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1.SINIF (I.YARIYIL) 

 

ZORUNLU DERSLER 

 

IKT109 HUKUKA GİRİŞ                            *(3-0-3-3) 

  

 Hukukun temel kavramlarını öğretmek. Temel bilgiler, 

toplum ve hukuk, hukukun kollara ayrılması, hukukun 

kaynakları, hukukun yasalaştırılması, uygulama 

yönünden yazılı hukuk kuralları, uygulama yönünden 

yasalar, temel kavramlar, kişilik, hısımlık, konut, aile, 

eşya, mülkiyet, hukuksal olaylar, kamu hakları, özel 

haklar.  

 

IKT113 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ-I         (3-0-3-3) 
 

İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar. İşletme biliminin 

diğer bilim dalları ile ilişkisi. İşletmelerin amaçları ve 

sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. 

İşletmelerin kuruluşu. İşletme ve çevresi. İşletmelerin 

fonksiyonlarına genel bakış. 

 

IKT115 EKONOMİYE GİRİŞ-I               *(3-0-3-4)  
 

Mikroekonomi kapsam ve metodu, arz, talep ve piyasa 

fiyatı; tüketici davranış teorisi; talep esnekliği; üretim ve 

masraflar teorisi; tam rekabet, monopol ve oligopol 

pazarlarda fiyat oluşumu; kaynakların istihdamı; genel 

denge ve refah ekonomisi.  

 

IKT117 GENEL MUHASEBE-I                  (3-0-3-4) 

 

Muhasebenin tarihi gelişimi, bilanço kavramı ve temel 

muhasebe dengesi, gelir tablosu kavramı, faaliyet dönemi 

ve sonuç hesapları, hazır ve menkul kıymetler, alacaklar 

ve stok hesaplarının incelenmesi.  

 

IKT119 İKTİSAT TARİHİ                               (3-0-3-4)  
 

İktisat bilimine kaynaklık eden iktisadi olayların sebep ve 

sonuçlarını açıklamak ve kazanılan tecrübeleri 

belirlemek. 

 

İİBF101 MATEMATİK-I                                  (3-0-3-3) 

 

Oran Orantı, Doğru/ Ters Orantı, Ortalamalar Aritmetik / 

Geometrik Ortalama, Yüzde Kavramı, Basit Yüzde/İç 

Yüzde/Dış Yüzde Hesaplamaları, Alış, Maliyet, Satış ve  

Kar Hesaplamaları, Karışım, Bileşim ve Alaşım, Faiz; 

Basit Faiz/ Bileşik Faiz. 

 

TÜRK101 TÜRK DİLİ-I                 (2-0-2-2) 

Bildirim, dil ve dilin özellikleri, dil-düşünce ilişkisi, ana 

dili, bağlam, dil ve söz, sembol-imaj, kültür (dil-kültür 

ilişkisi, kültür çeşitleri), medeniyet,  dilekçe yazımı, 

yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dille arasındaki 

yeri (dillerin doğuşu, dilin türleri, dillerin 

sınıflandırılması, Türkçenin dünya dilleri arasındaki 

yeri), Türk dilinin tarihî dönemleri ve gelişmesi, Türk 

dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, dil bilgisi ve 

bölümleri (ses bilgisi, şekil bilgisi), Türkiye Türkçesine 

yabancı dillerden geçen öğeler, yazım kuralları ve 

uygulaması, noktalama işaretleri ve kullanımıyla ilgili 

uygulamalar. 

AİİT101 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ–I  

(2-0-2-2) 

   

Modernleşme ve Avrupa, Fransız devrimi ve etkileri,  

Osmanlı’da batılılaşma çabaları, Tanzimat ve ıslahat 

fermanları,  I ve II meşrutiyet ve sonuçları,  Balkan ve I. 

dünya savaşları, Mondros mütarekesi,  ulusal 

mücadelenin başlaması,  örgütlenme ve silahlı mücadele, 

Sevr ve Lozan antlaşmaları,  Türk siyasal yaşamı. 

 

İNG101 İNGİLİZCE-I               (3-0-3-3)   

 

Temel düzeyde İngilizce kullanımı ve dilbilgisi, temel 

düzeyde konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

BESR101 BEDEN EĞİTİMİ-I                (1-1-0-2)         

Sporun tarihçesi, sporun toplumdaki yeri ve önemi, spor 

türleri, spor sosyolojisi ve boş zaman eğitimi. 

Organizmanın spora hazırlanması; ısınma, sporcu sağlığı, 

değişik ortamlarda beden eğitimi ve spor. Beden eğitimi 

ve Sporun insan organizması üzerindeki etkileri, sporcu 

sağlığı; beslenme, ilkyardım ve rehabilitasyon, sağlık ve 

antrenman, antrenman prensipleri, spor hukuku, spor 
felsefesi, yaşam boyu spor. Uygulamalar. 

MZK101 MÜZİK -I                                (1-1-0-2) 

İnsan sanat ve müzik, ses müziği-vokal müzik, müziğin 

temel unsurları, müzikte kullanılan ses sistemleri, müzik 

tarihi (batı müziği tarihi, Türk müziği tarihi, çalma-

söyleme-dinleme: klasik batı müziği, klasik Türk müziği, 

Türk halk müziği, Türk pop müziği, güncel müzikler ve 

milli marşlarımızdan uygun örnekler (Seçilecek eserler ve 

kullanılacak çalgılar, sorumlu öğretim elemanı tarafından 

belirlenecek ve bir dönem boyunca bireysel veya toplu 
olarak uygulanacaktır). 

İİBF103 BİLGİ YÖNETİMİ                             (1-1-0-2) 

Öğrencilere işletme yönetiminde karşılaşabilecekleri bilgi 

işlem teknolojilerini tanıtmak. Günlük hayatın her 

alanında var olmaya başlayan bilgisayarların işletmelerce 

nasıl kullanılabileceğini öğretmek. 

 



ENF105 TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ      (1-1-0-2) 

 

Bilgisayar Kurma, Klavye Kullanma, Bilgisayar 

Donanımı, Bilgisayar alımında dikkat edilecek hususlar, 

Bilgisayar açılmadığında yapılabilecekler, Donanım 

ekleme ve sorunları, Windows kurma, Windows XP ile 

Bilgisayar kullanma, Word ile doküman hazırlama, 

Disket ve CD kullanma, Yazıcı ve tarayıcı kullanma.   

 

1.SINIF (II. YARIYIL) 

 

ZORUNLU DERSLER 

 

IKT112 BORÇLAR HUKUKU                 (2-0-2-3) 
 

Borçların Doğumu, Borçların Hükümleri, Borçların Özel 

Durumları, Borçların Sona Ermesi, Özel Borç İlişkileri 

konusunda öğrencilerimizi aydınlatarak meslek hayatına 

hazırlamak. 

 

IKT114 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ-II (3-0-3-

4) 

  

İşletmenin üretim finansman ve pazarlama fonksiyonları 

ile personel yönetiminde temel bilgileri işletmede 

fonksiyonel yönetim, araştırma geliştirme faaliyetleri, 

halkla ilişkiler. 

 

IKT116 EKONOMİYE GİRİŞ-II                 (3-0-3-6)  
 

Makroekonomi tanım, kapsam ve gelişim, ekonomik 

performansın ölçülmesi, temel makroekonomik 

değişkenler, Klasik ve Keynesyen ekonomi, toplam 

harcama ve milli hasıla düzeyinin belirlenmesi, devletin 

bulunduğu ve dışa açık ekonomide denge gelir düzeyi, 

para ve banka, toplam talep toplam arz, toplam talep-

toplam arza yönelik politikalar, politikaların etkinliği ve 

etkinsizliği tartışmaları, uluslararası ekonomi ve 

uluslararası finansman, büyüme ve kalkınma ve 

yoksullukla mücadele, ekonomik sistemler ve geçiş 

ekonomileri. 

 

IKT118 GENEL MUHASEBE-II                 (3-0-3-6) 

 

Envanter ile ilgili kavramlar,  değerleme ve değerleme 

ölçüleri, dönem sonu muhasebe içi ve muhasebe dışı 

envanter işlemleri açısından aktif-pasif, gelir ve gider 

hesapları, toplu olarak bir ticaret işletmesinin dönem sonu 

işlemleri, genel geçici, kesin mizan, bilanço ve gelir 

tablosu hazırlama süreci. 

 

İİBF102 MATEMATİK- II                               (3-0-3-3)  
 

Belirsiz integral, belirli integral, alanlar, matrisler, 

determinantlar, denklem sistemleri ve bu konuların 

ekonomi ve işletme uygulamaları. 

 

TÜRK 102 TÜRK DİLİ-II                 (2-0-2-2)  

       

Cümle bilgisi, kelime grupları, cümle ve cümleyi 

meydana getiren unsurlar, cümle türleri, cümle 

çözümlemeleri, cümle inceleme örnekleri, kompozisyon 

(kompozisyonda; konu, düşünce ve ana düşünce, tema, 

hayal, paragraf), anlatım biçimleri, yaratıcı, kurgusal 

yazılar, düşünce ve bilgi aktaran yazılar, resmî yazılar 

(tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları, öz geçmiş), dil 

yanlışları (yazım ve noktalama işareti yanlışları, anlatım 

bozuklukları, sese dayalı yanlışlar), konferans, bilimsel 

araştırma. 

 

AİİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP 

TARİHİ-II                   (2-0-2-2) 
 

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok 

partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında 

yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, 

ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 

Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış 

politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, 

Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) 

Bütünleyici İlkeler. 

 

İNG102 İNGİLİZCE-II                  (3-0-3-3) 

 

Temel düzeyde İngilizce kullanımı ve dilbilgisi, temel 

düzeyde konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

BESR102 BEDEN EĞİTİMİ-II                (1-1-0-2)         

Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve 

öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, 

felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, değerlendirilir. Bazı 
spor dallarının oyun kuralları öğretilir. 

MZK102 MÜZİK -II                                (1-1-0-2)         

Toplumsal yaşantıda müzik, Müziğin oluşumu ve 

tarihçesi, Orkestra çalgıları, Batı müziği türleri, Batı 

müziği bestecileri ve eserleri, Müzik türlerinden örnek 
şarkılar. 

İİBF104 MESLEK ETİĞİ                                 (1-1-0-2) 

Mesleğin dayandığı temel ilkeler; Meslekler arası 

işbirliği;  İletişimde yaşanan etik sorunlar; Sağlık 

çalışanlarının hakları; Etik Kavramı; Mesleki Etik; İş 

yerinde Etik ortam sağlamak; Etik Liderlik; Tıpta Etik 

Tartışmaya yol açabilecek Gelişmeler konularından 
oluşmaktadır. 

ENF106 BİLGİSAYAR PROGRAMLARI     (1-1-0-2) 

Word programı kullanma, Excel ile hesap yapma, Power 

point sunu hazırlama, Access ile veri tabanı hazırlama, 

BIOS ve SETUP ayarları, Virüs temizleme. 

 

2. SINIF (III. YARIYIL) 

 

ZORUNLU DERSLER 

 

IKT207 MATEMATİKSEL İKTİSAT            (3-0-3-4) 
 

Tercih ve fayda teorileri, matrisler, türevler ve 

matematiksel modeller. Mikro ve makroekonomi 

kurallarının matematiksel analizleri. 

  

IKT209 İSTATİSTİK-I                  (2-0-2-3)  
 

Temel kavramlar; veri analizi ve istatistik yöntemlerine 

genel bakış, duyarlı ve duyarsız ortalama çeşitleri. 



IKT213 MİKROEKONOMİ-I                 (3-0-3-4)  
 

Mikroekonomi kapsam ve metodu, arz, talep ve piyasa 

fiyatı; tüketici davranış teorisi; talep esnekliği; üretim ve 

masraflar teorisi; tam rekabet, tekel ve takım tekeli 

pazarlarda fiyat oluşumu; kaynakların istihdamı; genel 

denge ve refah ekonomisi. 

 

IKT215 MAKROEKONOMİ-I                 (3-0-3-4) 

 

Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin 

ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit 

Keynesgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım 

fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin 

belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli 

gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem tüketim 

fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran 

mekanizması. 

 

IKT217 TİCARET HUKUKU                (2-0-2-2) 
 

Tacir, ticari işletme, ticari hükümler, ticari işletme rehini 

ve bağlı, bağımsız tacir yardımcıları, marka, haksız 

rekabet, ticari defterler cari hesap ticari işletme dersi 

kapsamında ele alınacak konulardır. 

 

DJT100 DİJİTAL OKURYAZARLIK            (2-0-0-3) 

 

Öğrencilerine dijital teknolojileri, dijital ortam ve araçları 

tanımasını ve yetkin şekilde kullanabilecek düzeye 

gelmelerini sağlamaktır. Dijital teknolojileri kullanarak 

bilgiyi bulma, işleme, düzenleme, paylaşma, 

değerlendirme ve analiz etme dersin temel konularını 

oluşturmaktadır. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

IKT030 ANAYASA HUKUKU                 (3-0-3-5) 

 

Anayasa ve anayasacılık düşüncesinin gelişimi, 

anayasanın üstünlüğü, anayasaların hazırlanması ve 

değiştirilmesi, devlet yapısı, temel hak ve özgürlükler, 

güçler ayırımı, yasama, yürütme ve yargı güçleri.  

 

IKT031 MESLEKİ İNGİLİZCE-I                 (3-0-3-5) 
 

İngilizce okuma, anlama ve yazma alışkanlıklarının 

geliştirilmesi, okuma parçalarının ve temel bazı 

metinlerin Türkçe çevirilerinin yapılması. 

 

IKT032 TURİZM EKONOMİSİ                 (3-0-3-5)  

 

Turizm ekonomisinin tanımı ve turizm ile ilgili temel 

kavramlar; Turizm piyasası, turizm arzı, turizm talebi, 

turizm sektöründe fiyat oluşumu, turizm sektöründe 

piyasa türleri; Turizmin ekonomik etkileri, turizmin reel, 

ekonomik etkileri; Para operasyonlarının turizme etkileri. 

 

IKT033 YOKSULLUK VE REFAH EKONOMİSİ (3-

0-3-5)   
 

Dünyada ve Türkiye’de yoksulluk sorunu ve nedenleri. 

Yoksulluk sorununu belirleyen mikro ve makro 

değişkenler. Yoksulluk sorunundan etkilenen nüfus 

grupları. Yoksullukla mücadelenin ulusal ve uluslararası 

görünümü. Yoksullukla mücadelede sosyal yardım ve 

sosyal hizmetlerin yeri ve önemi. Yoksullukla 

mücadelede Dünyadan ve Türkiye’den uygulama 

örnekler. 

 

IKT035 ENVANTER VE BİLANÇO               (3-0-3-5)  
 

Envanter ve dönem sonu işlemlerine giriş ve 

değerlemenin tanımı. Bilanço hesaplarının envanteri ve 

değerleme işlemleri: Stokların muhasebe dışı sayımı ve 

değerlemesi. Pasif hesapların envanteri ve değerlemesi. 

Katma değer vergisi hesaplarının kapatılması. Gelir 

tablosuna ilişkin dönem sonu işlemleri. Gider 

hesaplarının tekdüzen hesap planına göre sonuç 

hesaplarına yansıtılması. 

 

IKT036 KAMU YÖNETİMİ                             (3-0-3-5) 

   

Türk kamu yönetiminin tarihsel temelleri, gelişimi ve 

temel yapı ve kuralları, örnek olaylar üzerinden Türk 

kamu yönetimi sorunlarının tartışılması. 

 

IKT037 YÖNETİM VE ORGANİZASYON   (3-0-3-5) 

 

Temel Kavramlar, yönetim teorileri, yönetim teorileri 

tarihi, örgütsel davranış, yönetimin fonksiyonları, 

liderlik. 

 

2. SINIF (IV. YARIYIL) 

 

ZORUNLU DERSLER 

 

IKT202 MİKROEKONOMİ–II                 (3-0-3-5) 
 

Eksik rekabet piyasalarında denge; tekel, monopson, 

monopollü rekabet, oligopol tipi firma davranışları, refah 

analizi ve faktör piyasası analizleri. 

 

IKT204 MAKROEKONOMİ–II                 (3-0-3-5) 
 

Milli gelir, enflasyon, işsizlik, dış ticaret ve kalkınma gibi 

Kısa dönem için geçerli olan Keynesyen modelin kapalı 

ve açık ekonomiler için tanıtılması ve analiz edilmesi, 

gelir düzeyindeki dalgalanmaların AD-AS model, IS-LM 

model ve Mundell-Fleming model ile analiz edilmesi ve 

iktisadi politikaların dalgalanmaların şiddetini nasıl 

azalttığının açıklanması, tüketicilerin tüketimlerin nasıl 

belirlediklerini açıklayan teorilerin anlatılması. 

 

IKT206 ÇALIŞMA EKONOMİSİ                 (3-0-3-4)   

 

İş piyasaları; emek arzı ve emek arzını etkileyen 

faktörler; kısa ve uzun vadede emek talebinin 

belirlenmesi; ücret kavramı ve ücret sistemleri, ücretlerin 

belirlenmesi ve ücret belirlemenin yasal ve kurumsal 

yönleri, işsizlik kavramı, mahiyeti ve türleri; işsizlik 

sigortası; iktisadi açıdan toplu iş sözleşmelerinin 

mahiyeti, Türk İş Yasaları. 

 

IKT210 İSTATİSTİK-II                  (2-0-2-3) 

Tesadüf örnekleri; örnek ortalaması ve varyans; tahmin 

etme, çeşitli tahmin ediciler; yeterlik, güven aralığı, 

hipotez testi; regresyon ve varyans analizleri.  

 

IKT212 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU        (2-0-2-3) 

 

Kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın temel 

özellikleri, değerlendirilmesi ve devri, türleri, zıyaı ve 

iptali.Kambiyo senetleri, kambiyo senetlerinin 



sınıflandırılması: poliçe, bono ve çek. Poliçenin hukuki 

mahiyeti ve şekil şartları, keşidecinin sorumluluğu, devir, 

kabul ve ödeme, müracaat haklarının kullanılması.  

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

IKT040 KAMBİYO VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 

(3-0-3-5) 
 

Dış ticaretteki riskler ve ödeme şekilleri, ithalat, ihracat, 

kambiyo ve gümrük mevzuatı ve uygulamaları. 

 

IKT042 İDARE HUKUKU                 (3-0-3-5) 
 

İdare kavramı, idare ile ilgili anayasal ilkeler, idari 

yapının genel görünümü, merkezden ve yerinden 

yönetim, yetki genişliği ve idarenin bütünlüğü ilkesi, 

kamu görevliliği ve memur kavramı, memurun hak ve 

ödevleri, disiplin suçları ve disiplin soruşturması, 

görevden uzaklaştırma, memurların mali sorumluluğu, 

memurluğun sona ermesi ve emeklilik, kamu malları, 

idarenin mal edinmesi, kamu hizmeti, idari kolluk, 

idarenin işlemleri, eylemleri ve idarenin sözleşmeleri, 

idari sorumluluk, idari yargı ve özellikleri, idari dava 

türleri, yasa yolları. 

 

IKT043 MESLEKİ İNGİLİZCE-II                 (3-0-3-5) 
Okuma anlamaya yönelik örnek metin çalışmaları, 

çeviriye yönelik Türkçe açıklamalı dilbilgisi kuralları, 

cümle çeviri ve analiz örnekleri, İngilizce-Türkçe ve 

Türkçe İngilizce cümle alıştırmaları, çeşitli metin 

çevirileri. 

 

IKT044 ŞEHİRLEŞME EKONOMİSİ            (3-0-3-5) 

 

 Şehirleşme ekonomisinin alanı; kentsel yörede alansal 

yapı teorileri; kent ekonomi yapısı ve kentsel ekonominin 

analizi; başlıca kentsel problemlerin ekonomisi. 

 

IKT045 TÜRK İKTİSAT TARİHİ                 (3-0-3-5) 
 

Osmanlı öncesi (Eski Türklerde ve Selçuklularda) 

ekonominin esasları, klasik dönem Osmanlı Ekonomisi, 

sosyal yapı, toprak sistemi: hukuki-mali esasları, ticaret 

hayatı (iç ve dış ticaret düzeni), sınai hayat (esnaf 

birlikleri ve narh sistemi), para siyaseti, modern 

zamanlarda (Tanzimat sonrası) Ekonomide meydana 

gelen değişmeler, milli iktisat devresi (1908-1918), 

Cumhuriyetle devralınan iktisadi miras ve Cumhuriyetin 

ilk yıllarında izlenen Ekonomi siyaseti. 

 

IKT046 PAZARLAMA İLKELERİ                (3-0-3-5) 
 

Pazarlama disiplinin temelleri, Pazarlamanın 4P si, Fiyat, 

Tutundurma, Dağıtım, Ürün, Tüketici davranış teorisi,  

reklamcılık. 

  

IKT048 GİRİŞİMCİLİK                                   (2-2-3-5) 

 

Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini 

kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması 

hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik 

özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları 

geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları 

amaçlanmaktadır. Girişimcilik eğitimi açısından önemli 

olan Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri 

geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, İş planı kavrama ve 

ögeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, 

Yönetim planı, finansal plan), İş planı ögelerinin 

pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar 

araştırma, pazarlama planı, üretim planı, Yönetim planı, 

finansal plan), İş planı kavrama ve ögeleri (pazar 

araştırma, pazarlama planı, üretim planı, Yönetim planı, 

finansal plan), İş planının yazılması ve sunumunda dikkat 

edilecek hususlar konuları teorik ve uygulamalı olarak 

öğrenciye kazandırılır ve girişimcilikle ilgili diğer 

kavramların öğrenilmesi sağlanır. Girişimcilik İle İlgili 

Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; 

Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; 

Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve 

Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; 

Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve 

Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, 

Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik 

Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri. 

 

3. SINIF (V. YARIYIL) 

 

ZORUNLU DERSLER 

 

IKT311 ULUSLARARASI İKTİSAT-I          (3-0-3-6) 
 

Ticaret teorisi ve dış ticaretteki özellikleri uluslararası 

ticaret çevresi, ihracatta satış, ödeme ve finansman 

şekilleri, ulusal ve uluslararası dış ticaret 

organizasyonları, dış ticarete ilişkin mevzuat ve sorunlar. 

 

IKT313 EKONOMETRİ-I                  (3-0-3-6) 
 

Basit regresyon modeli, temel varsayımlar, tahmin ve 

hipotez testleri, fonksiyon parametreleri, çoklu regresyon 

modeli; tahmin, hipotez testi, fonksiyon parametreleri, 

hata analizleri. 

 

IKT315  PARA VE BANKA              (3-0-3-6)    
 

Paranın tanımı, fonksiyonları, çeşitleri, para sistemleri, 

günümüz uluslararası para sistemi ve sorunları, miktar 

teorisi ve basit klasik sistem, Keynesyen para teorisi, 

genelleştirilmiş Klasik Sistem, IS-LM analizi, 

monetarizm, Yeni Klasik Ekol, para arzı teorisi, para 

talebi teorisi ve faiz teorisi, bankacılık ve mali 

kurumların tanımı ve fonksiyonları, kredi araçları ve 

ticari bankacılık sistemi, Türk ticari banka fon kaynakları 

ve Türkiye’deki durum, merkez bankacılığı, parasal taban 

ve para arzı, banka dışı finansal aracılar ve uluslararası 

bankacılık.  

 

KSD100 SOSYAL DUYARLILIK                    (1-1-2-2) 

 

Öğrencilerin, hassas ve özel gereksinimi olan grupların 

içinde bulundukları yaşam koşullarını tanıması, 

yaşadıkları sorunları belirlemesi ve yaşam koşullarının 

iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmesi ve 

projelerini uygulaması amaçlanmaktadır. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

IKT050 TARIM EKONOMİSİ                 (3-0-3-5)  
 

Tarımsal faaliyetlerin kapsamı ve özellikleri, tarımsal 

üretim, talep ve fiyat dengeleri ve sorunları; tarım 

sektörünün ekonomideki yeri, ekonomik gelişmeye 

katkısı ve ekonomik sorunları. 



IKT051 KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK 

KRİZLER                   (3-0-3-5) 
 

Küreselleşmenin niteliği ve boyutları, Türkiye’de ve 

Dünya’da yaşanan bankacılık ve döviz krizlerinin 

örnekleri. 

 

IKT052 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR (3-0-3-

5) 

  

Ülkelerde finansal ve politik krizlere yol açan işsizlik, 

enflasyon, dış ticaret açığı, vb. ekonomik problemlerin 

analizi. Sınıf içi tartışmalar ve öğrenci katkıları 

vasıtasıyla bu konulara ilişkin politikalar geliştirilmesi. 

 

IKT053 KAMU MALİYESİ                (3-0-3-5) 
 

Ekonomik sorun ve devletin ekonomideki varlık nedeni; 

piyasa ekonomisi ayrımı; kamu harcamalarının tanımı, 

kapsamı ve sınıflandırılması. Bütçe işlevleri ve ilkeleri, 

klasik, sıfır esaslı ve planlama programlama bütçeleme 

sistemleri, Türkiye'de bütçeleme süreci. Kamu gelirleri ve 

kamu borçlarının değerlendirilmesi. 

 

IKT054 ULUSLARARASI FİNANSMAN      (3-0-3-5) 

 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), miktar kısıtlamaları, Fikri 

Mülkiyet Haklarının (TRIPS) Ticaret ile ilişkili 

anlaşması, Uluslararası Para Fonunun (IMF) tarihçesi, 

amacı, yapısı ve işlevleri. 

 

IKT056 REKABET STARTEJİSİ                    (3-0-3-5) 

 

Rekabet stratejisi kavramı, rekabet avantajı için 

stratejilerin belirlenmesi ve rekabet avantajının evrimi. 

 

IKT057 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI           (3-0-3-5) 

 

Tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, tüketici 

davranışının özellikleri, tüketici davranışı ve pazarlama 

stratejisi ilişkisi ve tüketici davranışını etkileyen çeşitli 

faktörler.   

 

3. SINIF (VI. YARIYIL) 

 

ZORUNLU DERSLER 

 

IKT302 ULUSLARARASI İKTİSAT-II         (3-0-3-5)  
 

Döviz piyasası, vadeli döviz piyasası, ödemeler dengesi,   

ödemeler bilançosunun denkleşmesi, açık makroekonomi, 

esnek ve sabit döviz kurları, uluslararası para sistemleri. 

 

IKT304 EKONOMETRİ-II                 (3-0-3-5)  

 

Kukla değişkenler, yapısal değişiklik testi, mevsimler 

düzeltme, zaman serisi verileri, regresyon analizindeki 

temel varsayımlarla ilgili problemler. 

 

IKT306 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (3-0-3-5) 

 

Merkantilizm, Fizyokrasi, Klasik Okul, Liberal Klasik 

Okula yöneltilen eleştiriler, Alman Tarihçi Okul, Milli 

Ekonomi Okulu, Sosyalist Okul, 20. yüzyılın ilk 

yarısındaki iktisadi düşünce, Kurumcu İktisat, Keynesyen 

İktisat, 20. yüzyılın ikinci yarısındaki iktisadi düşünce, 

Monetarizim, Arz Yönlü İktisat, Anayasal İktisat. 

IKT308 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI  (3-0-3-5)  
 

Para politikasının konumu ve temel yaklaşımlar, paracı 

görüş, Keynesyen görüş, para politikalarının hedefleri ve 

göstergeleri, para politikasının amaç ve araçları, açık 

piyasa işlemleri, reeskont işlemleri, karşılık işlemleri, 

kredi platformu,  merkez bankası hazine ilişkileri, merkez 

bankası bilançosu ve parasal büyüklükler, kur rejimlerine 

göre para politikaları. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

IKT060 İKTİSADİ SİSTEMLER                (3-0-3-5)  
 

İktisadi sistemlerin tanımı, çeşitleri, ekonomik sistemlerle 

ve devlet sistemleri ile ilişkileri, planlama modelleri, 

dünya devletlerinde plan uygulamaları, iktisadi 

planlamanın gerekçeleri, ayrıntıları, avantajları ve 

dezavantajları.  

 

IKT061 SOSYAL POLİTİKA                  (3-0-3-5)  
 

Sosyal politikanın tarihi gelişimi, endüstri devrimi ve 

etkileri, işçi sınıfının doğuşu, Türkiye’de sosyal 

politikanın tarihsel gelişimi, ücretler, çalışma koşulları, 

istihdam, toplu sözleşme, sendikalar, sosyal güvenlik. 

 

IKT062 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ                  (3-0-3-5)  
 

Sosyolojinin temel prensipleri, mikro ve makro teorik 

yaklaşım, sosyal organizasyon ve sınıflanma, toplum, güç 

ve sosyal değişme, sosyal faktörlerin ekonomik etkileri.  

 

IKT063 FİNANSAL YÖNETİM                (3-0-3-5)  

 

Finansal yönetimin tanımı, amacı, paranın zaman değeri, 

bugünkü değeri. Firmaların yatırım finansman 

politikaları, kaynak türleri ve maliyetleri, sermaye 

bütçelemesi. 

 

IKT064 FİNANSAL EKONOMİ                  (3-0-3-5)  
 

Yeni finansal ekonomik araçların tümü ve fiyatlamaları.  

 

IKT065 KONJEKTÖR TEORILERI              (3-0-3-5)  
 

Konjonktürel dalgalanma temelleri, tarihi ve modern 

yorumlar, Politik Konjonktür Teorileri, konjonktürel 

dalgalanmaların boyutu ve tahmini. 

 

IKT066 BİLGİ EKONOMİSİ                           (3-0-3-5) 

 

Bilgi, bilgiye erişim ve kullanım, bilginin küreselleşmesi, 

üretim tarzında değişme, sosyo ekonomik etkileşim, bilgi 

toplumu ve bilgi ekonomisi, yeni ekonomi ve özellikleri, 

mikro, makro ve uluslararası ekonomideki değişimler, 

entelektüel sermaye, internet, e-ticaret, e-devlet, AR-GE, 

inovasyon, eğitim ve beşeri sermaye. 

 

4. SINIF (VII. YARIYIL) 

 

ZORUNLU DERSLER 

 

IKT401 İKTİSAT POLİTİKASI                (3-0-3-5)  
 

İktisat politikasıyla ulaşılmak istenen amaçlar ve bu 

amaçlara ulaşmada uygulanabilecek politikalar, mali 



politikalar, parasal politikalar, harcama kaydırıcı 

politikalar, döviz ve dış ticaret politikaları, gelir ve fiyat 

politikaları, arz yönetimi politikaları, borç yönetimi 

politikaları.  

 

IKT403 TÜRKİYE EKONOMİSİ                (3-0-3-5)  
 

Türkiye ekonomisinin tarihsel gelişimi ve ekonominin 

genel yapısı, gelirin kaynakları ve kullanımı, kamu 

ekonomisi, tarım, endüstri, hizmet sektörleri, gelir 

dağılımı, ekonomik faaliyetlerin bölgesel dağılımı. 

 

IKT405 BÜYÜME TEORİLERİ               (3-0-3-5)  
 

Büyümenin temelleri, büyümenin özellikleri, etkileri, 

çeşitleri, büyümenin belirleyicileri, enflasyon büyüme 

ilişkisi, Klasik ve Neo klasik teoride büyüme modelleri, 

Modern teoride büyüme modelleri. 

 

IK407 ARAŞTIRMA METOTLARI                (3-0-3-5) 

 

Bilimsel metot ve anlamı. Bilimsel düşüncenin temel 

varsayımları, tanımlama, sınıflama ve ölçme ve ölçekler. 

Bilimsel metodun sosyal sorunlara uygulanması. Sosyal 

araştırma türleri ve özellikleri. Data toplama ve analiz 

metotları ve bilimsel rapor yazma tekniği. 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

IKT070 DEVLET BÜTÇESİ                (3-0-3-5)  
 

Bütçenin anlamı, niteliği ve tarihi gelişimi, bütçenin 

kuramsal gelişimi, kuramsal gelişim içinde Planlama 

Programlama Bütçeleme Sisteminin (PPBS) yeri, 

PPBS’in Türkiye’de uygulanması ve Program Bütçe 

Sistemi (PBS), bütçenin hazırlanması ve uygulanması, 

bütçenin denetimi, temel bütçeleme ilkelerinden sapmalar 

ve Türkiye’deki uygulamalar. 

 

IKT071 ÇEVRE EKONOMİSİ                 (3-0-3-5)  
 

Temel kavramlar: çevre, çevre bilimleri, çevre bilim, 

doğal kaynaklar ve ekonomi ve tarım ekonomisi 

arasındaki ilişkilerin tanımlanması. 

 

IKT072 DÜNYA EKONOMISI                 (3-0-3-5)  
 

Dünyanın önde gelen pek çok ülkesinin (Japonya, Kuzey 

Amerika, Rusya ve Avrupa gibi) 18. yüzyıldan başlayıp 

günümüze kadar yaşanan sürece ilişkin iktisadi 

değerlendirmeler. 

 

IKT073 VERGİ HUKUKU                 (3-0-3-5)  
 

Vergi hukukunun temel ilkeleri, vergi hukukunun 

kaynakları, vergi mükellefi ve vergi sorumluluğu, vergi 

idaresi, vergilendirme işlemleri, vergi mükellefinin 

ödevleri, vergi mükellefinin hakları, süreler, vergi 

borcunun sona ermesi, vergi alacağının güvence altına 

alınması, vergi denetimi, vergi suçları ve cezaları, vergi 

uyuşmazlıklarının çözümlenmesi.  

 

IKT074 YATIRIM PROJELERI ANALİZİ   (3-0-3-5)  
 

Yatırım ve proje kavramı, yatırım kararını etkileyen 

faktörler, yatırım projesini hazırlama sürecinde 

ekonomik, teknik ve finansal analiz. Sabit sermaye 

yatırım tutarının ve işletme sermayesi ihtiyacının 

belirlenmesi. Yatırım projesinin finansal açıdan firma ve 

milli ekonomi açısından değerlendirilmesinde yöntemler. 

Proje değerlendirme risk analizi, enflasyonist ortamda 

proje değerlendirme, örnek fizibilite hazırlanması 

uygulamaları. 

 

IKT075 MALİYET MUHASEBESİ                 (3-0-3-5)  
 

Genel ilkeler, sınıflandırma, madde, işçilik ve genel 

üretim giderleri, gider yerleri ile ilgili sorunlar, gider 

yerleri ayırımı ve giderlerin dağıtılması.  

 

IKT076 MENKUL DEĞERLER ANALİZİ    (3-0-3-5) 

 

Hisse senedi değerlemesi, tahvil değerlemesi, geleneksel 

ve modern portföy teorisi. Markowitz ve Sharpe modeli 

analizi, Camp modeli ve örnek uygulamalar. 

 

4. SINIF (VIII YARIYIL) 

 

ZORUNLU DERSLER 

 

IKT402 TÜRK VERGİ SİSTEMİ                (3-0-3-5)  
 

Vergilemenin ana prensipleri ve vergi tekniği, Türk vergi 

sistemine giriş. Gelir, servet ve harcamalar üzerinden 

alınan vergiler. Rasyonel bir vergi sisteminin temel 

unsurları.   

 

IKT404 KALKINMA EKONOMİSİ                (3-0-3-5)  
 

Az gelişmiş ülkeler ve özellikleri, ulusal gelir ve gelir 

dağılımı. Üretim faktörleri teknolojisi. Ekonomik 

kalkınmada temel unsurlar. Teknoloji ve teknolojik 

kalkınma, dış ticaret, nüfus ve istihdam, yatırım, sermaye 

birikimi ve doğal kaynaklar. Dış ekonomik ilişkiler ve 

kalkınma.  

 

IKT406 EKONOMİK ENTEGRASYON VE AB (3-0-

3-5)  
 

Uluslararası ekonomik bütünleşmenin tarihsel seyri, 

ekonomik bütünleşmenin anlamı, aşamaları. Ülkeleri 

bütünleşmeye iten nedenler. Entegrasyon Teorisi, 

entegrasyonun statik ve dinamik kazançları, Avrupa, 

Amerika, Afrika ve Asya’daki iktisadi birleşmeler. 

Coğrafi bölge esasına dayanmayan birleşmeler, ekonomik 

bütünleşme ve ulusal ekonomi politikalarının 

uyumlaştırılması. Avrupa Birliğinin tarihsel gelişimi, 

Avrupa Birliğinin yapısı, organları, Ekonomik ve Parasal 

Birlik, Tek Avrupa Pazarı. 

 

IKT498 BİTİRME ÖDEVİ                  (1-1-0-5)  
 

Bir konu üzerinde bölüm kapsamında bilimsel araştırma 

hazırlaması.  

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

IKT080 KRİZ EKONOMİSİ                 (3-0-3-5)  
 

Küreselleşmenin niteliği ve boyutları, Türkiye’de ve 

dünyada yaşanan bankacılık ve döviz krizleri örnekleri. 

 

 

 



IKT081 SEKTÖREL ANALİZ                 (3-0-3-5)  
 

Türkiye ekonomisinde çeşitli sektörlerin analiz edilmesi. 

Tarım sektörü, Türkiye’de sanayileşme, madencilik ve 

enerji sektörü, Türkiye’de ulaştırma ve haberleşmenin 

gelişimi, turizm sektörü, sermaye piyasaları, Türk 

bankacılık sektörü. 

 

IKT082 MALİ TABLOLAR ANALİZİ           (3-0-3-5)  
 

Standart tip mali tabloların analizi,  karşılaştırmalı tablo 

ve oran analizi teknikleri. Firmaların finansal açıdan 

uygulamalı olarak değerlendirilmesi. İflas tahmin 

modellerinin tanıtılması. 

 

IKT083 SERMAYE PİYASALARI                 (3-0-3-5)  

 

Finansal piyasalar, sermaye piyasaları ve para piyasaları, 

finansal varlıklar: tahviller, hisse senetleri ve diğer 

finansal varlıklar, birincil ve ikincil piyasalar, kolektif 

yatırım kurumları, Türkiye’de sermaye piyasaları, 

finansal varlıkların fiyatı ve gerçek değeri, tahvil 

değerleme, hisse senedi değerleme, sermaye piyasası 

bilgi kaynakları ve endeksler, sermaye piyasası analizleri.  

 

IKT084 ULUSLARARASI MALİ KURULUŞLAR 

(3-0-3-5)  
 

EU, EFTA, NAFTA, LAFTA, APEC, OPEC, 

BENELUX, KEIP, ISEDAK, ECO gibi bölgesel 

ekonomik ve ticari bütünleşmelerin serbest ticarete 

etkileri.  IMF, IBRD, WTO, OECD ve EU gibi 

uluslararası mali kuruluşlar ve ekonomik etkileri. 

 

IKT085 BÖLGESEL İKTİSAT                (3-0-3-5)  
 

İktisadi düşüncede mekân (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. 

 

IKT086 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM (3-0-3-5) 

 

İşletme örgütlerinin iç ve dış çevresiyle doğruluk, 

dürüstlük, inandırıcılık ve karşılıklılık ilkeleri 

doğrultusunda ilişkiler geliştirme ve sürdürmenin 

gereğini kavrama, bunun yol, yöntem ve araçları.  

 

*(Teori-Uygulama-Kredi-AKTS) 

 
 

  


