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Akts
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T/U/L

ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I

ODAI0001

2

2

2/0/0

Osmanlı Devleti'nin çöküş süreci ve modernleşme çabaları.Birinci Dünya Savaşı süreci,
Ermeni Meselesinin ortaya çıkışı, Mondros Mütarekesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler.
Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi ve Milli Mücadele süreci. TBMM'nin faaliyetleri,
Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin ilanı.
AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE
İLİŞKİLERİ

IKAO3038

5

3

3/0/0

Avrupa Birliği’nin oluşumu ve kurumsal yapısı, Avrupa Birliği’nde uygulamaya konulan ortak
politikalar ve Türkiye’nin bu politikalara uyumu.
ÇALIŞMA EKONOMİSİ

IKAO2020

5

3

3/0/0

Bu derste, İktisat Biliminin en önemli alt dallarından biri olan Çalışma Ekonomisi alanına
ilişkin ayrıntılı bir perspektif ortaya konmaya çalışılacaktır. Buna göre, bir yandan işgücü
piyasasına ilişkin bakış açıları yansıtılacak; öte yandan da günümüzde gelişmiş ve
gelişmekte olan hemen her ülkenin en önemli sosyo-ekonomik sorunu olan işsizlik sarmalı
derinlemesine bir şekilde analiz edilecektir. Ayrıca, çalışma hayatının her daim güncel
konuları arasında yer alan ücretler, verimlilik, işgücü mobilitesi ve sendikaların özellikle
de ekonomik etkileri detaylı bir şekilde sunulacaktır. Toplu pazarlık süreci ve bunun
iktisadi yansımaları üzerinde durulduktan sonra gelir dağılımı konusu ile ders dönemi
nihailendirilecektir.
EKONOMETRİ

IKAO3037

5

3

3/0/0

Ekonometrinin Tanımı, Kapsamı ve Amacı / Ana Kütle ve Alt Ana Kütle Kavramları
FİNANSAL EKONOMİ

IKAO4081

5

3

3/0/0

3

3/0/0

İktisadi Düşüncede Alansal Analiz / Kuruluş Yeri Teorileri
FİNANSAL MUHASEBE

IKAO2018

5

Muhasebenin işletme fonksiyonlarındaki yerini tanımlayarak; muhasebe akış sürecini dönem
sonu işlemleri hariç anlatmak. Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre dönem içi işlemleri
kaydeder duruma getirerek, temel finansal tabloları düzenlemek.

FİNANSAL YÖNETİM

IKAO4082

5

3

3/0/0

Temel finansal yönetim kavramlarının öğrenilmesi, paranın zaman değeri kavramı ile tahvil,
hisse senedi, ve hazine bonosu gibi başlıca menkul kıymetlerin değerleme yöntemlerinin
öğrenilmesi, sermaye maliyetinin hesaplanmasının ve yatırım karar kriterlerinin nasıl
kullanılacağının öğrenilmesi.

GİRİŞİMCİLİK

IKAO4061

5

3

3/0/0

Girişimciliğin kavramsal çerçevesi çizilerek teorik alt yapısı ve KOBİ'lerin ekonomik ve
sosyal gelişmedeki önemi analiz edilerek örnek olay incelemeleri yapılacaktır.
HUKUKUN TEMEL
KAVRAMLARI

IKAO2017

5

3

3/0/0

Hukuk ile ilgili temel kavram ve disiplinleri açıklamak, hukukun gerekliliği ve yeri
konusunda bir bilinç oluşturmak.
İKTİSADA GİRİŞ-I

IKAO1082

6

3

3/0/0

Giriş Düzeyinde İktisat Biliminin Tanımı, Kapsamı, Mikro İktisada Giriş Bağlamında Tüketici
Ve Üretici Davranışlarına İlişkin Temel Konular İle Piyasa Yapıları Ve Denge Durumları ile
Faktör Piyasaları Ve Denge Durumlarının Öğretilmesi
İKTİSADİ BÜYÜME VE
KALKINMA

IKAO4050

5

3

3/0/0

"Iktisadi büyüme ile iktisadi kalkinma ve iktisadi gelisme kavramlari gerek yazi gerekse
konusma dilinde çogu kez ayni anlamda kullanilmaktadir. Ancak her ne kadar bu kavramlar
birbirinin yerine kullaniliyorsa da farki ayirt etmek gerekir.
Bir ülkede yasayan insanlarin refah düzeylerinin arttirilmasinin yaninda söz konusu
ekonomide iktisadi ve sosyokültürel yapiyi degistirme gayretleri varsa o zaman büyümeden
degil, ekonomik kalkinmadan bahsedilecektir. Görüldügü üzere, kalkinma nicel degismelerin
yaninda nitel degismeleri de kapsamaktadir. Ekonomik gelismislik bakimindan belli bir
seviyeye gelmis ülkeler için sorun, üretim kapasitesinin artirilmasidir. Bu konu, büyüme
teorilerinin kapsami alanina girmektedir. Ancak, gelisme sürecini henüz tamamlayamamis olan
az gelismis veya gelismekte olan ülkeler için sorun, sadece gelismis ülkelerin millî gelir
seviyesini yakalamak degil, ayni zamanda sosyoekonomik ve kültürel yapinin da
iyilestirilmesidir. Bu nedenle, gelismekte olan ülkelerin sorunlarinin çözümü, kalkinma
teorilerinin konusunu olusturmaktadir.
"
İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ IKAO4051

5

3

3/0/0

İktisat okulları ve iktisat okullarının iktisadi politika önerilerinin tarihi ve
arka planları.
İKTİSAT METODOLOJİSİ

IKAO4056

5

3

teorik

3/0/0

Bu ders iktisat disiplininin metodolojik açıdan konumuna işaret eden görüşleri ele almaya
çalışmaktadır. Bilim olarak iktisadın doğası ve statüsüne bağlamında sorunlara
odaklanmaktadır. Doğa bilimleri ve sosyal bilimlerarasındaki farklılıklar temelinde
disiplinin metodolojik yaklaşımları ve karşıtlıkları üzerinde durulmaktadır. Bu derste aynı
zamanda iktisat metodolojisini ele alan bazı felsefe çalışmaları çerçevesinde iktisadın
felsefe ile
olan bağlantısı ele alınmaktadır.
İKTİSAT TARİHİ

IKAO1004

6

3

3/0/0

Medeniyetin başlangıcından itibaren Dünya Savaşlarının sonuna kadar ki periyotta ekonomik
performansın gelişimi karşılaştırmalı bir şekilde işlenecektir.

İSTATİSTİK

IKAO2067

5

3

3/0/0

-Temel İstatistik Kavramlar: İstatistiğin tanımı, birim tanımı ve türleri, vasıf ve şık
kavramları, değişken kavramı ve türleri.
-Veri toplama, ölçme, ölçekleme, verilerin grafiklerle sunumu.
-Merkezi eğilim Ölçüleri: Duyarlı Ortalamalar (Aritmetik, Geometrik, Kareli ve Harmonik
Ortalamalar), Duyarsız Ortalamalar (Mod, Medyan ve diğer bölenler).
-Dağılma ve Değişkenlik Ölçüleri: Değişim Aralığı, Bölenler Aralığı, Ortalama Sapma,
Standart sapma ve varyans, Değişim Katsayısı ve Standart değer.
-Momentler: Orijine ve ortalamaya göre momentler, standart değişken momentleri.
Eğiklik Basıklık Ölçüleri: Pearson ve Bowley katsayıları, Momentlere dayalı eğiklik basıklık
ölçüleri.
KAMU MALİYESİ

IKAO2019

5

3

3/0/0

Bu ders kamu maliyesinin fonksiyonlarını ve Türkiye'de maliye politikası araçlarının
analizini içerir.
MALİYE POLİTİKASI

IKAO3034

5

3

3/0/0

Maliye politikasının tanımı, amaçları, araçları ve sınırları. Maliye politikasının
etkilerinin ölçülmesi.
MATEMATİK I

IKAO1083

6

3

3/0/0

İktisat problemlerinin matematiksel olarak modellenmesinde belli bir seviyeye gelebilmek
için temel matematik konularının genel bir incelenmesi, İşletme Matematiği ve diğer mesleki
derslere temel olacak matematik konularının ayrıntılı olarak incelenmesi.
MİKRO İKTİSAT

IKAO2015

5

3

3/0/0

Mikro İktisat nedir? Arz ve talep nedir? Firma karını nasıl maksimize eder? Tam rekabet,
monopol ve oligopol piyasaları nasıl çalışır?
PAZARLAMA İLKELERİ

IKAO3035

5

3

3/0/0

Pazarlama ilkeleri dersi kapsamında pazarlamanın ne olduğu, gelişimi, pazar kavramı,
tüketici ve endüstriyel alıcı davranışları, müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesi,
pazarlamada çevresel unsurların önemi, rekabet üstünlüğü oluşturma, pazarlamada stratejik
araçlar, pazarlamada bilgi ve araştırmanın önemi, internet gibi gelişen kanallarda
pazarlamanın gelişimi ve pazarlamada sürdürülebilirlik konuları üzerinde durulacaktır.
SOSYOLOJİYE GİRİŞ

IKAO1006

6

3

3/0/0

"Sosyoloji, toplumsal ilişkilerin, kurumların, toplumsal yaşamın, değişmenin ve insani
davranışın sebep ve sonuçlarının bilimsel incelemesidir. Sosyologlar, her tür konuyla
ilgilenirler. Onlar, grupların yapılarını, örgütleri, evlilik kurumunu, boşanmayı, çocuk
yetiştirmeyi, tabakalaşmayı, sınıfları, hareketliliği, din, hukuk, işletme ve hükümetleri ve
bu bağlamda insanların nasıl etkileşimde bulunacaklarını araştırır.
Sosyologlar bilimsel metotları kullanarak, muhtemel toplumsal sorunların çözümüne yönelik
önerilerde bulunan araştırmalar yürütürler. Onlar, toplumlar, cemaatler, kurumlar,
bürokrasiler, küçük topluluklar, kişilerarası ilişkiler, sosyal hareketler, kolektif
davranış, sınıflar ve çatışma konularında teoriler inşa ederler.
Sosyoloji, hayatımız ve dünya hakkında önemli sorunları açıklayan ve analiz eden, ufkumuzu
açan, heyecan verici bir çalışma alanıdır. Kişisel düzeyde sosyoloji, romantik aşk, kimlik,
aile çatışması, sapkın davranış, yaşlanma ve inançlar gibi olguların sebeplerini ve
sonuçlarını araştırır.
Sosyologlar farklı araştırma yöntemleri kullanırlar. Sosyologlar, grupların günlük
yaşamlarını gözlemler, büyük çaplı anket çalışmaları yürütürler, tarihsel dokümanları
yorumlarlar, seçim sonuçlarını analiz ederler, mülakat ve laboratuar deneyleri yaparlar.
Sosyoloji, bireylerin yaşamlarındaki değişmeyi, insan davranış kalıplarındaki karmaşık
ilişkileri, toplumun yapı ve dinamiklerini anlamayı sağlar. Sosyoloji, sosyal yaşamın daha
derinden sorgulanmasını ve anlaşılmasını sağlar. O bizim farkında lığımızı artıran bir
disiplindir."

TİCARET HUKUKU

IKAO3036

5

3

3/0/0

Mübadele / Bağış / Kiralama / Satın Alma Kontratlarının Çeşitleri / Piyasa Kurumlarının
Tipleri / Kurumlar Kanunu
TÜRK DİLİ I

ODTD0001

2

2

2/0/0

Türkçenin tarihi gelişiminin ve iyi kullanılabilmesi için, dil ve kültür ilişkileri,
Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkiye Türkçesinin gelişme evreleri, dilin
kullanımında dikkat edilmesi gereken imla kuralları, dil bilgisi açısından bilinmesi ve
uygulanması gereken temel bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ULUSLARARASI İKTİSAT
TEORİSİ VE POLİTİKASI

IKAO3033

5

3

3/0/0

Dersin amacı öğrencilere uluslararası ekonomi ve politikaları, iktisadi örgütler, finansal
piyasalar, ekonomik entegrasyonlar, Türkiye-AB ilişkileri hakkında ayrıntılı bilgileri
dünya örnekleri ile sunarak uluslararası ticaretin önemini ve katkısını ortaya koymaktır.
YABANCI DİL I

ODYD0001

2

2

2/0/0

Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini içeren haftada iki saatlik zorunlu İngilizce
dersi.
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ODAI0001
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I

2

2

2/0/0

2

2

2/0/0

Derse ait içerik bulunamamıştır.
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ODTD0001
TÜRK DİLİ I
Derse ait içerik bulunamamıştır.

