
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 

 

1. YARIYIL 

AIT181               Ataturk I.I.Tarihi I 

Bu derste öğrenci, Osmanlı Devleti’nin gerileme ve yıkılma dönemi, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, 

Türk Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları konularında 

bilgi sahibi olarak, öğrendiği bu bilgilerden sosyal hayatta da yararlanabilir. 

ENF181           Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 

Bilgisayarı tanımlama, bilgisayarın çalışma mantığını açıklama, bilgisayarın bileşenlerini listeleme, 

bilgisayar donanım aygıtlarını ve işlevlerini açıklama, internette arama yapma, ekli dosya postalama, 

tez ve makaleleri arama, online veritabanlarını kullanma, word programında paragrafları düzenleme, 

resim ekleme ve resim özelliklerini düzenleme, tablo ekleme ve tablo özelliklerini düzenleme, sayfa 

özelliklerini düzenleme, alt bilgi/üst bilgi ekleme, kesme ekleme, excel’i verileri depolama ve etkin 

şekilde düzenleme amacıyla kullanma, powerpointte sunu hazırlama ve sunu özeliklerini ayarlama. 

IKT101        İktisada Giriş I 

Bu derste ekonomi modellerine, esnekliklere, tüketici ve üretici dengesine, milli gelir, milli gelir 

hesaplama yöntemleri, çarpan mekanizması, para çeşitleri ve özellikleri gibi konulara değinilecektir. 

IKT109         Matematik I 

Bu derste, Doğrusal denklemler, İkinci derece denklemler, Parabol ve bunların grafik çizimleri, 

Tümevarım, Toplam ve Çarpım Sembolü, Diziler, Özel tanımlı fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev 

ve uygulamaları konuları işlenecektir. 

IKT113        Üniversite Kültürü 

Üniversiteye Uyum, Üniversitenin öğrencilerle ilgili yönetmelikleri, Ders geçme sistemi ve not 

değerlendirme, Etkili Ders çalışma Yöntemleri, Zaman Yönetimi, İnovasyon, Bilgi Teknolojileri, Örgüt 

Kültürü 

ISL105         İşletme Bilimine Giriş 

İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar, işletmelerin çevrei, sınıflandırılması, büyümesi, işletme ve 

yönetim fonksiyonlarını içerir. 

ISL121             Muhasebe-I 

Derste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebeleştirme süreci, KDV 

işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır. 

SBK105         Hukukun Temel Kavramları 

Hukuk ile ilgili temel kavramlar, hukukun dalları, kaynakları, yargı örgütü,  hukuk kuralları, sistemleri 

ile ilgili temel bilgiler. 

TUR181    Türk Dili I 

Dilin tanımı, 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, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkiye 

Türkçesindeki ses olayları, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, 

Türkçenin yapı özellikleri. 



YDL185        Yabancı Dil I 

İsimlerin tekil ve çoğul halleri, düzenli düzensiz çoğullar ve düzenli çoğul yapma kuralları; Kişi 

zamirleri ve “to be” fiili kullanılarak durum cümleleri kurma, olumlu, olumsuz, soru formları; 

a/an/the ve tekil/çoğul, yakın/uzak olma durumuna göre işaret sıfatları; Sahip olma yapısı, 

olumlu/olumsuz/soru formları; Yetenek bildiren yapının kullanımı; İyelik yapıları, iyelik sorusu, 

iyelik sıfat ve zamirleri; Şimdiki Zaman; Geniş zaman ve sıklık zarfları, geniş zaman ve şimdiki 

zamanın kıyaslanması; Geçmiş zamanda durum cümleleri, düzenli ve düzensiz fiillerle yapılan 

cümleler; Yer, Zaman Edatları ve hareket bildiren edatlar; Sıfatlarla yapılan kıyaslamalar; Present 

Perfect Tense, bu zamanla geçmiş zamanın kıyaslanması. 

2. YARIYIL 

AIT182       Ataturk I.I.Tarihi II 

Güncel tarihi bilgiler ışığında milli devlete geçiş sürecinin analiz edilmesi. 

ENF182        Temel Bilgisayar Bilimleri 

Excel veri menüsü, HTML, web sayfası düzenleme, web sitesi yaratma, BDE, veritabanı tasarımı, 

veritabanı uygulamaları. 

IKT102        İktisada Giriş II 

Bu derste milli gelir, ekonomik büyüme, döviz kuru ve ödemeler dengesi, enflasyon ve  İçeriği  işsizlik, 

para politikası, uluslar arası büyüme teorilerine değinilecektir. 

IKT106   Matematik II 

Bu derste, Doğrusal denklemler, İkinci derece denklemler, Parabol ve bunların grafik çizimleri, 

Tümevarım, Toplam ve Çarpım Sembolü, Diziler, Özel tanımlı fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev 

ve uygulamaları konuları işlenecektir. 

ISL124       Muhasebe-II 

Bu derste; Muhasebe (Varlık = Pasif Denklemi) ana denklemi, Muhasebe süreci, Muhasebe genel kabul 

görmüş ilkeleri, Hesaplar, nakit ve borsa hareketleri planına sistematik anlatılır 

SBK126      Borçlar Hukuku 

Borçlar Hukukun Konusu Ve Kaynakları Borç, Borç İlişkisi Ve Sorumluluk Kavramları Borçların 

Doğumu Borçların Hükümleri Borçların Özel Durumları Borçların Sona Ermesi Özel Borç İlişkileri 

Sözleşme Türleri. 

TUR182       Türk Dili II 

Cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon ile ilgili genel bilgiler, 

kompozisyon yazmada kullanılacak plan, kompozisyonda anlatım şekilleri, yazılı kompozisyon türleri, 

sözlü anlatım türleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar. 

YDL186       Yabancı Dil II 

Şimdiki Zaman ve Geniş Zamanın tekrarlanması ve farklarının vurgulanması; Geçmiş Zaman ve 

Present Perfect Tense’in kıyaslanması ve farklarının vurgulanması; Gelecek zaman “Will” ve 

kullanıldığı özel durumların belirtilmesi; Gelecek Zaman “Going to” ve “will” ile kıyaslanması; 

İngilizcede kullanılan soru cümlelerinin gruplandırılması ve soruların uygun şekilde cevaplandırılması; 

İngilizcede kullanılan Kiplikler(Modal Verbs) ve bu kipliklerin işlevlerinin (ihtimal, yetenek, 

zorunluluk, öneri vb) vurgulanması; Mastarlar (Gerund/ Infinitive)ve mastarların özne ve nesne 

pozisyonunda kullanılması; Miktar bildiren sıfat ve zamirler (both, neither, all, none);Sıfatlar 



(Adjectives) ve Zarflar (Adverbs); Şimdiki Zamanın Hikayesi (Past Continuous Tense) ve Şimdiki 

Zamanla kıyaslanması; Bağlaçlar (conjunctions), anlamları ve kullanım özelliklerinin verilmesi; Öbeksi 

Eylemler (Phrasal Verbs), anlamları ve kullanım özellikleri; Dönem içinde anlaşılmayan konuların 

tekrar gözden geçirilmesi 

3. YARIYIL 

IKT203       Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 

Bilginin tanımı, bilgiye ulaşabilme, bilgiden yararlanma yararlanma, tekniklerinin öğretimi. 

IKT207     Mikro İktisat I 

Mikro ekonomi teori ve uygulaması, Tüketici teorisi, bütçe kısıtı, tercihler, fayda, seçim, talep, Slutsky 

denklemi, tüketici artığı, piyasa talebi, ve piyasada denge. 

IKT209        Kamu Maliyesi 

Kamu Sektörü, Kamu Faaliyetleri, Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Vergi teorisi, Kamu Bütçesi 

Teorilerinin incelenmesi. 

IKT211        Makro İktisat I 

Faiz, Rant ve Kar , Genel Denge, Refah Ekonomisi, Piyasa Başarısızlıkları, Piyasaya Kamu Müdahalesi 

ve Ekonomik Etkinlik 

ISL221     İstatistik-I 

Verileri düzenlenmesi, tasviri ve özetlenmesi, Ortalamalar (Aritmetik, Geometrik, Harmonik, Kareli 

Ortalama, Mod, Medyan), İhtimal Hesapları, İhtimal Dağılımları (Binom, Poisson, Hipergeometrik, 

Normal), Örnekleme Dağılımları, Güven Aralığı 

SBK223         Sosyoloji 

Sosyoloji Kuramları ve Perspektifler, Sosyoloji, Küreselleşme ve Değişen Dünya, Tabakalaşma ve Sınıf, 

Yoksulluk, Sosyal Dışlanma ve Refah, Küresel Eşitsizlik Teorileri ve Perspektifler konularını kapsar. 

4. YARIYIL 

IKT204       Mikro İktisat II 

Eksik rekabet piyasaları, Girdi Piyasası, Faiz, Rant ve Kar , Genel Denge, Refah Ekonomisi, Piyasa 

Başarısızlıkları, Piyasaya Kamu Müdahalesi ve Ekonomik Etkinlik 

IKT206         Makro İktisat II 

Para Talebi, Para Arzı, Genişletilmiş Modelde Para ve Maliye Politikası-I-II, Dış Sektör ve Ödemeler 

Dengesi-I-II, Enflasyon Verimlilik ve Gelir Dağılımı-I-II, Modern Konjonktür Teorileri, Statik Modelde 

Büyüme Trendi, Neo-Klasik Büyüme Modelinin Esasları 

IKT208         Matematiksel İktisat 

İntegral ve ekonomik uygulamalar, diferansiyel denklemler ve iktisadi uygulamaları, fark denklemleri 

ve iktisadi uygulamaları 

IKT210      Türk Vergi Sistemi 

Türk vergi sisteminin genel yapısı, gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili ayrıntılı konular  ele alınır. 

IKT212      İktisat Tarihi 

İktisadi olayların evrimi, tarım, üretim, sanayi, ticaret, uluslararası iktisadi ilişkiler 



ISL222      İstatistik-II 

Hipotez ve Hipotez Testi Kavramı Hipotez Testleri (z, t, F, ) Basit Doğrusal Regresyon ve Önem Testi 

Çoklu Doğrusal Regresyon ve Önem Testi Korelasyon ve Korelasyon Katsayısı Korelasyon 

Katsayısının Önem Testi Nonparametrik testler Fiyat İndeksleri (TÜFE, ÜFE) 

5. YARIYIL 

IKT301        Para Teorisi ve Politikası 

Bu ders para ve para ile ilgili temel kavramlardan başlar. Para talebi-para arzı ve faiz konularının 

ardından döviz kurunun belirlenmesinin üzerinde durulur. Parasal aktarım mekanizması açık 

ekonomi bölümünde ele alınır. 

IKT303       Maliye Politikası 

Bu derste maliye politikasının ekonomik, sosyal ve diğer amaçlarına ulaşmak için hangi araçların 

kullanılması gerektiği konularına değinilecektir. 

IKT305         İktisadi Kalkınma 

Bu derste Kalkınma İktisadının teorik çerçevesi ve iktisadi kalkınma kavramının dayandığı kavramsal 

ve düşünsel yapının gelişim sürecinin incelenmesidir. Bu bağlamda kalkınma iktisadının ortaya 

koyduğu az gelişmişlik olgusu Ortodoks, Marksist ve yapısalcı yaklaşımlar odağında incelenerek 

kalkınma iktisadının dayandığı teorik temeller ele alınmasının yanında; kalkınmanın modernleştirmeci 

işlevi odağında yeni bir perspektif geliştirilerek kalkınmanın iktisadi boyutunun yanında toplumsal ve 

siyasal dönüştürücü işlevi de ele alınacaktır. 

IKT307       Uluslararası İktisat-I 

Uluslararası iktisat nedir?, Ticaret kazançları, Hükümet politikalarının ticarete etkisi, Ticaret 

kalıplarının açıklanması 

IKT309       Ekonometri-I 

Ekonomik teori ve çalışmalarda ekonomik modellerinin tahmininde ve testlerinde kantitatif yöntemler 

kullanılmaktadır. Öğrenciler ekonomik analizlerde belli istatistiksel teknikler öğrenir; ekonomistlerin 

yaptıkları amprik çalışmaları daha rahat anlama yetenekleri kazanır, araştırma sorularını ekonometrik 

ifade etme deneyimleri edinirler. 

6. YARIYIL 

IKT302       Uluslararası İktisat-II 

Döviz piyasasının işleyişi, döviz kurunu açıklayıcı teoriler, Faiz arbitrajı, ödemeler bilançosu ve 

dengesizliklerinin giderilmesi yolları, genel dengenin sağlanmasına yönelik ekonomi politikaları, dış 

ticaret ve kalkınma ilişkisi, teknoloji transferi, çok uluslu şirketler ve doğrudan yabancı yatırımları, 

serbest bölgeler, uluslar arası emek ve sermaye hareketleri, Kalkınmakta olan ülkelerin sorunları ve 

Stiglitz’in IMF ve Dünya Bankası uygulamalarına eleştirel görüşleri. 

IKT304        Ekonometri-II 

Değişen varyans probleminin tespiti, etkisi ve giderilmesi, otokorelasyon probleminin tespiti, etkisi ve 

giderilmesi, gecikmesi dağıtılmış regresyon modelleri, eşanlı denklem sistemleri, durağanlık testleri, 

koentegrasyon testleri, nedensellik testleri ve hata düzeltme modeli. 

IKT306         İktisadi Büyüme 

Bu derste İktisadi Büyümenin teorik çerçevesi ve iktisadi büyüme kavramının dayandığı İçeriği 

kavramsal ve düşünsel yapının gelişim sürecinin incelenmesidir. Bu bağlamda İktisadi  büyümenin 



Klasik, Neo-klasik Marksist yaklaşımları incelenerek. Büyüme kavramına geleneksel yaklaşım 

getirilirken, aynı zamanda büyümedeki temel değişimler İçsel büyüme kavramı çerçevesinde 

incelenerek iktisadi büyümedeki değişimlerin incelemesidir. 

IKT308      İktisadi Düşünceler Tarihi 

Merkantilizm, Fizyokrasi, Klasik İktisat Okulu, Sosyalizm, Alman Tarihçi Okulu, Neoklasik İktisat, 

Kurumcu İktisat Okulu, Keynesyen iktisat okulu 

7. YARIYIL 

IKT405        Bölgesel İktisat 

Az gelişmiş ülkeler veya gelişmiş ülkeler için bölgesel eşitsizliklerin nedenlerini açıklamak 

hedeflenmiştir 

IKT403         Dünya Ekonomisi 

Tarihsel süreç içinde dünya ekonomisinin genel eğilimleri anlatarak ticaret, finans ve üretim odaklı 

analizler yapmak. 

IKT401         Türkiye Ekonomisi 

Bu ders, esas itibariyle, Türkiye’de sermayenin nasıl biriktirildiği ve nasıl kullanıldığı sorusu etrafında 

tarihsel bir değerlendirme yapma çabası üzerine oturmaktadır. Bu çaba ekonomi dışı faktörleri -

örneğin incelenen dönemde Türkiye siyasetinin içinde bulunduğu       durum ya da liberal kapitalist 

dünyanın iktisat algılamasında meydana gelen bir    değişiklik-de mümkün olduğunca dikkate alan bir 

içeriğe sahiptir 

8. YARIYIL  

IKT402         Uluslararası İktisadi Kuruluşlar 

Bu ders aşağıdaki ekonomik kuruluşların dünya ekonomisini nasıl etkilediğini incelerDünya Ticaret 

Örgütü,IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, OECD, Avrupa Merkez Bankası, Uluslararası 

Denkleştirmeler Bankası 

IKT404    İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

İş hukuku dersinde bireysel iş hukuku incelenir.İş hukukunun temel kavramları öğretilerek; iş 

hukukunun temelini oluşturan işçi ve işveren tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri incelenir. 

 

İktisat Bölümü 3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri - 3340 Bölüm Seçmeli 

ISL202      Ticaret Hukuku 

Ticari İş, Ticari İşletmeler, Ticari Yargı, Tacir ve Tacir Olmanın Sonuçları, Ticaret Sicili, Ticaret Ünvanı, 

Marka, Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Tacir Yardımcıları, Kıymetli Evrak, Ortaklıklar Hukuku ve 

Şirket Türleri. 

IKT522      Ticaret Hukuku 

Ticaret hukukunun esası ve hukuki kaynakları, ticari işletme, ticari iş ve ticari hükümler, ticari yargı, 

tacir ve tacir olmanın hükümleri, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari 

defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları konuları işlenecektir. 

ISL201     Davranış Bilimleri 



Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için algılama, atfetme, öğrenme, kişilik, güdüleme, iş tatmini, 

tutumlar, gruplar ve liderlik gibi konulara değinilecektir. 

ISL207     Şirketler Muhasebesi 

Şirketlerin çeşitleri, Şahıs şirketleriyle ilgili hukuki düzenlemeler, Sermaye şirketleriyle ilgili hukuki 

düzenlemeler, Şahıs şirketleriyle ilgili muhasebe işlemleri, Sermaye şirketleriyle ilgili muhasebe 

işlemleri, Birleşme ve devirler ile ilgili hukuki düzenlemeler, Birleşme ve devirler ile ilgili muhasebe 

işlemleri, İflas ve tasfiye işlemleri ile ilgili yasal düzenlemeler, Tasfiye işlemlerinin 

muhasebeleştirilmesi, Örnek olaylar. 

ISL539        Bankacılık ve Sigortacılık 

Finansal Sistemin Temelleri, Faiz Mekanizması, Bankacılık Sistemi, Diğer Finansal Kurumlar, Borsalar, 

Risk Türleri, Ölçülmesi ve Yönetimi, Uluslararası Finansal Sistem 

ISL526        Tedarik Zinciri Yönetimi 

Lojistik ve lojistik yönetimi; tedarik, üretim ve dagitim lojistigi kavramlari; tedarik zinciri yönetimi ve 

bilesenleri; tedarik zinciri ve lojistik iliskisi; tedarik zinciri entegrasyonu olarak lojistik ve ulasim; 

lojistik agi tasarimi; envanter yönetimi; dagitim sistemlerinin yapisi ve dagitim stratejileri; lojistik 

stratejileri; lojistik planlama; lojistik problemlerine çözüm yaklasimlari ve uygulamalar; lojistikte dis 

kaynak kullanimi; üçüncü ve dördüncü parti lojistik; lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde bilisim 

teknolojisinin yeri ve önemi konulari hakkinda bilgi sahibi olur. 

IKT532     Türk İktisat Tarihi 

Osmanlı ekonomisi ve dış dünyadaki değişimin izlenmesi; Osmanlı ekonomisinde tarım, sanayi, ticaret, 

ulaştırma sektörleri; mali ve toplumsal yapıdaki dönüşümün dünya ekonomisindeki değişim ile 

karşılaştırmalı incelenmesi. 

İktisat Bölümü 4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri - 2630 Bölüm Seçmeli 

SBK554     Türk Anayasal Sistemi 

1876 Anayasası, 1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası,1982 Anayasasının 

temel nitelikleri, 1982 Anayasasının getirdiği temel hak ve hürriyetler sistemi, 1982 Anayasasına göre 

yasama organı, 1982 Anayasasına göre yürütme organı, 1982 Anayasasına göre yargı organı, Anayasa 

Yargı 

İktisat Bölümü 5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri - 3342 Bölüm Seçmeli 

IKT523        Turizm Ekonomisi 

Ekonomi ve turizm, arz - talep, fiyat belirleme, tüketici davranışları, üretim özellikleri, kâr  arttırma, 

piyasalar, turizmin ekonomiye etkisi, turizm politikaları 

IKT534          Pazarlama İlkeleri 

Pazarlama kavramının tanımı, pazarlama faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi, 

pazarlama sürecinin elemanları olan pazarlama karmasının anlatılması, pazarlama fonksiyonunun 

uygulanmasındaki ilkeler 

IKT519        Sermaye Piyasası ve Analiz Yönetimi 

Piyasa kavramı, çeşitleri, Borsaların işlevleri, Sermaye piyasası mevzuatı, sermaye piyasasının işleyişi, 

sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası araçları, piyasaların birbiriyle etkileşimi, menkul 

kıymetlere yatırım ve portföy oluşturma ve yönetme strateji ve temel ve teknik analiz yapma 

yöntemleri. 



IKT529      Yoksulluk ve Refah Ekonomisi 

Öğrenci yoksulluğun çok boyutlu bir kavram olduğunu anlar, Yoksulluğun toplumda başka sorunlarla 

karşılıklı bir ilişkisi olduğunu kavrar, Yoksullukla mücadelede refah politikalarının önemini anlar. 

İKT554    Politik İktisat 

Politik İktisat Giriş. Politik İktisadın Tarihi. Politik İktisatta Yaklaşımlar: Klasik Liberal Yaklaşım. 

Politik İktisatta Yaklaşımlar: Radikal Yaklaşım. Politik İktisatta Yaklaşımlar: Muhafazakar Yaklaşım. 

Politik İktisatta Yaklaşımlar: Modern Liberal Yaklaşım, Devlet ve Piyasa, Yoksulluk ve Eşitsizlik, Emek 

ve Endüstri, Cinsiyet ve Politik İktisat, Uluslararası Ticaret ve Kalkınma. Bilim, İdeoloji ve Politik İktisat. 

IKT507  Finansal Ekonomi 

Bu derste para talebi, para arzı, para ekonomisinde güncel konular, para ve üretim konusunda Kasik 

ve Keynesyen modellerin incelenmesi, alternatif politika kurallarının analiz edilmesi, banka krizleri, 

zamanda tutarsızlık ve enflasyon hedeflemesi, parasal birlik, açık ekonomi ve para politikasının 

uluslararası boyutlarının tartışılması, büyük ve küçük ülke modellerinin incelenmesi ve döviz kuru 

modelleri üzerinde durulacaktır. 

IKT513     Kamu Ekonomisi 

Devletin, kamu mallarının, kamu harcamalarının, vergilerin, devlet borçlarının,kamu kesiminde karar 

alma sürecinin iktisadi çözümlemesi. 

IKT514      Mali Analiz Sistemleri 

Bu derste, Finansal analizin önemi, Temel finansal tablolar, Ek finansal tablolar, Finansal analiz 

teknikleri konularında bilgiler verilmekte ve örnek uygulamalar yapılmaktadır. 

ISL553        Optimizasyon 

Tek ve çok boyutlu, Kısıtlı ve Kısıtsız Optimizasyon Problemleri 

ISL305    Maliyet Muhasebesi 

Maliyet Muhasebesi İle İlgili Temel Kavramlar ve Maliyetlerin Sınıflandırılması, Birim maliyetler, 

Maliyet hesaplamaları, Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtım Yöntemleri, Maliyet Hesaplama Sistemleri 

IKT545      İktisat Politikası 

Ekonomik teori ve ekonomik politika, hedefleri ve ekonomik politika araçları, siyasal uygulamalar, 

politikalar, ekonomi ve iktisat politikasının geleneksel ve modern okulların etkinliğini, gerçek 

yorumunu belirleyen faktörler temel unsurları arasındaki ilişki ekonomide parasal göstergeler. 

IKT538     Kriz Ekonomisi 

Krizler hakkında teorik ve fikirsel dayanakları ortaya koymak, krizlerin sebeplerini açıklamak, krizleri 

ülke verileriyle örneklendirmek ve krize konu olan modelleri incelemektir. 

IKT555      Girişimcilik 

Derste temel olarak “girişimcilik” ve yeni bir işletme kurma kararının nasıl alınması gerektiği konuları 

işlenmektedir. Operasyonel olarak karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar ile küçük işletmelerdeki ilişkilerin 

yapısı bu dersin konu başlıklarıdır. 

ISL210    Envanter Bilanço 



Temel kavramlar ve dönem sonu çalışmalarının kapsamı, bilanço hesaplarına ilişkin dönem sonu 

çalışmaları, satışların maliyeti ve dönem giderleri, gelir tablosu hesaplarına ilişkin çalışmaları ve kar 

zarar tespiti, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması 

ISL404    Muhasebe Denetimi 

Denetimin temel kavramları, Genel kabul görmüş denetim standartları. Denetim raporu. Denetim 

kanıtları. İç kontrol sistemleri. Varlık ve kaynak hesapları. Sonuç hesapları 

SBK309   Mahalli İdareler 

Türkiye’deki mahalli idarelerin (İl özel idaresi, belediye, köy) yapısı, işleyişi, personeli, bütçesi, 

yaşadığı sorunlar ve yeniden yapılandırılması 
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IKT507  Finansal Ekonomi 

Bu derste para talebi, para arzı, para ekonomisinde güncel konular, para ve üretim konusunda Kasik 

ve Keynesyen modellerin incelenmesi, alternatif politika kurallarının analiz edilmesi, banka krizleri, 

zamanda tutarsızlık ve enflasyon hedeflemesi, parasal birlik, açık ekonomi ve para politikasının 

uluslararası boyutlarının tartışılması, büyük ve küçük ülke modellerinin incelenmesi ve döviz kuru 

modelleri üzerinde durulacaktır. 

IKT519   Sermaye Piyasası ve Analiz Yönetimi 

Piyasa kavramı, çeşitleri, Borsaların işlevleri, Sermaye piyasası mevzuatı, sermaye piyasasının işleyişi, 

sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası araçları, piyasaların birbiriyle etkileşimi, menkul 

kıymetlere yatırım ve portföy oluşturma ve yönetme strateji ve temel ve teknik analiz yapma 

yöntemleri. 

IKT528   Yeni Ekonomi (Güncel Ekonomi) 

Küreselleşme evreleri ve dönüşüm oluşumlarını analiz eder, Küreselleşme ve bilgi ilişkisini yorumlar, 

Yeni ekonomi ve etkilerini ortaya koyar 
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IKT530     Zaman Seri Analizi 

Bu derste 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 modellerine değinilecektir. 

IKT525     Türk İdare Hukuku 

İdare hukukunun tarihçesi, gelişimi, tanımı, hukuk sistemi içerisindeki yeri, idare teşkilat ve türleri, 

Türk idare teşkilatının incelenmesi, idari işlemler, kamu malları, kamu görevlileri, kamu hizmeti. 

IKT537   Çalışma Ekonomisi 

Emek Piyasasının iktisadi yöntem analiz teknikleriyle incelenmesi. 

ISL550    Problem Çözme Teknikleri 

Problem, problem türleri, problem çözme tekniklerinden bazıları: Çok kriterli seçme matrisi, öncelik 

belirleme matrisi, swot analizi, risk ve karar verme, başabaş noktası analizi, kar zarar matrisi, doğrusal 

programlama (Simplex yöntemi) vb. 

ISL403      Mali Tablolar Analizi 



Mali tabloların ve analizlerin amaçları, mali tabloların çeşitleri ve düzenlenmesi, mali analiz ve finansal 

kararlar, mali analizin tanımı kapsamı ve çeşitleri, enflasyona göre mali tabloların düzeltilmesi genel 

değerlendirme 

IKT505     Endüstriyel Ekonomi 

Bir Endüstrideki Piyasa Yapısı, Davranışı ve Performansı; Yapı, Performans ve Davranış ilişkileri; 

Farklı Endüstri Yapılarında Firma Davranışları; Firmalararası Anlaşmalar ve Bu Anlaşmaları 

Engelleyen Faktörler; Piyasaya Giriş ve Çıkışlar; Firmaların Piyasa Gücüne Göre Fiyatlama Stratejileri; 

Asimetrik Bilgi İçeren Piyasalar; Oyun Kuramı: İşbirliğine dayanan ve dayanmayan oyunlar. 
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IKT503    Bütçe ve Kamu Finansmanı 

Bu ders ile katılımcılara Kamu kesimi açıkları ve bunların finansman yolları, senjoraj ve kamu 

borçlanması ilişkisi, kamu borçlanması türleri, kamu borçlanması özel borçlanma ilişkisi-çelişkisi, 

dışlama etkisi, iç ve dış kaynaklardan yapılan kamu borçlanması, devlet tahvili, hazine bonosu ve diğer 

kamu borçlanma kâğıtları, kamu borçlanma senetlerinin vergilendirilmesi, kamu borçlanma 

kâğıtlarının taşıdığı riskler, merkez bankası hazine ilişkisi, piyasa yapıcılığı mekanizması, kamu 

borçlanmasının yapıldığı birincil ve ikincil piyasalar, kamu borç yönetimi, borçların konsolidasyonu 

ve ertelenmesi konularında teorik ve pratik bilgi ve görüş verilmektir 

IKT558     Proje Yönetimi 

Proje kavramı, projenin analizi, swot analizi, paydaş analizi, örnek projeler 

IKT510    İktisadi Modelleme Teknikleri 

Temel istatistiki araçlar ve Matematiksel İktisattaki türev konusu ve girdi çıktı teknikleri, Ekonomik 

Kalkınma literatüründe yer alan temel modeller ve kalkınma için izlenmesi gerekli politikalar dersin 

içeriğini oluşturmaktadır. 

IKT534    Pazarlama İlkeleri 

Pazarlama kavramının tanımı, pazarlama faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi, 

pazarlama sürecinin elemanları olan pazarlama karmasının anlatılması, pazarlama fonksiyonunun 

uygulanmasındaki ilkeler 

 

 

 


