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1. SINIF (I. YARIYIL) 
 

ZORUNLU DERSLER 

 

93103101 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

VE ETİK                * (3-0-3-5)  

 

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) 

 

93103600 DÖNEM PROJESİ              (0-0-0-10)  

 

Güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir 

çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak 

şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, 

tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir. 

Proje süreci; bu konularla ilgili ile ilgili bir literatür 

taraması, dersin öğretim üyesi ile birlikte bir proje 

konusu belirleme, belirlenen tarihte proje sunumu ve 

anlatımından oluşmaktadır. 

 

1. SINIF (I. VE II. YARIYIL) 

 

SEÇMELİ DERSLER 

93103102 MİKROEKONOMİK ANALİZ      (3-0-3-5)  

 

 Bu ders, ileri düzeyde mikroekonomi teori ve 

uygulaması 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. 

 

93103104 MAKROEKONOMİK ANALİZ     (3-0-3-5) 

 

Milli gelir muhasebesi, istihdam ve işsizlik, enflasyon, 

tüketim, yatırım, para arzı ve para talebi, makro 

ekonomik modeller, konjonktür dalgaları, iktisadi 

büyüme modelleri.  

 

93103106 FİNANSAL EKONOMİ                  (3-0-3-5)  

  

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 geliştiştirilir 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. 

 

93103108 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL 

ANALİZİ                                                            (3-0-3-5) 

 

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. 

  

93103110 ULUSLARARASI EKONOMİK 

ENTEGRASYONLAR                                      (3-0-3-5) 

 

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dünya Ekonomisine 

Yön Veren Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar (IMF, 

ECB, IFC, CGIAR) Uluslararası Sektörel Ekonomik 

Örgütler (ILO, FAO, WIPO) 

 

93103112 GELİŞEN EKONOMİLERDE EKONOMİ 

POLİTİKALARI                                               (3-0-3-5) 

 

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. 

93103114 ULUSLARARASI PARA SİSTEMLERİ                            

(3-0-3-5) 

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. 

 

93103116 PARA TEORİSİ                  (3-0-3-5) 

   

Tarihsel süreç içinde iktisat okullarınca ortaya atılan para 

teorileri dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

93103118 UYGULAMALI EKONOMİ           (3-0-3-5) 

 

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. 

 

93103120 İSTATİSTİK VE EKONOMETRİ             

(3-0-3-5) 

Ders, istatistiksel formüllerin ekonometrik modeller 

çerçevesinde temel varsayımlar açısından 

değerlendirilmesinde, doğrusal olmayan modellerin 

parametre tahminlerinin yorumlanmasını, istatistik ve 

ekonometri bilimlerinin araçlarından yararlanarak 

ölçülebilir somut modeller ortaya koymayı hedefler. 

İktisat   teorilerinin   matematiksel   istatistik   ve   

ekonometrik   modellere dönüştürülmesi ve bu teorilerin 

ampirik geçerliliğini test ederek iktisat teorisinin 

gelişimine katkı sağlar; diğer yandan, istatistik ve 

ekonometrik araçlar kullanarak da iktisat politikalarında 

karar vermede önemli bir araç özelliği görevi üstlenir. 

93103103 FİNANSAL EKONOMETRİ           (3-0-3-5) 

Klasik normal doğrusal regresyon modeli, Zaman serileri 

analizi; temel zaman serileri modelleme teknikleri, 

ARIMA modellemesi, durağanlık ve durağanlık testleri, 

eş bütünleşim ve hata düzeltme modelleri, vektör oto 

regresyon modelleri, Finansal piyasalarda volatilitenin 

modellemesi, ARCH ve GARCH modelleri, Stokastik 

volatilite, VAR modellemesi 

93103105 ULUSLARARASI FİNANS             (3-0-3-5) 

Uluslararası para sistemleri ve finansal süreci kapsayan 

teori ve uygulamaların analizi şeklindedir. 

93103107 KAMU KESİMİ FİNANSI               (3-0-3-5) 

 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. 

 

93103109 YÖNETİM EKONOMİSİ                (3-0-3-5) 

 

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. 

 

93103111 KRİZ VE ENFLASYON TEORİLERİ (3-0-

3-5)  

 

 Ders yerel ve küresel krizler ile onlarla bağlantılı 

enflasyon teorilerini kapsar. 

 

 

93103113 TİCARİ BANKACILIK YÖNETİMİ (3-0-

3-5) 

 

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. 

 

93103115 PARA POLİTİKASI VE MERKEZ 

BANKASI                                                            (3-0-3-5) 

 

 Tarihsel süreç içinde iktisat okullarınca ortaya atılan para 

teorileri dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

93103117 FİNANSAL PİYASALAR                (3-0-3-5) 

 

Ulusal ve dünya genelinde finansal piyasaların ve 

kurumların tanıtıldığı ve bunlarının işleyiş 

mekanizmalarının öğretildiği bir içeriğe sahiptir. 

 

93103119 FİNANSAL KRİZLER VE YÖNETİM                           

(3-0-3-5) 

 

Ders yerel ve küresel krizler ile onlarla bağlantılı 

enflasyon teorilerini kapsar. 

 

93103121 SERMAYE PİYASALARI               (3-0-3-5) 

 

Sermaye piyasasının işleyişi ve menkul kıymet yatırım 

kararlarında analiz yöntemlerinin kullanılmasını, 

Sermaye piyasası ve analizleri. 

 

*(Teori-Uygulama-Kredi-AKTS) 

 

 


