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1. SINIF (I. YARIYIL) 
 

ZORUNLU DERSLER 

 

9327500 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI 

(6-0-0-6)* 

 

Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili 

alan/literatür taraması yapar, araştırma sürecini planlar, 

veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, 

bulguları düzenler ve rapor haline getirir. 

 

9327101 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

VE ETİK (3-0-3-3)  

 

Bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili temel konuların 

anlatılarak, SPSS uygulamasının verilmesi. Bilimsel 

araştırma, örnekleme, örnekleme çeşitleri, değişken 

çeşitleri, ölçek türleri, birincil ve ikincil veri türleri, anket 

tasarımı, SPSS (Statistical Packages for Social Science) 

uygulamasına yer verilecektir. 

 

 

1. SINIF (II. YARIYIL) 

 

ZORUNLU DERSLER 

 

9327500  YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI  

(6-0-0-6) 

 

Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili 

alan/literatür taraması yapar, araştırma sürecini planlar, 

veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, 

bulguları düzenler ve rapor haline getirir. 

 

9327300  YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ (3-0-0-3) 

 

Bu ders, yüksek lisans tezlerine başlayan öğrenciler için 

tasarlanmış bir seminer dersidir. Tez çalışması planlaması 

ve uygulamasının çeşitli pratik yanlarını içermekle 

birlikte, öğrencilere kişisel tez çalışmalarını geliştirmeleri 

ve tartışmaları için bir atölye ortamı sağlamayı 

hedeflemektedir. 

 

 

1. SINIF (I. VE II. YARIYIL) 

 

SEÇMELİ DERSLER 

9327102 MİKROEKONOMİK ANALİZ (3-0-3-6) 

 

Bu ders mikroekonomi teorisini ve uygulamasını 

içermektedir. Tüketici teorisi detaylı bir şekilde 

incelenecektir. Bu derste incelenecek olan konular 

şunlardır: bütçe kısıtı, tercihler, fayda, seçim, talep, 

Slutsky denklemi, satın alma ve satma, tüketici artığı, 

piyasa talebi, ve piyasada denge. 

 

9327105 DIŞ TİCARET TEORİSİ (3-0-3-6) 

 

Bu derste dış ticaret teorileri ve dış ticaret politikaları ele 

alınacaktır. Bu çerçevede Klasik ticaret teorileri, 

Neoklasik dış ticaret teorileri, Heckscher Ohlin analizleri, 

ticaret politikaları, korumacılık ve politik iktisat gibi 

konular da incelenecektir. Ayrıca tarifelerin, tarife dışı 

engellerin ve kotaların etkileri üzerinde durulacaktır. 

Ekonomik bütünleşme ve gelişmekte olan ülkelerde dış 

ticaret gibi konular da bu derste ele alınacaktır. 

 

9327109 İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ 

(3-0-3-6) 

 

Bu ders, günümüzdeki iktisadi akımları tarihsel bir bakış 

açısıyla ele alıp günümüze kadar hangi aşamalardan 

geçtiğini açıkladığı için, ekonominin en önemli 

alanlarından birini oluşturur. Bu derste ekonominin 

gelişimi, tarihsel süreçte metodolojik ve analitik sorular 

üzerinde durularak ve ana ekonomik düşünceye alternatif 

olabilecek düşüncelerle değerlendirilecektir. Önce, 

teoriler arasındaki dinamik ilişkiyi inceleyen genel bir 

çerçeve çizilerek piyasa sisteminin tarihsel gelişim süreci 

incelenecektir. Daha sonra, her bir düşünce okulu 

kronolojik sıra ile ele alınacaktır. 

 

9327113 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL 

ANALİZİ (3-0-3-6) 

 

Ders Türkiye ekonomisinin büyüme dinamiklerinin 

tartışılması ile başlar. Bunu istihdam piyasasının 

incelenmesi takip eder. Ders tasarruf ve yatırım 

konularına yoğunlaşarak devam eder. Firma yapılarının 

ve firma davranışlarının ekonomik performansla ilişkisini 

derinlemesine analiz ederek ders son bulur. 

 

9327117 GELİŞEN EKONOMİLERDE İKTİSAT 

POLİTİKALARI (3-0-3-6) 

 

Bu ders ekonomik gelişme süreci üzerine geliştirilen 

güncel karşılaştırmalı ve kuramsal bir çerçeve sunar. 

Böylece öğrenciler gelişen ekonomilerde tasarruf ve 

yatırım, yoksulluk ve eşitsizlik, göç, enformel sektör, 

dışsallık, çevre, beşeri sermaye ve kurumsal yönetişim 

gibi ana meseleleri detaylı bir analize tabi tutabilirler. 

 

9327121 PARA TEORİSİ (3-0-3-6) 

 

Tarihsel süreç içinde iktisat okullarınca ortaya atılan para 

teorileri dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

9327123 KALKINMA EKONOMİSİ (3-0-3-6) 

 

Dersin amacı öğrencilere Ekonomik büyüme teorisi ve 

uygulamalarına üniversite seviyesinde genel giriş 

sağlamaktır. Ders öğrencilere ekonomik büyüme 

teorilerinin Solow-Swan’dan yeni ekonomik teoriye 



kadar ki temel modeller hakkında bilgi vermeyi 

amaçlamaktadır. Ayrıca bazı ekonomik büyüme 

uygulamaları da doğal kaynakların, kurumların ve krizleri 

incelemektedir. 

 

9327125 BÜYÜME TEORİSİ (3-0-3-6) 

 

Dersin amacı öğrencilere Ekonomik büyüme teorisi ve 

uygulamalarına üniversite seviyesinde genel giriş 

sağlamaktır. Ders öğrencilere ekonomik büyüme 

teorilerinin Solow-Swan’dan yeni ekonomik teoriye 

kadar ki temel modeller hakkında bilgi vermeyi 

amaçlamaktadır. Ayrıca bazı ekonomik büyüme 

uygulamaları da doğal kaynakların, kurumların ve krizleri 

incelemektedir. 

 

9327129 UYGULAMALI İKTİSAT (3-0-3-6) 

 
Ders kantitatif makroekonomiye giriş ile başlar ve temel 

deterministik model ve rekabetçi dengenin 

tanımlanmasıyla devam eder. Daha sonra durağan denge 

öğretilir. Ders laboratuvarda Matlab ve Dynare 

programlarıyla ilgili temel bilgiler verilerek devam eder. 

Ders temel bir reel konjonktür dalgalanması (RBC) 

modelinin kalibre ve simüle edilmesiyle son bulur 

 

9327104  MATEMATİKSEL İKTİSAT (3-0-3-6) 

 
Matematiksel iktisadın doğası, iktisadi modeller, iktisatta 

denge çözümlemesi, doğrusal modeller ve matris cebiri, 

karşılaştırmalı durağanlıklar ve türev kavramı, türev alma 

kuralları ve karşılaştırmalı durağanlıklarda kullanılışları, 

genel fonksiyon modellerinde karşılaştırmalı durağanlık 
çözümlemesi, optimizasyon: denge çözümlemesinin 
özel bir çeşidi, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, birden 

çok seçim değişkenli durum, eşitlik kısıtlamaları altında 

optimizasyon. 
 

9327108  ULUSLARARASI FİNANS (3-0-3-6) 

 
Uluslararası para sistemleri ve finansal süreci kapsayan 

teori ve uygulamaların analizi şeklindedir. 

 

9327112 YÖNETİM EKONOMİSİ (3-0-3-6) 

 
Bu ders, işletme karar sürecinde iktisadi bilgilerin 

kullanımı ve analizi konularını incelemektedir. 

Öğrenciler mikro ekonomik analiz ve mikroekonominin 

gerçek işletmedeki yerini, iktisadın işletme problemlerini 

çözmedeki kapsam ve limitleri konularındaki yetilerini 

geliştireceklerdir. Bu dersin kapsamındaki konular: 

modelleme konseptleri, talep analiz ve tahmini, üretim ve 

maliyet analizi, fiyatlandırma mekanizmaları, rekabetçi, 

monopol, monopson ve oligopol piyasalar ile 

belirsizliktir. 

 

9327116  KRİZ VE ENFLASYON TEORİLERİ 

(3-0-3-6) 

 
Ders yerel ve küresel krizler ile onlarla bağlantılı 

enflasyon teorilerini kapsar. 

 

 

 

 

9327120  TÜRK İKTİSAT TARİHİ (3-0-3-6) 

 
İktisat tarihinin doğuşu, diğer bilimlerle ilişkisi, Türkiye 

iktisat tarihinin temelleri, Selçuklu ekonomisinin 

temelleri, Osmanlı ekonomisinin temelleri, sosyal yapı, 

mali yapı, merkezi hazine hesapları, bütçeler, bütçe 

gelirleri kaynakları, giderleri, tımar ve vakıf sistemleri, 

üretim yapısı, ulaşım ve ticaret sistemi, para ve 

finansman sistemi, esnaf birlikleri ve narh sistemi, 

çalışma ve sosyal güvenlik sistemleri. 

 

9327124  TİCARİ BANKACILIK YÖNETİMİ 

(3-0-3-6) 

 
Yönetim disiplini kapsamında son yüzyılda meydana 

gelen işletme yöneticiliğe ilişkin düşünceler, teori 

tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin 

içeriğini oluşturmaktadır. Amaç yönetici adaylarının 

yöneticilik disiplininin düşünsel evrimine ilişkin birikim 

edinmelerini ve öngörülerini geliştirmelerini sağlamaktır. 

 
9327103 MAKROEKONOMİK ANALİZ (3-0-3-6) 

 

Milli gelir muhasebesi, istihdam ve işsizlik, enflasyon, 

tüketim, yatırım, para arzı ve para talebi, makro 

ekonomik modeller, konjonktür dalgaları, iktisadi 

büyüme modelleri 

 

9327107 DIŞ TİCARET POLİTİKASI (3-0-3-6) 

 

Bu dersin temel amacı uluslararası ticaretin nedenlerini 

ortaya koyarak ülkelerin bu ticarette kazançlı çıkmaları 

için uyguladığı politikaların etkisini analiz etmektir. 

 

9327111 FİNANSAL EKONOMİ (3-0-3-6) 

 

Bu ders, öğrencileri mikroekonominin ilkeleri 

seviyesinden alıp finans ekonomisindeki güncel teori ve 

konulara taşımaktadır. Ders varlık fiyatlandırma 

modellerini tanıştıracak ve inceleyecektir. Arrow Debreu 

ve Radner’in genel denge teorileri geliştirilir ve Neumann 

Morgenstern’in fayda teorisiyle birleştirilir. Statik ve 

dinamik modellerin her ikisi de keşfedilir. Arbitraj 

fırsatları olan ve olmayan varlık fiyatlandırma modelleri 

tartışılır. Varlık fiyatlandırma bilmeceleri incelenir. 

Modigliani Miller’in sermaye yapısı üzerindeki 

tartışmaları tanıştırılır. İki terimli opsiyon fiyatlandırma 

modeli geliştirilir. 

 

9327115 ULUSLARARASI EKONOMİK 

ENTEGRASYONLAR (3-0-3-6) 

 

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dünya Ekonomisine 

Yön Veren Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar (IMF, 

ECB, IFC, CGIAR) Uluslararası Sektörel Ekonomik 

Örgütler (ILO, FAO, WIPO) 

 

9327119 ULUSLARARASI PARA SİSTEMLERİ  

(3-0-3-6) 

 

Paranın makroekonomik etkilerinin teorik ve ampirik 

analizi üzerinde durulmaktadır. Para, kredi ve likidite gibi 

değişkenlerin gelir, istihdam, ekonomik büyüme ve 

enflasyon üzerindeki etkileri incelenecektir. Para 

politikasının amaçları, bu amaçlara ulaşmak için 

kullanılan metotlar ve bu metotların etkileri 



tartışılacaktır. Para politikasının uluslararası finansal 

sistemdeki işleyişi; finansal sistemin reel ekonomi ile 

bağı; para politikasının kanalları (para, banka kredisi ve 

bilanço kanalları); ve enflasyonun sebep ve sonuçları 

işlenecek konular arasındadır. 

9327127 MODERN KONJONKTÜR TEORİLERİ 

(3-0-3-6) 

 

Ekonomik dalgalanmaların ülke ekonomisi üzerindeki 

etkisini analiz etmek, krizleri öngörmek ve 

değerlendirmek 

 

 

9327106  UYGULAMALI EKONOMETRİ 

(3-0-3-6) 

 
Klasik normal doğrusal regresyon modeli, Zaman serileri 

analizi; temel zaman serileri modelleme teknikleri, 

ARIMA modellemesi, durağanlık ve durağanlık testleri, 

eşbütünleşim ve hata düzeltme modelleri, vektör 

otoregresyon modelleri, Finansal piyasalarda volatilitenin 

modellemesi, ARCH ve GARCH modelleri, Stokastik 

volatilite, VAR modellemesi 

 

9327110 KAMU KESİMİ FİNANSI (3-0-3-6) 

 
Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde kamusal finansmanın 

sağlanmasında kullanılan araçlar, kamu açıkları ve 

boyutları. Kamu kesimi açığının finansmanında 

kullanılan araçların mali piyasalar ve reel ekonomi 

üzerindeki etkileri.  

 

9327114 KÜRESELLEŞME VE BÖLGESEL 

İKTİSAT (3-0-3-6) 

 
Bu ders bölgesel ekonomi ve kent ekonomisinin tipik 

olarak ele aldığı dört soru seti üzerine kurgulanmıştır. İlk 

soru seti kentsel alanların gelişimi üzerine odaklanır. 

Şehirler niye vardır ve niye bazıları daha çabuk büyürler? 

Bu tür bir büyümeyi yerel yönetimler nasıl 

cesaretlendirebilir? İkinci soru seti metropol alanların 

içindeki gelişim şekillerini ele almaktadır. Niye metropol 

alanların bazı kesimleri diğerlerine göre daha hızlı büyür? 

Firmalar ve hanehalkları metropol alanlardan nereye 

yerleşeceklerini nasıl karar verirler? Arazi fiyatının 

belirleyicisi nedir ve bu fiyatlar mekânlar arası nasıl 

değişiklik gösterirler? 

 

9327118  FEMİNİST İKTİSAT (3-0-3-6) 

 
Genel olarak feminizm, Feminist Kuramlar, Ev içi Emek- 

Bakım Emeği, Makroekonomik Stratejiler ve Kadınlar, 

Küreselleşme, Kadınlar ve Kadın Emeği, Esnek Çalışma, 

mikro Krediler. 

 

9327122  REGÜLASYON EKONOMİSİ  

(3-0-3-6) 

 
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. 

 

9327126 AB İKTİSAT POLİTİKALARI VE 

TÜRKİYE İLİŞKİLERİ (3-0-3-6) 

 
Avrupa Birliği Fikrinin Tarihsel Gelişimi, Büyük 

Piyasalar Kuramı, Entegrasyonun Ekonomik Ve Teknik 

Yararları, Entegrasyon Türleri, Entegrasyon Teorisi 

(Gümrük Birlikleri Kuramı) (1), Entegrasyon Teorisi (2), 

Avrupa Topluluğu’ndan Avrupa Birliği’ne: Kuruluşu, 

Gelişimi, AB’nin Kurumsal Yapısı, Hukuku, Avrupa 

Para Sistemi ve Euro, AB’nin Ortak Politikaları: Ortak 

Ticaret Politikası, Ortak Rekabet Politikası Türk 

Ekonomi Politikalarıyla Karşılaştırılması, AB’nin Ortak 

Politikaları: Ortak Sanayi Politikası Ve Türk Sanayi 

Politikası İle Karşılaştırılması, Ortak Tarım Politikası, 

Genişleme Stratejisi, Avrupa Birliği’nin Siyasal 

Bütünleşmesi Konusunda Tartışmalar, Türkiye-AB 

İlişkileri: Gümrük Birliği Öncesi, Türkiye-AB İlişkileri : 

Gümrük Birliği 

 

9327128  AVRUPA İKTİSAT TARİHİ (3-0-3-6) 

 
İktisat tarihi literatüründeki temel kavramlar, Tarım 

Devrimi, İlk çağ Ekonomileri, Avrupa iktisat tarihi; 

Roma İmparatorluğu, Ortaçağ, Merkantilizm, Sanayi 

devrimi, Modern Kapitalizm. 

 

 

2. SINIF (III.  VE IV. YARIYIL) 

 

ZORUNLU DERSLER 

 

9327500 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI  

(6-0-0-6) 

 

Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili 

alan/literatür taraması yapar, araştırma sürecini planlar, 

veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, 

bulguları düzenler ve rapor haline getirir. 

 

9009800 YÜKSEK LİSANS TEZİ (0-0-0-24) 

 

Tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine 

katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma 

yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk 

önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini 

geliştirmedir. 

 

*(Teori-Uygulama-Kredi-AKTS) 

 

 

 

 

 

 


