ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ (I.Ö.)-(II.Ö)
2014-2015 ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK DERS DAĞILIMI
I.YIL
I.YARIYIL
DERSİN KODU
(I.Ö.) (II.Ö.)
131111118-131131118
131111140-131131140

II.YARIYIL
K

AKTS

İktisat I
Genel İşletme

3
3

4
4

DERSİN KODU
(I.Ö.) (II.Ö.)
131112128-131132128
131112149-131132149

131111124-131131124

Kamu Maliyesi I

3

4

131111141-131131141

Genel Matematik I

3

4

131111128-131131128

Muhasebe I

3

131111132-131131132

Temel Hukuk

131111119-131131119
131111120-131131120

DERSİN ADI

DERSİN ADI

K

AKTS

İktisat II
Genel Matematik II

3
3

4
4

131112135-131132135

Kamu Maliyesi II

3

4

131112150-131132150

Borçlar Hukuku

3

3

4

131112151-131132151

Kamu Yönetimi

3

3

3

4

131112139-131132139

Muhasebe II

3

4

Türk Dili I
İngilizce I

0
0

2
3

131112138-131132138
131112130-131132130

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Türk Dili II

0
0

3
2

Sosyal Seçmeli I

0

1

131112131-131132131

İngilizce II

0

3

0

1

SOSYAL SEÇMELİ I
131111133-131131133 Demokratik Kültür

0

1

Sosyal Seçmeli II
SOSYAL SEÇMELİ II
131112143-131132143 Sivil Toplum Kuruluşları

0

1

131111134-131131134
131111135-131131135

Birey ve Toplum
Edebiyat Okumaları

0
0

1
1

131112144-131132144
131112145-131132145

İşletme ve Çevre
Psikolojik Başarı Teknikleri

0
0

1
1

131111136-131131136

Türk Halk Kültürü

0

1

131112146-131132146

Toplumsal Sorumluluk ve Vergi Bilinci

0

1

131111137-131131137

Kişisel Gelişim

0

1

131112147-131132147

Sinema Kültürü

0

1

131111138-131131138

Mesleki Vizyon

0

1

131112148-131132148

WEB Tasarımı

0

1

131111142 -131131142
Güz Dönemi Toplamı

Beden Eğitimi I

0
18

1
30

131112153-131132153

Beden Eğitimi II

0

1

18

31

K

AKTS

Bahar Dönemi Toplamı

Sosyal Seçmeli I Dersinden 1 (bir) ders seçilecektir

Sosyal Seçmeli II Dersinden 1 (bir) ders seçilecektir
II.YIL

III.YARIYIL
DERSİN KODU
(I.Ö.) (II.Ö.)
131113211-131133211
131113212-131133212
131113221-131133221

DERSİN ADI
Mikro İktisat Teorisi I
Makro İktisat Teorisi I
Macroeconomic Theory I

IV.YARIYIL
K

AKTS

3

6

DERSİN KODU
(I.Ö.) (II.Ö.)
131114221-131134221

Mikro İktisat Teorisi II

3

6

Makro İktisat Teorisi II
Macroeconomic Theory II

3

6

3

6

131114222-131134222
131114233-131134231

DERSİN ADI

131113213-131133213

Matematiksel İktisat I

3

5

131114223-131134223

Matematiksel İktisat II

3

5

131113214-131133214

İstatistik I

3

5

131114224-131134224

İstatistik II

3

5

131113218-131133218

Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi I
İktisat Sosyolojisi

2

2

131114232-131134232

Maliye Politikası

3

3

3

3

131114228-131134228

Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi II

2

2

Seçmeli I
SEÇMELİ I

2

3

2

3

131113225-131133225

Çalışma Ekonomisi

2

3

131114234-131134234

Seçmeli II
SEÇMELİ II
Yeni Ekonomi

2

3

131113226-131133226

Küreselleşme

2

3

131114235-131134235

Sağlık Ekonomisi

2

3

131113229-131133228

Araştırma Yöntemleri

2

3

131114237-131134236

Girişimcilik II

2

3

131113230-131133229
Güz Dönemi Toplamı

Girişimcilik I

2
19

3
30

Bahar Dönemi Toplamı

19

30

131113228-131133227

Seçmeli I Dersinden 1 (bir) ders seçilecektir

Seçmeli II Dersinden 1 (bir) ders seçilecektir

1

III. YIL
V.YARIYIL
DERSİN KODU
(I.Ö.) (II.Ö.)
131115323-131135323

VI.YARIYIL
K

AKTS

Ekonometri I

3

6

DERSİN KODU
(I.Ö.) (II.Ö.)
131116336-131136336

Uluslararası İktisat I
Para Teorisi

3

6

131116337-131136337

Büyüme Teorileri

3
3

5
5

131116328-131136328
131116324-131136324

131115326-131135326

İktisat Tarihi I

3

5

131116338-131136338

2

3

131115319-131135319

Seçmeli III
SEÇMELİ III
Çevre Ekonomisi

2

131115322-131135322
131115327-131135327

Bölgesel İktisat
Merkez Bankacılığı

2
2

3
3
3

131115328-131135328
Güz Dönemi Toplamı

Genel İktisat Politikası

2
17

3
30

131115324-131135324
131115317-131135317
131115325-131135325

DERSİN ADI

131116334-131136334
131116335-131136335
131116339-131136339

DERSİN ADI

K

AKTS

Ekonometri II

3

6

Uluslararası İktisat II
Para Politikası

3

6

Kalkınma Ekonomisi

3
3

5
5

İktisat Tarihi II

3

5

Seçmeli IV
SEÇMELİ IV

2

3

Finansal Ekonomi
Bankacılık İşlemleri

2

3

2
2

3
3

2
17

3
30

K

AKTS

Kırsal Kalkınma ve Tarım Ekonomisi
131116340-131136340 Uluslararası Ekonomik Bütünleşmeler
Bahar Dönemi Toplamı

Seçmeli III Dersinden 1 (bir) ders seçilecektir

Seçmeli IV Dersinden 1 (bir) ders seçilecektir
IV.YIL

VII.YARIYIL
DERSİN KODU
(I.Ö.) (II.Ö.)
131117105-131137105

DERSİN ADI

VIII.YARIYIL
DERSİN KODU
(I.Ö.) (II.Ö.)
131118449-131138449

Türkiye Ekonomisi II

3

6

131118434-131138434

İktisadi Doktrinler Tarihi II

3

6

AB Ekonomisi

3

6

6
3

İktisat Çözümlemeleri II
Seçmeli VI

3
2

6
3

2

3

Seçmeli VI

2

3

2

3

2

3

K

AKTS

Dünya Ekonomisi

3

5

131117114-131137114

İktisadi Doktirinler Tarihi I

3

131117115-131137115

Türkiye Ekonomisi I

3

İktisat Çözümlemeleri I
Seçmeli V

3
2

Seçmeli V
Seçmeli V
İKTİSAT ÇÖZÜMLEMELERİ I
131117123-131137123 Uluslararası Ekonomi Araştırmaları I

5
5

131118424-131138424

DERSİN ADI

3

6

Seçmeli VI
İKTİSAT ÇÖZÜMLEMELERİ II
131118442-131138442 Uluslararası Ekonomi Araştırmaları II

3

6

131117124-131137124

İktisat Tarihi Araştırmaları I

3

6

131138444-131138444

İktisat Tarihi Araştırmaları II

3

6

131117125-131137125

İktisat Politikası Araştırmaları I

3

6

131138445-131138445

İktisat Politikası Araştırmaları II

3

6

131117126-131137126

Makro Ekonomik Araştırmaları I

3

6

131138446-131138446

Makro Ekonomik Araştırmaları II

3

6

131117127-131137127

Türkiye Ekonomisi Araştırmaları I

3

6

131138447-131138447

Türkiye Ekonomisi Araştırmaları II

3

6

131117128-131137128

Dünya Ekonomisi Araştırmaları I

3

6

131138448-131138448

Dünya Ekonomisi AraştırmalarıII

3

6

131117137-131137137

Matematiksel İktisat Araştırmaları I

3

6

131118456-131138456

Matematiksel İktisat Araştırmaları II

3

6

131117138-131137138

Para Politikası Araştırmaları I
Ekonometri Araştırmaları I

3

6

131118457-131138457

Para Politikası Araştırmaları II

3

6

6
6

131118458-131138458
131118459-131138459

Ekonometri Araştırmaları II
İktisat Teorisi Araştırmaları II

3
3

6
6

6

131118460-131138460

Uluslararası Proje Araştırmaları II

3

6

131117139-131137139
131117140-131137140

İktisat Teorisi Araştırmaları I

3
3

131117141-131137141

Uluslararası Proje Araştırmaları I

3

131117129-131137129

SEÇMELİ V
Gelir Dağılımı Politikası

2

3

131118450-131138450

SEÇMELİ VI
Ekonomik Göstergeler

2

3

2

3

131118451-131138451

Borsa ve Analiz

2

3

Toplam Kalite Yönetimi

2
2

3
3

131118452-131138452
131118453-131138453

Enerji Ekonomisi
Uluslararası İlişkiler

2
2

3
3

131117133-131137133

İktisadi Sistemler

2

3

131118454131138454

İktisadi Planlama

2

3

131117134-131137134

İş Hukuku

2

3

131118455-131138455

Bilgisayarlı Muhasebe

2

3

131117136-131137136
Güz Dönemi Toplamı

Dış Ticaret ve Kambiyo

2

3

131118464-131138461

Zaman Serileri Analizi

2

3

18

30

Bahar Dönemi Toplamı

18

33

131117130-131137130
131117131-131137131
131117116-131137132

Uluslararası Hukuk
Türk Vergi Yönetimi

Seçmeli V Dersinden 3 (üç) ders seçilecektir

Seçmeli VI Dersinden 3 (üç) ders seçilecektir
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T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü (I.Ö.)- (II.Ö.) Ders İçerikleri
I.YARIYIL

131111118-131131118 İktisat I (3+0)–(AKTS- 4)
İktisadın konusu ve yöntemi, iktisadi sorun, fiyat teorisine giriş: talep ve arz, piyasa dengesi: fiyat ve miktarda
değişmeler, talebin fiyat esnekliği, çapraz talep esnekliği, talebin gelir esnekliği, arz esnekliği, esneklikler ve
piyasa dengesi konusunda uygulamalar, fayda kavramı ve tüketici dengesi, üretim fonksiyonu ve azalan
verimler kanunu, maliyet analizi: kısa ve uzun dönem maliyet, tam rekabet piyasasında firma dengesi, aksak
rekabet piyasalarının koşulları ve monopol, faktör piyasaları: faktör piyasalarında talep ve arz, faktör fiyatları
ve gelirleri: emek ve ücret, toprak ve rant, sermaye ve faiz, girişim ve kar.

131111140-131131140 Genel İşletme (3+0)-(AKTS- 4)
işletme biliminin gelişimi, işletme ekonomisi ile ilgili temel kavramlar ve işletmelerde çevre, işletmelerin
bölümlendirilmesi ve işletmelerin amaçları, işletmelerin kuruluşlarına ilişkin yatırım kararının oluşumu ve
işletmelerin kuruluş yerinin belirlenmesi, işletmelerin hukuksal yapısı, işletmelerde büyüklük ve kapasite,
işletmelerde bütünleşme ve işbirlikleri, işletmelerde yönetim ve örgütleme işlevi, işletmelerde pazarlamanın
makro ve mikro işlevleri, işletmelerde üretim işlevi, finansal yönetime ilişkin temeller, personel yönetimi.

131111124-131131124 Kamu Maliyesi I (3+0)-(AKTS- 4 )
Maliye İlmi ve Konusu; Kamu Ekonomisi Kavramı ve Özellikleri; Kamu Harcamalarının Tanımı ve Nitelikleri;
Kamu Harcamalarının Artışı; Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması; Kamu Harcamalarının Etkileri; Bütçe
Kavramı ve Özellikleri; Bütçeleme İlkeleri; Bütçeleme Sistemleri; Türk Bütçe Süreci

131111141-131131141 Genel Matematik I (3+0)-(AKTS- 4 )
Bu dersde fonksiyonlar, limit, türev , grafikler ve bu konuların ekonomi ve işletme uygulamaları

verilecektir.

131111128-131131128 Muhasebe I (3+0)-(AKTS- 4 )
Muhasebe ve muhasebeyle ilgili taraflar, muhasebenin temel kavram ve ilkeleri, muhasebenin temel denklemi
ve hesapların doğuşu, tutulması zorunlu defterler, Belgeler ve muhasebe kayıt sistemi, tüm bilanço ve gelir
tablosu hesaplarının dönem içi işlemleri açısından günlük defter ve büyük defter kayıtları.

131111132-131131132 Temel Hukuk (3+0)-(AKTS- 4 )
Hukuk kavramı, toplum düzeni ve toplumu düzenleyen kurallar, hukukun amacı, sağladığı yararlar ve hukukun
unsurları, hukuk sistemleri, türk hukuk sistemi, hukuki ilişkiler, temel insan hakları, hakların özellikleri ve türleri,
kamu ve özel haklar, hukuki uyuşmazlıklar ve yargı organları, uyuşmazlık türleri, alt, üst ve uluslar üstü yargı
organları.

131111119-131131119 Türk Dili I (0+2) -(AKTS- 2 )
Dilin tanımı, özellikleri; yeryüzündeki diller ve Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî gelişimi
ve Batı Türkçesi'nin gelişimi; Atatürk'ün Türk dili ile ilgili çalışmaları ve görüşleri; ses bilgisi; yazım kuralları ve
noktalama; dil politikaları.

131111120-131131120 İngilizce I (0+3)-(AKTS- 3 )
İngilizce'deki temel zamanlar ve kipler; isim ,sıfat, edat ve zarflar; şart cümleleri; isim fiiller; dolaylı anlatımlar;
cümle dizini; sıfat cümlecikleri ve başlangıç ve orta seviyede kelime bilgisini kapsamaktadır.

131111133-131131133 Demokratik Kültür (0+1)-(AKTS- 1 )
Demokrasi kavram ve tanımı, demokrasinin tarihsel gelişimi, batı demokrasisinin temel ilkeleri, demokrasi ve
kültür, laiklik ve demokrasi, eğitim ve demokrasi, cumhuriyet ve demokrasi, demokrasi ve hoşgörü,
küreselleşme ve demokrasi, Türkiye'de demokrasinin ekonomik temelleri, AB ve Türkiye'de demokratikleşme
süreci.
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T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü (I.Ö.)- (II.Ö.) Ders İçerikleri

131111134-131131134 Birey ve Toplum (0+1)-(AKTS- 1 )
İnsanın toplumsal serüveni, toplum hayatını düzenleyen kurallar, toplumsal ve kültürel bir olgu olarak aile,
toplumsal ve kültürel bir olgu olarak eğitim, birey ve topluma bakışta devlete hakim olan anlayışlar: Liberal
devlet/sosyal devlet, TC Anayasası ve bireysel hak ve hürriyetler, TC Anayasası ve bireysel ödev ve
yükümlülükler, çocuklar ve toplum, gençlik ve toplum, yaşlılar ve toplum, yoksulluk ve toplum, kadın ve toplum,
engelliler ve toplum, marjinal ve gruplar ve toplum, toplumsal barış ve hoşgörü, Avrupa Birliği sürecinde birey
ve toplum

131111135-131131135 Edebiyat Okumaları (0+1)-(AKTS- 1 )
Dersin temel hedefi öğrencilerin akademik olarak okuduklarını anlamak, yazmak, araştırma yapabilmek ve
iktisat bilimi ile ilişkili olan sosyoloji, tarih, edebiyat, arkeoloji gibi dalların temel eserlerini okumalarını ve
yorumlamalarını sağlamaktır. Bu anlamda iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerine iktisat bilimi ilişki olan
roman, edebi eser, araştırma inceleme, öykü, bilimsel metin hazırlama teknikleri, şiir ve sosyolojiye yönelik
eserler okutulacaktır. Okutulan bu eserlerin yorumlanması ve iktisat bilimi ile ilişki kurulması sağlanacaktır.
Öğrencilerin okuduğunu anlayabilme, anladığını yorumlayarak yazabilme ve bunlar ile iktisat bilimi arasında
doğrudan ilişki kurabilmesi de amaçlanmaktadır.

131111136-131131136 Türk Halk Kültürü (0+1)-(AKTS- 1 )
Halk, kültür, gelenek kavramlarının tartışılması, Avrupa'daki halkbilimi çalışmalarının tarihçesi, Türkiye'deki
halkbilimi çalışmalarının tarihçesi, halkbilimi ve halk kültürü tanımları ve halkbiliminin işlevi, halkbiliminin
terimleri, sözlü-yazılı kültürlerin tartışılması, Türk halk kültürünün kapsamı, alan araştırması teknikleri, örnek
araştırmaların seçilip incelenmesi, araştırma gruplarının oluşturulması, pilot alan çalışması, pilot alan
çalışmalarının tartışılması.

131111137-131131137 Kişisel Gelişim (0+1)-(AKTS- 1 )
Öğrenmeyi öğrenme, zaman yönetimi, not alma teknikleri, yönetici asistanlığı, toplantı düzenleme sanatı,
beden dili ve iletişim teknikleri, etkin ve güzel konuşma, sunum yapma, etkin dinleme, mülakat teknikleri, stres
yönetimi, etkili ve verimli ders çalışma, motivasyon, müzakere sanatı, hızlı okuma.

131111138-131131138 Mesleki Vizyon (0+1)-(AKTS- 1 )
Kamu sektöründe yer alan meslekler; özel sektörde yer alan meslekler; bu mesleklerin her birinin tanıtımı,
başvuru koşulları; sınavlar; mesleklerin değişik nitelikleri; talep edilen meslekler; mesleklerin kısa ve uzun
dönemdeki konumları.

131111142-131131142 Beden Eğitimi I (0+1)-(AKTS- 1 )
Spor branşları; İnsan gelişimde oyunlar ve Beden Eğitiminin rolü; Sağlıklı olma; İnsan fizyolojisi; sağlık ve ilk
yardım; jimnastik malzemeleri ve kullanımı.
II. YARIYIL

131112128-131132128 İktisat II (3+0)-(AKTS- 4 )
Makroekonomik düşüncenin genel çerçevesi, makroekonomik faaliyetin ölçülmesi: milli gelir ve iktisadi
büyüme, milli geliri belirleyen faktörler: tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları, makro ekonominin dengesi:
Keynesyen Model, çarpan ve fiyatlar genel düzeyi, makroekonomik denge: toplam arz ve toplam talep, para,
faiz, reel GSMH ve fiyatlar genel düzeyi, para miktarının kontrolü ve Merkez Bankası, enflasyon, enflasyon ve
işsizlik: Phillips Eğrisi, konjonktürel dalgalanmalar: Maliye politikası, para politikası, uluslararası ticaret ve
politikası, ödemeler bilançosu ve döviz kuru, iktisadi büyüme ve kalkınma.

131112149-131132149 Genel Matematik II (3+0)-(AKTS- 4 )
Belirsiz integral, belirli integral, alanlar, matrisler, determinantlar, denklem sistemleri konularını öğrenmeleri
ve bu konuları ekonomi ve işletmeye uygulamaları verilecektir.

4

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü (I.Ö.)- (II.Ö.) Ders İçerikleri

131112135-131132135 Kamu Maliyesi II (3+0)-(AKTS- 4 )
Kamu gelirlerinin tanımı ve niteliği, kamu gelirlerinin çeşitleri ve ayırımı, tarihsel ve teorik olarak verginin
gelişimi, verginin tanımı, unsurları ve amaçları, vergi ile ilgili temel kavramlar, vergilemeye ilişkin sorunlar,
vergileme ilkeleri, vergilerin ayırımı, gelir vergileri, servet vergileri, harcama vergileri, vergi sistemleri.

131112150-131132150 Borçlar Hukuku (3+0)-(AKTS- 3 )
Genel hükümler, haksız fiillerden doğan borçlar, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, borçların hükümleri,
borçların özel durumları, borçların sona ermesi, özel borç ilişkileri, mülkiyetin devri amacını güden
sözleşmeler, kullandırma amacını güden sözleşmeler, işgörme amacını güden sözleşmeler, saklama amacını
güden sözleşmeler, teminat amacını güden sözleşmeler.

131112151-131132150 Kamu Yönetimi (3+0)-(AKTS- 3)
Kamu yönetiminin niteliği, kamu yönetiminde geleneksel yaklaşım, yeni kamu yönetimi anlayışı (new public
management), kamu yönetiminin örgütlenmesi, Türk kamu yönetiminde merkezi devlet teşkilatı, Türk kamu
yönetiminde yerel yönetimler, Türk kamu yönetiminde hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları, Türk
kamu yönetiminde bağımsız yönetsel otoriteler, bürokrasi ve Türkiye uygulaması, kamu personel yönetimi,
kamu yönetiminde çağdaş yaklaşımlar: Hesap verebilirlik, performans yönetimi, toplam kalite yönetimi, kriz
yönetimi, çatışma yönetimi, kamu politikaları yaklaşımı, e-devlet, postbürokrasi, post modernism, etik

131112139-131132139 Muhasebe II (3+0) -(AKTS- 4 )
Düzeltme ve ayarlama işlemleri (envanter işlemleri), muhasebe süreci, aktif ve pasif
hesapların dönem sonu işlemleri, gelir tablosu hesapların dönem sonu işlemleri, genel
geçici mizan ve genel kesin mizanın nasıl hazırlandığı, finansal tabloların nasıl hazırlandığı, tekdüzen
muhasebe sistemi

131112138-131132138 Temel Bilgi Tek. Kullanımı (0+3) -(AKTS- 3 )
Bilgi teknolojilerinin tanımı ve temel kavramlar, bilgisayarlar hakkında temel bilgiler ve donanım,
bilgisayarlarda yazılım, işletim sistemleri, bilgisayar kullanımı ve dosya yönetimi, kelime işlemci programları
ve Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, internet hakkında temel bilgiler, internet yoluyla
iletişim.

131112130-131132130 Türk Dili II (0+2) -(AKTS- 2)
Sözcük bilgisi, sözcük türleri; cümle bilgisi ve Türkçenin sözdizimi; kompozisyon, sözlü ve yazılı kompozisyon
türleri; sözlü ve yazılı anlatım teknikleri; Türkçenin günümüz sorunları; metin (şiir, roman, öykü, deneme vb.)
çözümleme yöntemleri ve uygulamaları.

131112131-131132131 İngilizce II (0+3) -(AKTS- 3 )
İngilizce'deki temel zamanlar ve kipler; isim, sıfat, edat ve zarflar; şart cümleleri; isim fiiller; dolaylı anlatımlar;
cümle dizini; sıfat cümlecikleri ve başlangıç ve orta seviyede kelime bilgisini kapsamaktadır.

131112143-131132143 Sivil Toplum Kuruluşları (0+1) -(AKTS- 1 )
Demokratik hayat ve sivil toplumun önemi, sivil toplum kuruluşlarının ortaya çıkışı ve gelişmesi, sivil toplum
kuruluşlarının ilgi alanları, sivil toplum kuruluşlarının kamu ve özel sektör organizasyonlarıyla ilişkileri, sivil
toplum kuruluşlarının organizasyonu, sivil toplum kuruluşlarında yer almak.

131112144-131132144 İşletme ve Çevre (0+1) -(AKTS- 1 )
Ekosistem ve çevre, çevre sorunlarının tarihi-fikri arka planı, işletme ve amaçları, sanayileşme ve çevre, çevre
sorunlarının sebepleri, Türkiye ve dünyada çevre sorunlarının görünümü ve işletmeler, Türkiye'nin çevre
politikaları, çevresel etki değerlendirme ve işletmeler, kentleşme sürecine işletmelerin etkisi ve çevre sorunları,
şehir planlaması, şehirlerde ticaret ve sanayi bölgelerinin oluşturulması, organize sanayi bölgeleri, endüstri
bölgeleri, teknoparklar, serbest bölge, Avrupa birliği müzakere sürecinde çevre ve işletme ilişkisi.

131112145-131132145 Psikolojik Başarı Teknikleri (0+1) -(AKTS- 1 )
En sık görülen ruhsal hastalıklar (depresyon, anksiyete bozuklukları), madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı,
internetin ve bilgisayarın kötüye kullanımı ve bağımlılığı, cinsellik ve cinsel sorunlar, intihar girişimleri, şiddet,
iletişim sorunları, uyum bozuklukları, sınav stresi ve başa çıkma yolları.
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131112146-131132146 Toplumsal Sor. ve Vergi Bilinci (0+1) -(AKTS- 1 )
Verginin ülke kalkınması için önemi, vergi kaçakçılığının olumsuz yönleri, vergiye gönüllü uyumu teşvik eden
unsurların neler olduğu, vergi bilincinin arttırılması için neler yapılması gerektiği bu dersin hareket noktasıdır.

131112147-131132147 Sinema Kültürü (0+1) -(AKTS- 1)
Sanat olarak sinemanın tarihsel gelişimi, sinema akımları, belirli tarz ve akımlardaki filmlerin izlenmesi, izlenen
filmlerin sinema akımları açısından irdelenmesi.

131112148-131132148 WEB Tasarımı (0+1) -(AKTS- 1 )
İnternet: Tarihsel gelişim, temel kavramlar; web tasarımın temelleri: Temel arabirim tasarımı, gezinti,
bağlantılar; site tasarımı: Sayfalar arası ilişki, hiyerarşi; html editörleriyle sayfa tasarımı: Microsoft frontpage,
microsoft publisher, macromedia dreamweaver.

131112153-131132153 Beden Eğitimi II (0+1) -(AKTS-1)
Eklem ve kas gruplarının düzeyine uygun çalıştırılması, Spor branşları; Basketbol, Voleybol, Hentbol, Futbol,
Saha ölçüleri ve oyun kuralları; Sporun sağlığımız için faydaları; Sağlık, ilk yardım ve sınıf içi maçlar.
III. YARIYIL

131113211-131133211 Mikro İktisat Teorisi I (3+0) -(AKTS- 6 )
Tüketici davranışları teorisi; farksızlık eğrileri ve bütçe kısıtı, tüketici dengesi, piyasa talebi analizi, üretim
fonksiyonu, azalan verimler yasası, rekabetçi bir faktör piyasasında üretici dengesi: eş-ürün eğrisi ve en düşük
maliyetli girdi bileşimi, maliyet teorisi: kısa dönem-uzun dönem, ölçek ekonomileri, dışsal ekonomiler, tam
rekabet piyasası, tam rekabet piyasasında firma ve endüstri dengesi.

131113212-131133212 Makro İktisat Teorisi I (3+0) -(AKTS- 6 )
Ekonomideki üç önemli değişkenlerin (GSMH, TÜFE ve İşsizlik) tanımlarının açıklanması, uzun dönem için
geçerli olan klasik modelin tanıtılması ve analiz edilmesi, büyümenin uzun dönemde nelere bağlı olduğunun
Solow model ile açıklanması, doğal işsizlik oranının anlamı ve nedenlerinin açıklanması, açık ekonomide
ekonominin dengesinin belirlenmesi ve politikaların etkilerinin belirlenmesi.

131113213-131133213 Matematiksel İktisat I (3+0) -(AKTS- 5 )
Doğrusal modeller ve matris cebiri, tek değişkenli doğrusal olmayan modeller, limit kavramı, türev ve
diferansiyel, karşılaştırmalı statik analiz.

131113214-131133214 İstatistik I (3+0) -(AKTS- 5 )
İstatistiğe giriş (tanım, tarihçe ve önem), istatistiğin temel kavramları, verilerin organizasyonu, sıklıklar, oranlar,
yüzdeler, in deksler , grafikler , duyarlı ortalamalar , duyarlı olmayan ortalamalar , değişkenlik ölçüleri , simetri
ve basıklık ölçüleri , olasılık, bayes teoremi , olasılık dağılımları , kuramsal dağılımlar , normal dağılım.

131113218-131133218 A.İ.İ.T. I (2+0)-(AKTS-2)
Tarih açısından Türk Devriminin temellerini, Türk devrimin tarihi gelişimi, zamandizinsel eksende
karşılaştırmalı olarak ele alınarak, Tam bağımsızlık ve Ulusal egemenlik kavramlarını irdelemekte, verilen
savaşım genç bireylere aktarılmaktadır.

131113228-131133227 İktisat Sosyolojisi (3+0) -(AKTS-3)
Sosyoloji, toplum, kültür ve birey kavramı, toplum türleri, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, aile kavramı ve Türk
aile yapısı, tabakalaşma ve Türkiye'de sınıflar, hükümet, politik güç ve savaş, kitle iletişim araçları ve eğitim,
din ve sosyal hayat, devrimler ve sosyal harekâtlar, küresel değişim ve ekolojik bunalım, sosyal teori ve
sosyoloji, sosyolojik araştırma yöntemleri.
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131113225-131133225 Çalışma Ekonomisi (2+0) -(AKTS-3)
Faktör Piyasası: Faktör piyasalarında arz ve talep, Faktör Fiyatının Oluşumu; Emek Piyasası: Emek arzı ve
Talebi, Emek piyasası dengesi, Türkiye'de emek piyasası dengesi; İş Piyasası: İş piyasası kavramı, İş piyasası
türleri, Türkiye'de iş piyasaları, Uluslararası işgücü dolaşımı, Ücret ve ücret teorileri; Sendikacılık ve Toplu
Pazarlık; Mesleki Eğitim; Türkiye'nin Çalışma Hayatındaki Son Gelişmeler: Türkiye'de işsizlik, Türkiye'de
Ücretler, Türkiye'de İşçi Sorunları; Enflasyon İşsizlik İlişkisi.

131113225-131133225 Küreselleşme (2+0) -(AKTS-3)
Küreselleşme kavramı, küreselleşmenin tarihsel gelişimi, küreselleşmenin biçimleri, küreselleşmenin
nedenleri, küreselleşmenin sonuçları, küreselleşmenin amaçları, pazarların küreselleşmesi.

131113229-131133228 Araştırma Yöntemleri (2+0) -(AKTS-3)
Sosyal alanda bir araştırmanın tasarımı, analizi, değerlendirilmesi ve raporlandırılmasına kadar olan süreci,bu
süreç içerisinde; araştırma probleminin belirlenmesi, araştırma değişkenleri ve ölçme düzeyleri, kavramlar,
varsayımlar, tanımlar, araştırma yönteminin belirlenmesi, verilerin toplanması, verilerin analizi ve analizde
kullanılabilecek sayısal teknikler, bulgular, rapor yazımı.

131113230-131133229 Girişimcilik I (2+0) -(AKTS-3)
Girişimci ve girişimcilik kavramı, girişimcinin özellikleri, girişimcilikte yaratıcılık, girişimcilikte yenilik, girişim
finansmanı, iş planı.
IV. YARIYIL

131114221-131134221 Mikro İktisat Teorisi II (3+0) -(AKTS-6)
Monopol, monopson, monopolcü rekabet, oligopol, üretim faktörleri piyasaları, genel denge ve iktisadi etkinlik,
refah iktisadı, piyasa başarısızlıkları ve devletin rolü.

131114222-131134222 Makro İktisat Teorisi II (3+0) -(AKTS-6)
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.

131114223-131134223 Matematiksel İktisat II (3+0) -(AKTS-5)
Araştırma problemine uygun kantitatif araştırma tekniğinin belirlenmesi; iktisadi verileri işleme ve analiz
etme; elde edilen sonuçların rapor edilmesi.

131114224-131134224 İstatistik II (3+0) -(AKTS-5)
Örnekleme; örnekleme dağılımları; istatistiksel tahmin (nokta tahmin, aralık tahmin); küçük örneklemler ve
student dağılımı; istatistiksel karar alma (hipotez testleri); ana kütle ortalamasının, ana kütle oranının hipotez
testleri; ana kütle ortalamasının, ana kütle oranının hipotez testleri; iki ana kütlenin ortalamaları farklarının
hipotez testleri; ki kare analizi; basit doğrusal regresyon analizi; basit doğrusal korelasyon analizi; varyans
analizi.

131114232-131134232 Maliye Politikası (3+0) -(AKTS-3)
Maliye politikasının gelişimi; maliye politikasının konusu; maliye politikasının amaçları; maliye politikasının
araçları; amaçlar –araçların amaçları arasında çatışmalar; maliye politikası uygulamasında yöntemler; maliye
politikası ve milli gelir dengesi, çarpanlar analizi; enflasyon ve çeşitleri; enflasyonla mücadelede maliye
politikası; deflasyon ve deflasyonla mücadelede maliye politikaları; stagflasyon ve stagflasyonla mücadelede
politikalar; hazine merkez bankası ilişkileri; ekonomik kalkınma ve gelir dağılımı.

7

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü (I.Ö.)- (II.Ö.) Ders İçerikleri
131114228-131134228 A.İ.İ.T. II (2+0)-(AKTS-2)
Tarih açısından Türk Devriminin temellerini, Türk devrimin tarihi gelişimi, zamandizinsel eksende
karşılaştırmalı olarak ele alınarak, Tam bağımsızlık ve Ulusal egemenlik kavramlarını irdelemekte, verilen
savaşım genç bireylere aktarılmaktadır.

131114234-131134234 Yeni Ekonomi (2+0) -(AKTS-3)
Eski ve yeni ekonomi kavramı, yeni dünya düzeni, yeni ekonominin özellikleri ve bileşenleri, yeni ekonominin
gelişimi, enformasyon ve bilişim teknolojileri, internet ekonomisi, yeni ekonominin getirileri ve sorunları, yeni
ekonominin iktisat teorisi ve politikası üzerindeki etkileri, yeni ekonominin makro ve mikro ekonomik etkileri,
beşeri sermaye, e-ticaret, yenilik iktisadı.

131114235-131134235 Sağlık Ekonomisi (2+0) -(AKTS-3)
Sağlık ekonomisi, sağlığa ve sağlık hizmetlerine talep, sağlık hizmet arzı, pazar, sağlık hizmetlerinde esneklik,
arz ve talep, sağlık hizmetlerinde üretim süreci, sağlık hizmetlerinde maliyet, sağlık ve sağlık hizmetlerinde
ekonomik değerlendirme.

131114237-131134236 Girişimcilik II (2+0) -(AKTS-3)
Gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik, girişimcilik ve ekonomik gelişme, Türkiye’de girişimcilik, küçük
işletmelerin kuruluşları, küçük işletmelerde temel işletme fonksiyonları.
V. YARIYIL

131115311-131135323 Ekonometri I (3+0) -(AKTS-6)
Regresyon çözümlemesi, iki değişkenli regresyon çözümlemesi: Bazı temel bilgiler, iki değişkenli regresyon
modeli: Tahmin sorunu, normallik varsayımı: klasik normal doğrusal regresyon modeli, iki değişkenli
regresyon: Aralık tahmini ve önsav sınaması, iki değişkenli doğrusal regresyon modelinin uzantıları, çoklu
regresyon çözümlemesi: Tahmin sorunu, çoklu regresyon çözümlemesi: Çıkarsama sorunu, doğrusal
regresyon modeline matris yaklaşımı

131115324-131135324 Uluslararası İktisat I (3+0) -(AKTS-6)
Klasik dış ticaret teorisi, arz yönünden dış ticaret teorisi, talep yönünden dış ticaret teorisi, dış ticaret teorisinde
genel denge analizi, modern dış ticaret teorileri, ekonomik büyüme ve dış ticaret teorisi, ekonomik kalkınma
ve dış ticaret, dış ticaret hadleri, dış ekonomi politikası ve araçları, gümrük tarifesi, tarife dışı araçlar, kotalar,
sübvansiyonlar, ihracatı teşvik ve ithal ikamesi politikaları, küreselleşme ve bölgeselleşme eğilimleri, gümrük
birlikleri teorisi, gatt, wto, wb uygulamaları, uluslararası hizmet ticareti.

131115317-131135317 Para Teorisi (3+0) -(AKTS-5)
Fonksiyonlar, finans piyasalarının ve aracı kurumların temel fonksiyonları, ödünç verilebilir fon kuramına göre
denge faiz oranının nasıl belirlendiği ve hesaplandığı, faiz oranı ve getiri arasındaki ilişki, likidite tercih teorisine
göre denge faiz oranının belirlenmesi ve faiz oranı riski nedir açıklanmasıdır.

131115325-131135325 Büyüme Teorileri (3+0) -(AKTS-5)
Büyüme ve kalkınma kavramları, Ricardo'nun büyüme teorisi, Marks'ın büyüme teorisi, Keynes ve büyüme,
Harrod'ın büyüme teorisi, Dommar'ın büyüme teorisi, Hicks'in büyüme teorisi, genel olarak büyüme,
gelişmekte olan ülkeler ve büyüme.

131115326 -131135326 İktisat Tarihi I (3+0) -(AKTS-5)
İktisat tarihinin özellikleri, çalışma alanları, antik dönem toplumlarının ekonomik yapıları, Roma imparatorluğu,
feodal dönem dünya ekonomisi, bir ekonomik yapılanma olarak feodalizmin özellikleri, coğrafi keşifler, fiyat
devrimi, uluslar arası ticaretin gelişmesi, sanayi devrimi ve I. ve II. dünya savaşlarının dünya ekonomisi
üzerindeki etkisi tartışılacaktır. Buna ek olarak Protestanizm, pozitivizm ve Rönesans gibi düşünsel gelişmeler
ile iktisat tarihi ve toplumların ekonomik yapılanmaları arasında ilişki kurulacaktır.
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131115319131135319 Çevre Ekonomisi (2+0) -(AKTS-3)
Çevre ve ekonomi arasındaki etkileşim, çevre sorunlarının mikro ekonomik analizi, çevresel kaynakların
dağılımı ve piyasa başarısızlıkları, çevre politikasına giriş, çevre politikasının araçları, çevre politikasının
makroekonomik analizi; çevresel harcamaların makroekonomik etkileri, çevre politikası ve istihdam, çevre
politikasının rekabet edebilirlik üzerindeki etkisi.

131115322-131135322 Bölgesel İktisat (2+0) -(AKTS-3)
Dünya ekonomisinde küreselleşme; sanayileşmiş batılı ülkeler arasında ekonomik işbirliği; İslam ülkeleri
arasında ekonomik işbirliği; birleşmiş milletler kuruluşları: Birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı;
dünya ticaret örgütü; dünya bankası; uluslararası para fonu: Amaçları, işleyişi, Türkiye ile ilişkisi; Avrupa
kıtasında ekonomik birleşmeler.

131115327-131135327 Merkez Bankacılığı (2+0) -(AKTS-3)
Merkez bankası kimdir? Merkez bankacılığı ve ekonomi içindeki fonksiyonları ve önemini belirlemek, merkez
bankasının bilançosunun tanımı ve politika uygulamaları ve bilançonun değişimi ve ekonomi üzerindeki
etkileri.

131115328-131135328 Genel İktisat Politikası (2+0) -(AKTS-3)
İktisat politikasının tanımı ve kavramları, iktisat politikası ve kamu kurumları, iktisat politikası ve uluslar arası
kuruluşlar, iktisat politikasının amaçları ve hedefleri, iktisat politikasının araçları, karar alma yöntemleri, iktisat
politikasına alternatif yaklaşımlar; Klasik, Keynesyen, Monetarist, Yeni Klasik, Yeni Keynesyen.
VI. YARIYIL

131116336-131136336 Ekonometri II (3+0) -(AKTS-6)
Çoklu doğrusallık, küçük örneklem, değişen varyans, ardışık bağımlılık, ekonometrik modelleme:1; geleneksel
ekonometri yöntemleri, ekonometrik modelleme:2; almaşık ekonometri yöntemleri.

131116337-131136337 Uluslararası İktisat II (3+0) -(AKTS-6)
Döviz piyasası ve döviz kuru politikaları, dış ödemeler bilançosu ve dengesi, kapalı ekonomide makro denge,
dış ticaret ve çarpan mekanizması, açık ekonomide makro denge (ıs-lm-bp modeli), yabancı sermaye
yatırımları ve politikaları, uluslararası parasal ilişkiler, imf sistemi, dünya da imf uygulamaları ve sorunları,
avrupa para sistemi, avrupa para birliği ve euro, euro'nun ekonomik etkileri, euro dolar ve euro tahvil piyasaları,
üçüncü dünya ülkelerinde dış borç sorunu.

131116328-131136328 Para Politikası (3+0) -(AKTS-5)
Ticari bankalar ve bankaların bilançosu, bankaların aktif pasif yönetimi, bankaların nasıl kaydi para yarattıkları,
Merkez bankası tanımı ve bilançosu, rezerve para, parasal taban, MB parası tanımları, para çarpanı ve
çarpanı etkileyen faktörler ve nasıl etkilediği, Para politikası araçları ve para piyasasına olan etkileri, döviz
kuru müdahalesi ve para politikası ilişkisi ve Merkez Bankasının para politikasını nasıl yürüttüğü.

131116324-131136324 Kalkınma Ekonomisi (3+0) -(AKTS-5)
Gelişme kavramı, gelişme ve azgelişmişlik, gelişme teorileri, gelişme stratejileri, gelişme politikaları, gelişme
ideolojileri, yeni paradigma araştırmaları.

1311163338-131136338 İktisat Tarihi II (3+0) -(AKTS-5)
Orta Asya Türklerinden başlayarak, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları'nın
ekonomik yapılarını ortaya koymayı amaçlar. Bu devletlerin nüfus, yerleşme, maliye, iç, dış ve transit ticaret,
esnaf örgütlenmesi, toprak yönetimi, parasal yapı, ekonomik zihniyet ve dünya ekonomik yapılanması içindeki
yeri incelenecektir.

131116334 -131136334 Finansal Ekonomi (2+0) -(AKTS-3)
Genel ekonomik sistem ve finansal piyasalar ve borsa, finansal kurumlar, Türkiye'de sermaye piyasası
kurumları, hisse senedi ve tahvil türleri ve diğer menkul kıymetler, finansal yapı ve krizler, teknik analiz, forward
ve future sözeşmeler, opsiyon piyasaları ve swap, döviz ve banka krizleri, derecelendirme ve belirsizlik,
Türkiye' türev piyasalar ve sermaye piyasasına katkıları, portföy tanımı ve çeşitlendirilmesi.
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131116335-131136334 Bankacılık İşlemleri (2+0) -(AKTS-3)
Bankacılığın temel ilkeleri kapsamında para ve kullanımı, fonlar, kredi ve kaynaklar, bankaların aktif, pasif,
likidite ve risk yönetimi, bankacılık düzenlemeleri, dünyada bankacılık konusundaki eğilimler, uluslararası
bankacılık konuları.

131116339-131136339 Kırsal Kalkınma ve Tarım Ekonomisi (2+0) -(AKTS-3)
Dünya’da ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Kavramı ve Tarımsal Gelişme Süreci, Tarımın Ekonomik ve Kırsal
Kalkınmadaki Rolü ve Önemi, Tarımsal Örgütlenme ve İşletmelerin Genel Özellikleri, Tarımsal Üretimin
Özellikleri, Tarımın Finansmanı, Küresel Isınma Sorunu ve Gıda Güvenliği, Dünyada ve Türkiye’de Tarım
Politika ve Stratejileri, AB OTP’ye Uyum Süreci, AB ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Uygulama ve Politikaları

131116340-131136340 Uluslararası Ekonomik Bütünleşmeler (2+0) -(AKTS-3)
Ekonomik bütünleşme tanımı, aşamaları, ülkeleri bütünleşmeye iten nedenler, ekonomik bütünleşme
hareketleri, gümrük birlikleri kavramları, serbest ticaret bölgeleri kavramı, bütünleşmenin dinamik etkileri,
bütünleşme ve ulusal ekonomi politikaları uyumu, AB. ortak dış ticaret politikası, AB. ortak tarım politikası, AB.
sanayi politikası, AB. rekabet politikası, AB. sosyal politikaları.
VII. YARIYIL

131117105-131137105 Dünya Ekonomisi (3+0) -(AKTS-5)
Dünya pazarının tarihsel temelleri, uluslar arası iş bölümü, Bretton Woods ve Pax-Amerika, GATT, Dünya
Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası, çok uluslu şirketler, üretimin uluslararasılaşması.

131117114-131137114 İktisadi Doktrinler Tarihi I (3+0) -(AKTS-5)
Antik Yunan, Roma, Ortaçağ'daki iktisadi düşünceler incelenecektir. Sonrasında Merkantilizm, klasik iktisat,
neo klasik iktisat, Marksist okul, Keynesyen Devrim, Pozitivizm, gibi 20. yüzyıl öncesinin temel iktisadi düşünce
akımları incelenecektir.

131117115-131137115 Türkiye Ekonomisi I (3+0) -(AKTS-5)
Gelir dağılımı sorunu, iç ve dış borçlar, tarım-sanayi-hizmetler-enerji sektöründeki gelişmeler, kit'ler ve
özelleştirme, para- banka ve kredi politikaları, enflasyon ve işsizlik, istikrar kararları ve IMF politikaları,
ödemeler dengesi, dış ticaret politikası, ihracatı teşvik ve ithal ikamesi politikaları döviz kuru ve yabancı
sermaye politikaları.

131117129-131137129 Gelir Dağılımı Politikası (2+0) -(AKTS-3)
Gelir dağılımı kavramı ve gelir dağılımı türleri, gelir dağılımı göstergeleri, gelir dağılımı teorileri, gelir dağılımı
ve ekonomik kalkınma ilişkisi, Türkiye’de gelir dağılımı; kişisel gelir dağılımı, fonksiyonel gelir dağılımı, sektörel
gelir dağılımı, gelirin bölgesel dağılımı, gelir dağılımı politikaları.

131117130-131137130 Uluslararası Hukuk (2+0)- (AKTS-3)
Uluslararası Genel ve Özel Hukuk, Anlaşmalar hukuku, Uluslararası Deniz Hukuku, hukukun genel
prensiplerinin uluslararası hukuktaki rolü, uluslararası hukukun örfi ve olagelen prensipleri, hukuki güç
kullanımı, uluslararası sorunların ve çatışmaların barışçı yollardan çözümü, uluslararası insancıl hukuk gibi
kavramlar hakkında da bilgilere erişebilirler. Bir giriş dersi olarak, uluslararası hukukta birey, azınlıklar,
vatansızlar, devlet, devletlerin tanınması, uluslararası anlaşmalar, devletlerin uluslararası sorumlulukları,
tarafsız devletler, savaş ilanı ve halleri, savaş hukuku teori ve uygulamaları gibi kavramlar da dersin kapsadığı
konular arasındadır. Ders ayrıca uluslararası hukuktaki güncel sorunlar, Uluslararası Hukukun ve Birleşmiş
Milletler Sisteminin gücü, sorunları ve sistemde yapılması düşünülen reform çabalarının Uluslararası hukuk
düzeni ve dünya politik sistemine beklenen etkisi gibi tartışma konuları da yer alacak ve bu konular derslerde
devlet görüşlerini temsilen ve resmi müzakere forumları formatında tartışılacaktır.
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131117131-131137131 Türk Vergi Yönetimi (2+0)- (AKTS-3)
Vergi yönetiminin tanımı, tarihsel gelişimi, organları, görevleri, fonksiyonları. Osmanlı İmparatorluğu’nda mali
idare; Cumhuriyet döneminde mali idare: 1920-1936 dönemi, 1936-1950 dönemi, 1950-1960 dönemi, 19601980 dönemi, 1980-2000 dönemi, 2001 yılı ve sonrası.

131117116-131137132 Toplam Kalite Yönetimi (2+0)- (AKTS-3)
Değişim İhtiyacı ve TKY’nin Gelişimi, TKY’nin Temel Kavramları ve Temel İlkeleri, Müşteri Odaklılık, Liderlik,
Süreçlerle ve Verilerle Yönetim, Çalışanların Katılımının Sağlanması, Sürekli İyileştirme (KAİZEN), Sürekli
Geliştirme, Müşteri Memnuniyeti, EFQM Mükemmellik Modeli, Özdeğerlendirme, Sektörel TKY Çalışmaları ve
Uygulamaları.

131117133-131137133 İktisadi Sistemler (2+0)- (AKTS-3)
Bu derste kapitalizm, sosyalizm ve karma ekonominin ayrıntıları, tarihsel gelişim süreçleri, işleyiş
mekanizmaları verilecektir. Üretim, kaynakların dağılımı, bölüşüm, tüketim, yatırım ve devletin ekonomideki
yeri hakkında iktisadi sistemlerin takındıkları tutumlar ve bunların işleyişleri anlatılacaktır. Sistemler
karşılaştırmalı olarak analize tabi tutularak önerdikleri iktisadi modeller ve politikalar incelenerek bunların
avantajlı ve dezavantajlı yönleri ortaya konulacaktır. İktisadi sistemlerin temel felsefeleri ve bunların
gerekçeleri, sistemlerin birbirlerini eleştirme noktaları ve uygulamada aldıkları görünüm ortaya konulacaktır.
İngiltere, Rusya, Çin, ABD, İsveç, Almanya, Türkiye gibi ülkelerin izledikleri ekonomik sistemler analize tabi
tutulacaktır.

131117134-131137134 İş Hukuku (2+0)- (AKTS-3)
İş Hukukunun Tarihçesi, Kaynakları ve Temel İlkeleri; İş Kanununun Uygulama Alanı: İşçi, İşveren, İşveren
vekili, İş yeri; Hizmet Sözleşmesi: Türleri, Sona ermesi, Sona ermesinin sonuçları ve kıdem tazminatı; İşin
Kişiler Bakımından Düzenlenmesi, Korunması, Genel grupları; İşçi Sağlığı ve İş güvenliği; İşin Zaman
Bakımından Değerlenmesi; Fazla Çalışma ve Gece Çalışması; Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşlemi.

131117136 -131137136 Dış Ticaret ve Kambiyo (2+0)- (AKTS-3)
Dış Ticaret Belgeleri, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticaret Muhasebesi,
Dış Ticaret Uygulamaları, Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri, Serbest Bölge Uygulamaları, Dış Ticarette Teşvik
ve Devlet Yardımları, Uluslararası Piyasalar ve Pazarlama, Dış Ticarete Giriş ve Temel Kavramlar, Dış Ticaret
Mevzuatı, Dış Ticaret İşlemlerinde Yardımcı Olan Kurum ve Kuruluşlar

131117123- 131137123 Uluslararası Ekonomi Araştırmaları I. (3+0) -(AKTS-6)Bitirme ödevi konularının belirlenmesi, çalışma konuları üzerinde kaynak araştırmasının yapılması, taslak
içerik hazırlanması, araştırma konusunun tanımlanması, araştırmanın amacı ve önemi, sınırlılıklar,
varsayımlar, yöntem, model vb. belirlenmesi, taslak içerikleri tartışılması, ödevin alt bölümlerin oluşturulması,
alt bölümlerin tartışılması.

131117124-131137124 İktisat Tarihi Araştırmaları I (3+0) -(AKTS-6)
İktisat tarihi biliminin ayrıntıları ile birlikte iktisat tarihi biliminin araştırma yöntemlerinin neler olduğu,
kaynaklarını, diğer bilim dalları ile olan ilişkisi, iktisat tarihinde bilimsel bir metin yazabilmenin teknikleri ile
yazılmış bir metinin nasıl kritik edilebileceği hakkında bilgiler verilecektir.

131117125-131137125 İktisat Politikası Araştırmaları I (3+0) -(AKTS-6)
Konu belirleme, kaynak araştırması yapma, taslak içerik hazırlama.

131117126-131137126 Makro Ekonomik Araştırmaları I (3+0) -(AKTS-6)
Makro Ekonomik alanda belirlenen bir sorunun olayın bilimsel olarak yürütülmesi, analiz edilmesi uygun
sayısal analiz teknikleri kullanarak sonuçlar elde edilmesi.
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131117127-131137127 Türkiye Ekonomisi Araştırmaları I (3+0) -(AKTS-6)
Bitirme ödevi konularının belirlenmesi, çalışma konuları üzerinde kaynak araştırmasının yapılması, taslak
içerik hazırlanması, araştırma konusunun tanımlanması, araştırmanın amacı ve önemi, sınırlılıklar,
varsayımlar, yöntem, model vb. belirlenmesi, taslak içerikleri tartışılması, ödevin alt bölümlerin oluşturulması,
alt bölümlerin tartışılması.

131117128-131137128 Dünya Ekonomisi Araştırmaları I (3+0) -(AKTS-6)
Konu belirlenmesi, soru veya problem belirlenmesi, içerik bölümünün inşa edilmesi, zaman, mekan ve içerik
sınırlandırılması, metot belirlenmesi, sebep-sonuç etki ilişkileri, kaynak belirlenmesi.

131117137131137137 Matematiksel İktisat Araştırmaları I (3+0) -(AKTS-6)
Çalışma alanının belirlenmesi, çalışma alanına ilişkin kaynak tarama araştırma probleminin/konusunun
belirlenmesi, araştırma problemine ilişkin kaynak tarama, araştırmanın varsayımlarının, kavramlarının
belirlenmesi ve tanımlanması, araştırma türünün ve yönteminin belirlenmesi, araştırma teklifinin hazırlanması
ve sunulması.

131117138-131137138 Para Politikası Araştırmaları I. (3+0) -(AKTS-6)
Çalışma alanının belirlenmesi, çalışma alanına ilişkin kaynak tarama araştırma probleminin/konusunun
belirlenmesi, araştırma problemine ilişkin kaynak tarama, araştırmanın varsayımlarının, kavramlarının
belirlenmesi ve tanımlanması, araştırma türünün ve yönteminin belirlenmesi, evren örneklem seçimi, verilerin
toplanmasında kullanılacak yöntemin ve aracın seçimi, verilerin analizinde kullanılabilecek sayısal analiz
yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi, araştırma teklifinin hazırlanması, araştırma çerçevesinin, içeriğinin
hazırlanması, araştırma teklifinin ve içeriğinin sunulması, savunulması.

131117139-131137139 Ekonometri Araştırmaları I (3+0) -(AKTS-6)
Çalışma alanının belirlenmesi, çalışma alanına ilişkin kaynak tarama araştırma probleminin/konusunun
belirlenmesi, araştırma problemine ilişkin kaynak tarama, araştırmanın varsayımlarının, kavramlarının
belirlenmesi ve tanımlanması, araştırma türünün ve yönteminin belirlenmesi, araştırma teklifinin hazırlanması
ve sunulması.

131117140-131137140 İktisat Teorisi Araştırmaları I (3+0) -(AKTS-6)
Bitirme ödevi konularının belirlenmesi, çalışma konuları üzerinde kaynak araştırmasının yapılması, taslak
içerik hazırlanması, araştırma konusunun tanımlanması, araştırmanın amacı ve önemi, sınırlılıklar,
varsayımlar, yöntem, model vb. belirlenmesi, taslak içerikleri tartışılması, ödevin alt bölümlerin oluşturulması,
alt bölümlerin tartışılması.

131117141-131137141 Uluslararası Proje Araştırmaları I (3+0) -(AKTS-6)
Bitirme tezi konularının belirlenmesi, Çalışma konuları üzerinde kaynak araştırmasının yapılması, Taslak içerik
hazırlanması, Araştırma konusunun tanımlanması, araştırmanın amacı ve önemi, sınırlılıklar, varsayımlar,
yöntem, model vb. belirlenmesi, Taslak içerikleri tartışılması, Ödevin alt bölümlerin oluşturulması, Alt
bölümlerin tartışılması
VIII. YARIYIL

131118449-131138449 Türkiye Ekonomisi II (3+0) -(AKTS-6)
AB ve GB İlişkileri, serbest Bölgeler, diğer ülkelerle ilişkiler (OECD, KEİB, Türk Cumhuriyetleri vb.),
küreselleşme ve bölgeselleşme, kayıt dışı ekonomi, çevre ekonomisi, sosyal güvenlik politikaları, sosyal devlet
ve piyasa ekonomisi, TKY, değişim mühendisliği uygulamaları, yeni ekonomi, e-ticaret, genetik, bio teknoloji,
sibernetik.

131118434-131138434 İktisadi Doktrinler Tarihi II (3+0) -(AKTS-6)
20. yüzyıl sonrasında Eksik rekabet teorileri, matematiksel iktisat, büyüme ve kalkınma modelleri, Kurumcu
İktisat; Tarihçi okul, Milliyetçilik, Marksizm, Devletçilik, Rasyonel bekleyişler teorisi, monetarizm, anayasal
iktisat, kamu tercihi teorisi gibi temel iktisadi akımlar ve bunların ekonomik görüşleri ile pratik iktisat arasındaki
ilişki verilmeye çalışılacaktır.
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131118424-131138424 AB Ekonomisi (3+0) -(AKTS-6)
AB- yapısı, AB -sanayi politikası, AB -ortak tarım politikası, AB -sosyal politikası, Avrupa Para Birliği, Gümrük
Birliği, AB Türkiye.

131118450-131138450 Ekonomik Göstergeler (2+0) -(AKTS-3)
Makro ekonomide kullanılan başlıca göstergelerin hesaplanması, tabloların okunması, yorumların
yapılması, kullanıldığı yerlerin belirlenmesidir. Bu göstergeler temel ekonomik göstergeler (GSMH,
TÜFE, İşsizlik), ödemeler bilançosu, parasal göstergeler, borç göstergeleridir.

131118451-131138451 Borsa ve Analiz (2+0) -(AKTS-3)
Finansal piyasalar tanım ve öğeleri; finansal araçlar kapsam ve işlevleri: dünyada ve Türkiye'de merkez
bankacılığı teori ve uygulaması; ticaret (mevduat) bankacılığı teorisi; dünyada ve Türkiye'de ticaret
bankacılığının temel işlevleri ve uygulaması; Türkiye'de kalkınma ve yatırım bankacılığı temel işlevleri ve
hizmetleri; menkul kıymet borsaları ve Türkiye'de İMKB; aracı kurumlar ve Türkiye uygulaması; yatırım fonları
Türkiye uygulaması; yatırım ortaklıkları; faizsiz bankacılık ve Türkiye uygulaması.

131118452-131138452 Enerji Ekonomisi (2+0) -(AKTS-3)
Dünyada ve Türkiye'de enerji rezervleri, üretim ve tüketimi, yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları;
güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biokütle enerjisi, biogaz üretimi, biodizel üretimi, jeotermal enerji, dalga enerjisi,
nükleer enerji, petrol, kömür, doğalgaz, hidrojen enerjisi, dünyada ve türkiye'de enerji politika ve stratejileri,
enerji verimliliği ve tasarrufu.

131118453-131138453 Uluslararası İlişkiler (2+0) -(AKTS-3)
Uluslararası ilişkiler disiplininin doğuşu ve değişerek gelişimi, ulus devlet sisteminin doğuşu, güç politikaları
kavramı, güç dengesi, tek, iki ve çok kutupluluk, soğuk savaş ve sonrası, çatışma, savaş, diplomasi, kriz
yönetimi ve barış ile uluslararası hukuk ve uluslararası örgütler kavramları.

131118454-131138454 İktisadi Planlama (2+0) -(AKTS-3)
İktisadi planlamanın tanımı, çeşitleri, ekonomik sistemlerle ve devlet sistemleri ile ilişkileri, planlama modelleri,
dünya devletlerinde plan uygulamaları, iktisadi planlamanın gerekçeleri, ayrıntıları ve avantajları ile
dezavantajları ortaya konulacaktır.

131118455131138455 Bilgisayarlı Muhasebe (2+0) -(AKTS-3)
Muhasebe bilgi sistemi, muhasebe süreci, muhasebe belgeleri ve defterleri, bilgisayarlı muhasebede temel
konular, veri analizleri ve veri girişleri, MS Excel ve Paket programlarda muhasebe uygulamaları, muhasebe
programları aracılığıyla envanter işlemleri yapma, finansal tablolar, ücret bordosu ve vergi beyannamesi
hazırlama.

131118464-131138461 Zaman Serileri Analizi (2+0-)-(AKTS-3)
Ekonometrik Modelleme: Model kurma hataları, ölçme hataları, model seçim kriterleri. Dinamik ekonometri
modelleri: Ardışık bağımlı ve gecikmesi dağıtılmış modeller. Eşanlı denklem modelleri ve tahmin yöntemleri.
Zaman serisi ekonometrisi: Durağanlık, Birim kök, Granger Nedensellik testi, Eşbütünleşme, ARIMA modelleri
ve VAR modelleri ile öngörü.

131118442-131138442 Uluslararası Ekonomi Araştırmaları II (3+0)-(AKTS-6)
Ana bölümlerin ve araştırma metodunun tartışılması, ana bölümlerin yazılması, son düzeltmelerin yapılması,
bitirme ödevinin teslim edilmesi.

131118444-131138444 İktisat Tarihi Araştırmaları II (3+0)-(AKTS-6)
Dersin temel hedefi iktisat tarihi ve iktisadi düşünce tarihi bilim dallarına yönelik olarak metin hazırlayabilme,
hazırlanan metinin yazılabilmesini, kritize edilebilmesini ve aynı anda da savunulabilmesini amaçlamaktadır.
İktisat tarihine yönelik olarak teori oluşturma ve oluşturulan teorinin savunularak yanlışlanabilmesi veya
doğrulanabilmesini sağlamaktır. Bu anlamda öğrenci bu ders içeriğinde tezini yazacak ve yazmış bulunduğu
metini belirli bir topluluk önünde sunacaktır.
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131118445-131138445 İktisat Politikası Araştırmaları II (3+0) -(AKTS-6)
Bu dersin amacı temel araştırma yöntemlerini tanıtmak ve iktisat politikaları alanında bir araştırma yapacak
öğrencilere yol göstermektir. Derste işlenecek konular şunlardır: Tezin bulgularını yazma, Araştırmanın
sunulması

131118446-1311384446 Makro Ekonomik Araştırmaları II (3+0) -(AKTS-6)
Makro Ekonomik alanda belirlenen bir sorunun olayın bilimsel olarak yürütülmesi, analiz edilmesi uygun
sayısal analiz teknikleri kullanarak sonuçlar elde edilmesi ve bu sonuçların yorumlanması, tez formatında
rapor halinde sunulması.

131118447-131138447 Türkiye Ekonomisi Araştırmaları II (3+0) -(AKTS-6)
Ana bölümlerin ve araştırma metodunun tartışılması, ana bölümlerin yazılması, son düzeltmelerin yapılması,
bitirme ödevinin teslim edilmesi

131118448-131138448 Dünya Ekonomisi Araştırmaları II (3+0) -(AKTS-6)
Son düzeltmelerin yapılması, bitirme ödevinin teslim edilmesi

131118456-131138456 Matematiksel İktisat Araştırmaları II (3+0) -(AKTS-6)
Araştırma problemine uygun kantitatif araştırma tekniğinin belirlenmesi; iktisadi verileri işleme ve analiz etme;
elde edilen sonuçların rapor edilmesi.

131118457 -131138457 Para Politikası Araştırmaları II (3+0) -(AKTS-6)
Dersin temel hedefi para politikası içerikli metin hazırlayabilme, hazırlanan metinin yazılabilmesini, kritize
edilebilmesini ve aynı anda da savunulabilmesini amaçlamaktadır. Para politikasına yönelik olarak teori
oluşturma ve oluşturulan teorinin savunularak yanlışlanabilmesi veya doğrulanabilmesini sağlamaktır. Bu
anlamda öğrenci bu ders içeriğinde tezini yazacak ve yazmış bulunduğu metini belirli bir topluluk önünde
sunacaktır.

131118458-131138458 Ekonometri Araştırmaları II (3+0) -(AKTS-6)
Araştırma problemine uygun kantitatif araştırma tekniğinin belirlenmesi; iktisadi verileri işleme ve analiz etme;
elde edilen sonuçların rapor edilmesi.

131118459-131138459 İktisat Teorisi Araştırmaları II (3+0) -(AKTS-6)
Ana bölümlerin ve araştırma metodunun tartışılması, ana bölümlerin yazılması, son düzeltmelerin yapılması,
bitirme ödevinin teslim edilmesi jürilerin kurulması, jüri önünde savunma.

131118460-131138460 Uluslararası Proje Araştırmaları II (3+0)-(AKTS-6)
Bitirme tezi konularının belirlenmesi, Çalışma konuları üzerinde kaynak araştırmasının yapılması, Taslak içerik
hazırlanması, Araştırma konusunun tanımlanması, araştırmanın amacı ve önemi, sınırlılıklar, varsayımlar,
yöntem, model vb. belirlenmesi, Taslak içerikleri tartışılması, Ödevin alt bölümlerin oluşturulması, Alt
bölümlerin tartışılması
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