbesi, 1961Genel Seçimleri, Anayasası, 1971 Muhtırası, 1973 Genel seçimleri, Kıbrıs
meselesi, 1980 dönemi, 12 Eylül Rejimi, 1983 seçimleri, Özal Hükümeti, 5 Nisan Kararları, 28
Şubat süreci, Milenyum yılları ve 2001 Krizi, 2002 AK Parti hükümeti, AB Uyum süreci,
2007’den günümüze.
SEÇ-İK-414 Mesleki İngilizce II (3+0+3)
5 (ECTS)
Bu ders Mesleki İngilizce I devamı şeklindedir. İngilizce dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri
kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme. Mesleği ile ilgili
konularda dinlediğini anlayabilme. Mesleği ile ilgili konularda yazabilme. Mesleği ile ilgili
konularda okuduğunu anlayabilme.
SEÇ-İK-416 Türk Vergi Sistemi (3+0+3)
5 (ECTS)
Vergi sistemleri ve çeşitleri ve Türkiye vergi sisteminin tarihsel gelişimi, gelir üzerinden alınan
vergiler, gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, bu vergilerin Türkiye vergi sistemi
içindeki yeri, önemi ve uygulama biçimi, mükelleflik, vergi kolaylıkları, tarhı tahakkukları ve
ödenmesi, servet üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin uygulama biçimleri.
SEÇ-İK-418 Dünya Ekonomisi (3+0+3)
5 (ECTS)
Dünya Ekonomisi kavramı, “Uzun onaltıncı yüzyıl” ve uzun mesafe ticareti.Yapıların dönüşümü
sanayileşmeye doğru, Sanayi Devrimi ve Dünya ekonomisinin yeni niteliği.İkinci Sanayi devrimi,
teknolojinin vazgeçilemez iki savaş arası, 1950-1970: Altın çağ, altın çağ sona eriyor, Krize
açıklamalar.Dünya Ekonomisinin Yeniden Yapılanması, Post-Fordizm tartışmaları, Piyasanın
yeniden icadı. 21. YY’da hâkim ekonomilerin analizleri. Küreselleşme eğilimleri.
SEÇ-İK-422 İktisadi Bütünleşme (3+0+3)
5 (ECTS)
Pozitif, negatif, dinamik ve statik entegrasyon kavramları, entegrasyonun amaçları, çeşitleri ve
kapsamı, mal, hizmet ve faktör piyasalarında entegrasyonun nedenleri ve sonuçları, politikaların
uyumlaştırılması, Avrupa Birliği: kuruluşu, üyeleri, kurumlarının işleyişi ve gelecekteki
beklentiler, Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri.

