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Ders Kodu

Akts

Kredi

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.
BİLGİSAYAR

EKOU111S

6

3

3/0/0

3

3/0/0

Bilgisayar Donanımı ve işletim sistemlerinin tanınması
ÇALIŞMA EKONOMİSİ

EKOU209Z

5

Çalışma ekonomisine etki eden faktörleri inceleyerek günümüzde etkilerini görmektir. Emek
arzı, mesleki eğitim, istihdam, arz fazlası gibi durumların üstünde durarak Türkiye'de
iktisadi boyutla ilgili bilgilendirmek.
ÇOK DEĞİŞKENLİ
İSTATİSTİK YÖNTEMLER

EKOU407Z

5

4

4/0/0

Çok istatistik tekniklerin teori ve uygulamalarına temel oluşturması açısından ,sürekli tek
değişkenli dağılımlar, çok değişkenli normal dağılım, çok değişkenli hipotez testlerinin
incelenmesi ile çok değişkenli tekniklerin uygulanması için zemin hazırlanmaktadır.
EKONOMETRİ I

EKOU303Z

5

4

4/0/0

İktisat teorilerinin modellenmesi, tahmin edilmesi ve sonuçların istatistiki yönden test
edilmesidir.
FİNANSAL MUHASEBE

EKOU207Z

5

3

3/0/0

Muhasebe bilgi sistemi, temel muhasebe eşitliği, hesap kavramı ve hesapların işleyiş
prensipleri ve çeşitli hesaplara ilişkin muhasebe kayıtları açıklanacaktır.
FİNANSAL TABLOLAR
ANALİZİ

EKOU415S

5

3

Finansal tabloların vasıtasıyla sınai ve ticari şirketlerin analizi.

3/0/0

İKTİSADA GİRİŞ I

EKOU101Z

6

4

4/0/0

3

3/0/0

1.Temel mikro iktisat bilgileri
2. Arz ve talep;piyasa dengesinin oluşumu,
3.Talebin fiyat ve gelir esnekliği ile çapraz esnekliği,
4.Tüketici ve üretici fayda teorisi,
5. Piyasa türleri kısa uzun dönemde piyasa analizleri,
İKTİSADİ BÜYÜME

EKOU411S

5

Giriş düzeyinde iktisadi büyüme kavramının tanımı, büyümenin belirleyicileri, göstergeleri
ve temel büyüme kuramlarının öğretilmesi
İLERİ MATEMATİK

EKOU301Z

5

3

3/0/0

İleri düzey matematik yöntemlerin verilmesi ve bu yöntemlerin iktisat ve sosyal bilim
alanlarında uygulamalarıdır.
İSTATİSTİK I

EKOU205Z

5

3

3/0/0

Dersin içeriği, istatistiğe giriş için gerekli temel kavramların açıklanması ile veriyi
derlemek, özetlemek, karşılaştırmak ve yorumlamak anlamına gelen betimsel istatistik
konularını kapsamaktadır.
İSTATİSTİK VE
EKOU315S
EKONOMETRİDE BİLGİSAYAR
UYGULAMALARI

5

3

3/0/0

Temel istatistik tekniklerin teori ve uygulamalarının Excel bilgisayar programında ve paket
programlar yardımı ile anlatılması ve sonuçların yorumlanmasının öğretilmesi
amaçlanmaktadır.
KANTİTATİF İKTİSAT I

EKOU211Z

5

3

3/0/0

Bu derste iktisat biliminin sözel olarak öne sürdüğü teoriler sayısallaştırmaya ve
matematiksel modellerle ifade edilmeye çalışılmaktadır.
MAKRO EKONOMETRİK
MODELLER

EKOU405Z

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 temel ekonomiyi anlayabilecek makro ekonomik yapının matematiksel modeller ve veri
setleri yardımıyla ekonometrik modellenmesi hedeflenmektedir. Bunun sonucunda dersin
katılımcıları dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin muhtelif ekonomik ve sosyal
sonuçlarını anlayıp yorumlayabilecek; Milli ve Uluslararası ekonomik sistemde yaşanan
sorunların nedenlerinin anlaşılıp bunların çözümüne katkıda bulunabileceklerdir.
MAKRO İKTİSAT I

EKOU203Z

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.
MALİYE TEORİSİ VE
POLİTİKASI

EKOU313S

5

3

3/0/0

Bu ders maliye teorisi ve politikasına ilişkin temel kavramların öğrenilmesini, teorinin ve
uygulamaların analizini içerir.

MATEMATİK I

EKOU103Z

6

4

4/0/0

3

3/0/0

Matematikteki bazı kavramları iktisadi olaylara uygulamak
MİKRO İKTİSAT I

EKOU201Z

5

Genel olarak Fayda Kuramları, Fayda Kavramı, Kayıtsızlık Eğrisi Analizi, Fayda
Maksimizasyonu, Gelir ve İkame Etkileri, Gelir Tüketim ve Engel Eğrileri Analizi,
Zamanlararası Tüketim Modeli, Piyasa Talebinin Oluşumu ve Talep Kanunu verilecektir
SOSYAL SİYASETE GİRİŞ

EKOU107Z

6

3

3/0/0

Derste, sosyal politikanın ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, hangi sorunlarla ilgilendiği;
sorunlara çözüm yaklaşımları, geleceğe yönelik projeksiyonlar eşliğinde hem teorik hem de
pratik bilgiler ışığında ele alınmaktadır.
TÜRK DİLİ I

ODTD0001

2

2

2/0/0

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki
temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf;
paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri
(bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık,
amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı
anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu,
konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma
planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar,
ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler;
örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma;
yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

UYGULAMALI EKONOMETRİ I EKOU401Z

5

3

3/0/0

İktisadi ilişkileri analiz edebilmek için, ekonometrik yöntemlerin iktisadi verilere
uygulanarak tahminler yapılması ve elde edilen sonuçların yorumlanması dersin içeriğini
oluşturmaktadır. Laboratuar çalışmalarında ise ekonometrik paket program yardımıyla Türkiye
verileri kullanılarak uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca öğrenciler tarafından hazırlanan
uygulamalı ekonometrik çalışmaların teorik kısmının hazırlığı ve uygulamaya yönelik
çalışmalar da bu dönemde yapılmaktadır.
UYGULAMALI İSTATİSTİK I EKOU307Z

5

3

3/0/0

Ders, trend, konjonktür, mevsimsellik taşıyan zaman serilerinin klasik ayrıştırma
yöntemlerini, parametrik olmayan testlerle serilerdeki bu unsurların belirlenmesini, öncü
göstergeler yaklaşımı gibi güncel analizlerin kullanımın alanlarını içerir.
YABANCI DİL I

ODYD0001

2

2

2/0/0

Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini içeren haftada iki saatlik zorunlu İngilizce
dersi.
YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI
I

EKOU305Z

5

3

3/0/0

Yöneylem Araştırmalarına Giriş, Doğrusal Programlama, Simpleks Algoritması, Dualite ve
bilgisayar yazılımlarından faydalanma konularının anlatıldığı derstir.

ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ

EKOU403Z

5

3

3/0/0

Bu dersin içeriğini, son yıllarda hızla gelişmeye devam eden iktisadi zaman serilerine
yönelik modellemelerin ve analizlerin yapılabilmesi için geliştirilen yeni teknikler
oluşturmaktadır. Zaman serilerinde durağanlık kavramı, birim kök testleri, yapısal kırılmalı
birim kök testleri koentegrasyon analizi ve hata düzeltme modeli anlatıldıktan sonra
ekonometrik paket programlar kullanılarak uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.

