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Akts

Kredi

T/U/L

ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II

ODAI0002

2

2

2/0/0

Bu ders, Atatürk ilke ve İnkılâplarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini
içermektedir.
DEĞERLEME VE DÖNEM SONU EKOU208Z
İŞLEMLERİ

5

3

3/0/0

Hesap planında yer alan hesapların dönem sonunda değerleme işlemleri uygulamalı olarak
anlatılmaktadır.
EKONOMETRİ II

EKOU304Z

5

4

4/0/0

Ekonometri II dersi, 5. yarıyılda da yer alan Ekonometri I dersinin devamı niteliğindedir.
Bu derste tahmin edilen modellerin güvenirlilikleri ve uyumun iyiliği test edilmekte,
kalitatif ve dinamik değişkenlerin modellenmesi, çok denklemli modellerin tahmini ile ilgili
teori ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır.
FİNANSAL EKONOMETRİ

EKOU404Z

5

3

3/0/0

Derste ekonomik verilerin ışığında ekonomik ilişkilerin nasıl modelleneceği, bu ilişkilerin
nasıl parametrik olarak ortaya konacağı, bu parametrelerin neleri ifade ettiği ve bunlardan
hareketle ekonominin finans yönünü anlayabilecek mikro ekonomik yapının matematiksel
modeller ve veri setleri yardımıyla ekonometrik modellenmesi hedeflenmektedir. Bunun
sonucunda dersin katılımcıları dünya ve Türkiye ekonomisindeki finansal gelişmelerin
muhtelif ekonomik ve sosyal sonuçlarını anlayıp yorumlayabilecek; Milli ve Uluslararası
ekonomik finansal sistemde yaşanan gelişmelerin nedenlerinin anlaşılıp bunların sonuçları
hakkında tahminlerde bulunabilecektir
İKTİSADA GİRİŞ II

EKOU102Z

6

4

4/0/0

Makro iktisat başlığı altında milli gelir, tanımları, denge düzeyleri, para arzı ve talebine
ilişkin bilgiler, uluslararası ticari ilişkilerin işleyişi, ödemeler dengesi kavramı ile
iktisadi büyüme ve kalkınma kavramlarının özellikle az gelişmiş ülkeler açısından
değerlendirilmesi
İKTİSADİ DOKTRİNLER

EKOU314S

5

3

3/0/0

Neo-klasik paradigma ve bu paradıgmaya karşı olan okulları kronolojik süreç ile araştırmak
İKTİSAT TARİHİ

EKOU110Z

6

3

3/0/0

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

İSTATİSTİK II

EKOU206Z

5

3

3/0/0

Dersin içeriği, verinin istatistiksel çıkarımlarını yapmak, sonuçlarını yorumlamak ve
olasılık dağılımlarını kullanarak karar almak, ayrıca değişkenler arası ilişkileri
kurmaktır.
KAMU MALİYESİ

EKOU210Z

5

3

3/0/0

Bu ders kamu maliyesinin fonksiyonlarını ve Türkiye'de maliye politikası araçlarının
analizini içerir.
KANTİTATİF İKTİSAT II

EKOU220S

5

3

3/0/0

Bu derste iktisat biliminin sözel olarak öne sürdüğü teoriler sayısallaştırmaya ve
matematiksel modellerle ifade edilmeye çalışılmaktadır.
KANTİTATİF KARAR VERME
YÖNTEMLERİ

EKOU408Z

5

3

3/0/0

Belirsizlik altında karar verme tekniklerini vaka çalışmaları yardımıyla da öğrenciye
verebilmek.
MAKRO İKTİSAT II

EKOU204Z

5

3

3/0/0

Makro ekonomi dersi, millî gelir, temel makro ekonomik sorunlar ve politika araçları, gelir
ve fiyat düzeyinin belirlenmesi, toplam gelir-toplam harcamalar modeli, kamu bütçesi ve
maliye politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası finans, ekonomik büyüme ve
kalkınma konularını sistematik bir şekilde inceleyen bir bilim dalıdır.
MATEMATİK II

EKOU104Z

6

4

4/0/0

İktisat ve sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan temel matematik yöntemlerin verilmesi
ve bu yöntemlerin bu alanlardaki uygulamalarıdır.
MATEMATİKSEL İSTATİSTİK EKOU302Z

5

4

4/0/0

Olasılık tanımlarına yeniden bakış, Bayes Formülü, Bağımsız olaylar, Kesikli rassal
değişkenler ve dağılım fonksiyonları, Sürekli rassal değişkenler ve dağılım fonksiyonları,
Beklenen değer, Basit ve Merkezi momentler, Moment üreten fonksiyonlar, Karakteristik
fonksiyonlar, Sürekli dağılımlar
MİKRO İKTİSAT II

EKOU202Z

5

3

3/0/0

Genel olarak Teknoloji ve Üretim Fonksiyonu, Kısa Dönem Firma Kâr Maksimizasyonu, Uzun Dönem
Maliyet Minimizasyonu, Tam Tamamlayan ve Tam İkame Faktörlerde firma dengesi, Ölçeğe
Getiriler, Maliyet Doğrular Analizi, Tam Rekabetçi Firma Kısa ve Uzun Dönem Dengesi, Arz
Kanunu ve Arz Eğrisi, Tekelci Firma Kısa ve Uzun Dönem Dengesi, Kamu Tekelcisi Dengesi,
Oligopol ve Düopol piyasaları, Mal Farklılaşması ve Tekelci Rekabet, Monopson, Çift Yanlı
Tekel, Özelleştirme konularına yer verilecektir.
PANEL VERİ ANALİZİ

EKOU406Z

5

3

3/0/0

Bu derste iktisat biliminin sözel olarak öne sürdüğü teoriler panel veri analizleri
kullanarak ispat edilmeye çalışılmaktadır.
PROJE ANALİZİ

EKOU416S

5

3

3/0/0

İster bireysel ister işletme(kamu veya özel) bazında plan ve proje hazırlama ve
değerlendirme sürecine ilişkin fikir ve bilgi alt yapısı oluşturmak

SOSYOLOJİYE GİRİŞ

EKOU106Z

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.
TÜRK DİLİ II

ODTD0002

2

2

2/0/0

Türk Dili 2 dersi, öğrencinin hem edebi hem akademik konularda başarılı yazılı ve sözlü
uygulamalar yapabilmesini sağlamak için gerekli olan konuları içerir.. Yazılı anlatım
kuralları, yazı türleri, anlatım şekilleri, yazılı anlatım becerisini geliştirmek amacıyla
yazılı anlatım uygulamaları, yazılı ve sözlü anlatımda başarı için yazılı metinler üzerinde
çalışmalar, sözlü anlatım kuralları ve türleri hakkında bilgi verilerek anlatım çalışmaları
ve uygulamaları yapılacaktır.
TÜRK VERGİ SİSTEMİ

EKOU312S

5

3

3/0/0

Vergilemenin tarihi gelişimi, amaçları, ilkeleri, nitelikleri, vergi yükü ve vergi uyumu,
vergilemenin ekonomik ve hukuksal dayanakları, vergilemenin unsurları ve vergilendirme
süreci, vergi kanunlarının zaman ve mekan bakımından uygulanması, vergi suç ve cezaları,
Türk Vergi Sistemi içinde yer alan Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, Servet Üzerinden Alınan
Vergiler ve Tüketim Üzerinden Alınan Vergilerin incelenmesi.
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EKOU412S

5

3

3/0/0

5

3

3/0/0

Türkiye’nin dönemsel ekonomik analizi.
UYGULAMALI EKONOMETRİ
II

EKOU402Z

Çeşitli ekonometrik tekniklerin uygulamalı olarak ele alınması, yapısal değişiklik olması
durumunda uygulamada kullanılan alternatif modeller, kukla değişkenlerin ekonometrik
modellemede yeri ve önemi, dinamik modellerin uygulamalı çalışmalarda kullanımı, eşanlı
denklem sistemlerinin uygulamaya aktarılarak çözümlenmesi, vektör otoregresif modellerin
çözümü ve nedensellik analizi ile çeşitli uygulamalı ekonometrik analizlerin ekonomik teori
ile bağlantısının incelenmesi bu dönemin ders içeriğini oluşturmaktadır. Belirtilen konulara
ait çözümlemeler yapılan uygulamalı çalışmalar ile desteklenmektir. Ayrıca öğrenciler
tarafından hazırlanan uygulamalı ekonometrik çalışmaların uygulama kısımlarının tamamlanarak
sonuçların analiz edilmesi bu dönemde yapılmaktadır.
UYGULAMALI İSTATİSTİK
II

EKOU308Z

5

3

Dersin içeriği klasik zaman serisi yöntemlerini kapsamaktadır.

3/0/0

YABANCI DİL II

ODYD0002

2

2

2/0/0

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinde; Atatürk'ün çizdiği demokratik ve çağdaş
yolda ilke ve inkılaplarının gençlere öğretilerek gelecek nesillere Cumhuriyet ve demokrasi
fikrini benimsetmek amacıyla Osmanlı Devleti'nin yıkılışıyla başlayan süreç Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu için verilen askeri ve siyasi mücadele ve gerçekleştirilen
devrimler ayrıntılandırılarak anlatılmaktadır.
YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI
II

EKOU306Z

5

3

3/0/0

Yöneylem araştırmalarının klasik konuları konusunda öğrenciyi teorik ve pratik olarak yetkin
kılmak.

