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T.C. 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 

 

 

Dersin Adı: İktisada Giriş 1 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 1 Yıl Güz Dönemi 

Kredi – AKTS: 3/4 

Dersin Amacı Mikroiktisadın ana amaçlarından biri fiyat sistemi anlayışı sağlamaktır. Bu bağlamda, doğa ve ekonomi ile ilgili ihtiyaçlar, kaynaklar, kıtlık, tercihler, pozitif ve 

normatif iktisat, arz ve talep, piyasa dengesi, piyasa dengesi esneklikleri ve fiyat kontrolleri gibi bazı temel ekonomik kavramlar anlatılır. Böylece bu ders, gerçek yaşam 

olaylarını yorumlama ve anlamaya yönelik temel becerileri sağlamaya yöneliktir. 

Dersin İçeriği Ders, genel ekonomik olayların temelinde yatan bireysel davranışları, iktisadi tarafların farklı yaklaşımlarını, denge mekanizmasının oluşması, fiyatların 

oluşumlarını ve dengesizliklerin yeniden dengeye getirilmesi süreçlerini inceler. 

 

Dersin Adı: Genel Muhasebe I 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 1 Yıl Güz Dönemi 

Kredi – AKTS: 3/4 

Dersin Amacı Muhasebe, işletmelerde para ile ifade edilebilen işlemlere ait bilgilerin toplanması, doğruluklarının saptanması kaydedilmesi, tasnifi ve elde edilen sonuçların 

rapor halinde ilgili kişilere sunulması ve bilgilerin analiz edilip yorumlanmasıdır.  Dersin amacı, muhasebeyi temel düzeyde öğrenmek 

Dersin İçeriği İşletmelerde para ile ifade edilebilen işlemlere ait bilgilerin toplanması, doğruluklarının saptanması kaydedilmesi, tasnifi ve elde edilen sonuçların rapor halinde 

ilgili kişilere sunulması ve bilgilerin analiz edilip yorumlanmasıdır. 

 

Dersin Adı: İşletme Bilimlerine Giriş 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 1 Yıl Güz Dönemi 

Kredi – AKTS: 3/4 

Dersin Amacı Ekonominin temel uygulama birimlerinden birisi olan işletmelerin yapılanması ve işleyişi konusunda öğrencilere bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

Dersin İçeriği Temel kavramlar, işletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemleri, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş çalışmaları, fizibilite 

raporu, işletme büyüklüğü ve kapasitesi, işletmelerin kuruluş yerinin seçimi 
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Dersin Adı: Sosyal Bilimlerde Matematik I 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 1 Yıl Güz Dönemi 

Kredi – AKTS: 3/4 

Dersin Amacı Bu dersin amacı temel matematik teknikleri öğretmek, problemleri analiz edebilmek için gerekli matematik becerileri tanıtmaktır. Çok sayıda örnek problemlerle 

matematiğin pratik kullanılabilirliğine vurgu yapılmaktadır. 

Dersin İçeriği Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı, doğrusal fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve gerçek 

fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar (iktisadi uygulamalar), limit, türev (iktisadi uygulamalar), grafik çizimleri (iktisadi uygulamalar). 

 

Dersin Adı: Temel Bilgi Teknolojileri 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 1 Yıl Güz Dönemi 

Kredi – AKTS: 2/3 

 Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencinin bilgi teknolojilerinin ana kavramalrı hakkında bilgi sahibi olmalarını ve kişisel bilgisayarlarının hangi yazılım ve donanımların bir 

araya getirilmesiyle oluştuğunu anşamalarını sağlamaktır 

Dersin İçeriği Bilgisayara giriş, bilgisayarın tarihçesi, tanımı ve temel yapısı, donanım, yazılım, işletim sistemi, kelime işlemci ve tablolama programı 

 

Dersin Adı: Hukuka Giriş 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 1 Yıl Güz Dönemi 

Kredi – AKTS: 3/3 

Dersin Amacı Öğrencilere, hukukun temel ilke ve kavramlarının öğretilmesi 

Dersin İçeriği Genel olarak hukuk bilimi içerisinde yer alan temel kavramlar, tanımlar ve yaklaşımlar ele alınmaktadır. Bölümde ileriki dönemlerde okutulan hukuk derslerinde 

geçen kavramların ne anlama geldiği ve içerikleri kısaca tanıtılmaktadır. Bu çerçevede toplumsal düzen ve hukuk ilişkisi, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının unsurları ve 

uygulanması, yaptırım, hukukta kişi kavramı ve içeriği, hak kavramı ve içeriği, kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı, hukukta sorumluluk hali ile insan hakları konuları üzerinde 

durulmaktadır.  

 

Dersin Adı: İngilizce I 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Dönemi 1 Yıl Güz Dönemi 

Kredi – AKTS: 2/3 

Dersin Amacı Öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmek. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) 

öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek. Öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde gelişebilme şansı sağlamak. 

Dersin İçeriği Yeterli sayıda alıştırmayla hedeflenen dilbilgisi konularının uygulamaya dökülmeye çalışılır. İşlenen dilbilgisi konularını pekiştirmek ve bu yapıları günlük dilde 

görebilmek için diyaloglar kullanılır. Okuma parçaları ve kelime alıştırmalarıyla konular daha geniş bir çerçevede ele alınır ve öğrencilerin okuma, yazma becerileri ve kelime 

hazneleri geliştirilir. 
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Dersin Adı: Türk Dili 1 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 1 Yıl Güz Dönemi 

Kredi – AKTS: 2/2 

Dersin Amacı Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve 

sevgisinin uyanmasını sağlamaktır. 

Dersin İçeriği Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi ,Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri.Türk 

Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni 

Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzeydoğu Türkçesi) , Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve 

sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- 

BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, 

fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; 

cümle çeşitleri, cümle tahlilleri. 

 

Dersin Adı: Rusça I 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Rusça 

Dersin Dönemi 1 Yıl Güz Dönemi 

Kredi – AKTS: 2/2 

 Dersin Amacı Dersin Temel Amaçları 

-Öğrencilere sözel ve yazınsal anlamda Rusça başlangıç seviyesinde iletişim kurmaları için gerekli dil araçlarını sağlamak 

-Öğrencilerin güvenini ve yeni bir dilde iletişim kurabilmelerini çeşitli bağlayıcı ve interaktiviteler ile güçlendirmek 

-Öğrencilerin Rus kültürünü, şarkılar, filmlerden ve çizgi filmlerden seçilmiş bölümler ile tanımalarını sağlamak 

-Yeni bir kültürün içine girerek öğrencilerin küresel çalışma alanındaki farkındalıklarını arttımak 

Dersin İçeriği Rusça başlangıç seviyesi için konular “Test of Russian As a Foreign Language (TORFL Elementary level)” gerekliliklerini ve Common European Framework of 

Referance for languages yönergelerini dikkate alaaktır. Tüm bunlar Road to Russia 1 ders kitabında bulunmaktadır. Rus yaşam şekillerinin farklı açıları öğrencilere hem motive 

etmek için hem de dil öğrenmelerine yardımcı olmak için kültürel materyaller ve aktiviteler verilecektir.  

 

Dersin Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 1 Yıl Güz Dönemi 

Kredi – AKTS: 2/2 

 Dersin Amacı Atatürk ün gerçekleştirdiği ilke ve inkilapların öğrencilere aktarılması. İnkılabın tanımı ve Türk inkılabı, Osmanlı Devletinin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, 

Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması. 

Dersin İçeriği İnkılabın tanımı ve Türk inkılabı, Osmanlı Devletinin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan 

ilişkiler ve yapılan anlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması 
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Dersin Adı: İktisada Giriş II 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 1 Yıl BaharDönemi 

Kredi – AKTS: 3/4 

 Dersin Amacı Dersin temel amacı, iktisat alanına giren konulara ilişkin bilgileri öğrencilere aktarmaktır. Bu çerçevede, üretim kavramı ele alınarak, üreticinin amacını ortaya 

konulacak, dönemler kavramı açıklanarak, kısa ve uzun dönemlerde tek değişken faktörlü üretim ile iki değişken faktörlü üretim fonksiyonları incelenecek, uzun dönem ve 

ölçeğe göre getiri kavramını ele alıp, ölçeğe göre artan, azalan ve sabit getirinin hangi şartlarda ortaya çıktığı irdelenecek, üretim maliyetlerinin niteliği, açık maliyetler, örtülü 

maliyetler, fırsat maliyeti (veya alternatif maliyet), özel ve sosyal maliyet, optimal faktör bileşimi, eş maliyet doğrusu, ürün maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu, kısa ve 

uzun dönemlerde toplam maliyet eğrileri ile birim başına düşen maliyet eğrileri incelenecek, tam rekabet piyasasında fiyat ve üretim miktarının nasıl belirlendiği, monopolde 

fiyat ve üretim miktarının nasıl belirleneceği incelenecektir. Ayrıca, milli gelir, istihdam, işsizlik, para piyasası, enflasyon, deflasyon, dış ticaret, ekonomik büyüme ve gelir 

dağılımı gibi temel makroekonomik konular öğrencilere aktarılmaya çalışılacaktır. 

Dersin İçeriği Mikro ve Makroiktisada dair giriş düzeyindeki temel kavramlardan oluşur. 

 

Dersin Adı: Anayasa Hukuku 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 1 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi – AKTS: 3/3 

 Dersin Amacı Anayasa hukukunun temel kavram ve kurumlarını öğretmektir. 

Dersin İçeriği Anayasa, anayasacılık hareketleri, anayasanın türleri ve anayasanın üstünlüğü ilkesi, siyasi iktidar, devletin tanımı, öğeleri ve biçimleri üzerinde durulmaktadır. 

Osmanlı- Türk anayasal gelişmeleri, 1961 ve 1982 anayasalarının yapım süreçleri ve belli başlı nitelikleri, 1982 anayasasına göre Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel 

nitelikleri, organları ile hak ve özgürlükler rejimi. 

 

Dersin Adı: Sosyal Bilimlerde Matematik II 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 1 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi – AKTS: 3/4 

Dersin Amacı Dersin amacı temel matematik teknikleri öğretmek, problemlerin analizi için kullanılan matematiksel becerileri geliştirmek, matematiğin diğer alanlarda 

kullanımına vurgu yapmak, bu amaçla diğer alanlardan çeşitli problemler ve uygulamalardan örnekler incelemek 

Dersin İçeriği Diziler ve seriler, Kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurine serileri, Belirsiz integral ve integral alma yöntemleri, Belirli integral ve uygulamaları, Üretici ve tüketici 

rantlarının bulunması, Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türevler, Ekstremumlar ve lagrange çarpanları, Çok katlı integraller, Matrisler ve determinantlar, Lineer denklem 

sistemleri ve çözümleri, Lineer (doğrusal) programlama. 
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Dersin Adı: Temel Bilgi Teknolojileri II 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 1 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi – AKTS: 3/4 

Dersin Amacı Bu ders öğrencilere günlük yaşamlarında ve mesleki kariyerlerinde yardımcı olacak temel bilgisayar kullanımını ve bilgisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu 

kapsamda bilgisayar donanımları ve yazılımları ile ofis programları incelenir. Bu ders sonunda öğrencilerin bilgi teknolojisi ortamında çalışabilecek yeterli bilgiyi almış olması 

ve ağ ve internet teknolojilerini kullanabilecek düzeye getirilmesi sağlanır. 

Dersin İçeriği Bilgisayar Organizasyonu; Algoritmalar, Programlama ve Veritabanları (Microsoft Access, VBasic); Bilgisayar Ağları; İnternet; HTML Dili ve Web Sayfası 

Hazırlama; HTML Editörü (Microsoft Frontpage); Veri İletişimi ve Bilgi Ağları Kullanma; Unix İşletim Sistemi. 

 

Dersin Adı: Genel Muhasebe II 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 1 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi – AKTS: 3/4 

Dersin Amacı Muhasebe II dersinin amacı, dönem sonunda envanter işlemlerinin yapılarak, dönem içi işlemler ile karşılaştırılmasını ve aktif ve pasif hesapların 

değerlemelerinin yapılarak, işletme faaliyet sonuçlarının ortaya konması ve finansal tablolarının düzenlenmesidir. 

Dersin İçeriği Muhasebede dönem içi gösterilen hesapların dönem sonu işlemlerinin kaydedilmesidir. 

 

Dersin Adı: Davranış Bilimleri 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 1 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi – AKTS: 3/3 

Dersin Amacı Bu dersin amacı geleceğin yönetici adaylarına iş hayatında gerekli olan teknik, beşeri ve kavramsal becerileri kazandırmaktır. Ayrıca bu derste motivasyon, 

öğrenme, stres, kişilik, duygular, kültür, algılama vb. davranışsal konular da tanıtılmaktadır. Öğrencileri insan davranışları ve bu davranışları etkileme yolları hakkında 

bilgilendirmek amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği Bu derste psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, hukuk ve ekonomi gibi disiplinlerin görüşleri bütünleştirilerek davranışın sebep ve sonuçları incelenmektedir. 

 

Dersin Adı: İngilizce II 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Dönemi 1 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi – AKTS: 2/3 

Dersin Amacı Öğrencilere temel dilbilgisi kurallarını öğreterek, öğrencilerin anlamlı ve doğru İngilizce cümleler kurabilmelerini ve yazılı-sözlü olarak kendilerini ifade 

edebilmelerini sağlamaktır. 

Dersin İçeriği Ders dilbilgisi kuralları,kelime çalışmaları ve konuşma,okuma,yazma ve dinleme becerilerini geliştirici uygulamalarından oluşmaktadır. 
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Dersin Adı: Türk Dilli II 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 1 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi – AKTS 2/2 

Dersin Amacı Öğrenciye dili kullanma becerisi kazandırmak ve gündelik hayatta karşılaşacağı iletişim problemlerinde dil, kültür ve edebiyat bilgisini kullanabilme yetisini 

sağlamak 

Dersin İçeriği Türk dili ve kompozisyon bilgileri 

 

Dersin Adı: Rusça II 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Rusça 

Dersin Dönemi 1 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi – AKTS: 2/2 

Dersin Amacı RUS 102 birinci sınıf öğrencileri için zorunlu bir derstir. Bu derste dil öğrenimi ve gelişimi ile ilgili dört dil becerisini birleştirici bir yaklaşım sergilenmiştir. 

Öğretme metodu akademik girdiden (dinleme ve okuma) akademik çıktıya (konuşma ve yazma) doğru bir sürece dayanır. 

Dersin İçeriği Bu dersin amacı Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğreniyi Giriş ya da Keşif olarak adlandırılan A1 seviyesine getimektir. 

 

Dersin Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 1 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi – AKTS: 2/2 

Dersin Amacı Siyasal, Hukuk, Eğitim ve Kültür, Toplumsal, Ekonomik, Sağlık alanında yapılan İnkılâp hareketlerini açıklayabilme. Atatürk dönemi Türk dış politikasını 

açıklayabilme. Türk İnkılap hareketinin dayandığı temel ilkeleri (Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık Laiklik Devletçilik İnkılapçılık) açıklayabilme. Türk İnkılap 

hareketinin dayandığı bütünleyici ilkeleri açıklayabilme 

Dersin İçeriği 1923 ten İkinci Dünya Savaşı sonrasına Türkiye Cumhuriyet Tarihini kavratmak. 

 

Dersin Adı: Yönetim ve Organizasyon 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 2 Yıl Güz Dönemi 

Kredi – AKTS: 3/5 

Dersin Amacı Yönetim biliminin klasik ve modern yaklaşım ve kavramlarını öğretmek. 

Dersin İçeriği Yönetimde değişen paradigmalar ve örgüt kültürünün çevre ile ilişkisini kavramak, Yönetimin temel fonksiyonlarından yola çıkılarak strateji ve karar alma 

mekanizmalarının oluşumunu irdelemek, Yeni yönetim anlayışlarına ilişkin geniş bir bakış açısı oluşturmak 
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Dersin Adı: Kamu Maliyesi 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 2 Yıl Güz Dönemi 

Kredi – AKTS: 3/4 

Dersin Amacı Devletin kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için yaptığı çeşitli faaliyetleri, ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan inceleyen bir bilim dalıdır. 

Dersin İçeriği Devletin kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için yaptığı çeşitli faaliyetleri, ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan inceleyen bir bilim dalıdır. 

 

Dersin Adı: İstatistik I 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 2 Yıl Güz Dönemi 

Kredi – AKTS: 3/4 

Dersin Amacı Öğrenciye İstatistiğin temel kavramlarını öğretmek, araştırma yapılacak konular için verilerin toplanması düzenlenmesi, analiz edilerek yorumlanması ile ilgili, 

bilgi ve becerileri temel düzeyde kazandırmaktır. 

Dersin İçeriği İstatistik tanımı ve temel kavramlar, Veri türleri ve veri toplama yöntemleri, verilerin düzenlenmesi ve sunulması, merkezi eğilim ölçüleri, Dağılım Ölçüleri, 

Olasılık kuramı ve tesadüfi değişkenler, tahmin teorisi 

 

Dersin Adı: Makro İktisat I 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 2 Yıl Güz Dönemi 

Kredi – AKTS: 3/4 

Dersin Amacı Klasik, Keynesyen ve parasalcı kuramlar; tüketim, tasarruf, yatırım, para ve faiz oranlarının IS-LM modeli çerçevesinde incelenmesi; toplam talep ve toplam arz; 

iş çevrimleri. To explain clasical, Keynesian and monetarist teories: to examine expanditure, saving, investment, money and interest rate within the frame of IS-LM model; 

Aggregate demand, aggregat supply; business cycles. 

Dersin İçeriği Makroekonominin temelleri, temel makroekonomik değişkenler, Milli muhasebe, Klasik makro model, Keynesyen makro model, IS-LM modeli, IS-LM-BP 

modeli, Toplam Talep- Toplam Arz modeli (AD-AS modeli) 

 

Dersin Adı: Mikro İktisat I 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Dönemi 2 Yıl Güz Dönemi 

Kredi – AKTS: 3/4 

Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini 

geliştirmektir. 

Dersin İçeriği İktisadi modeller, piyasaların sınıflandırılması, endüstri kavramı, talep teorisi: kardinal, ordinal yaklaşımlar, açıklanmış tercihler hipotezi, fayda fonksiyonu, 

talep ve arz esneklikleri. 
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Dersin Adı: Ticaret Hukuku 

Dersin Türü Zorunlu 

Ders Dili   : Türkçe 

Dersin Dönemi:2.Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS:3/4 

Dersin amacı: Bu dersle öğrencilerin, ticari işletme, ticari iş, tacir kavramlarını ve bu kavramlarla bağlantılı hukuksal sonuçları öğrenmesi, ticaret unvanı, işletme adı, marka 

kavramlarını tanıyarak karşılaştırabilmesi, haksız rekabet, ticaret sicili, ticari defter tutma zorunluluğunun anlamını öğrenmesi, tacir yardımcılarını tanıyarak ticari ilişkilerde 

yerini tespit edebilmesi, ticaret şirketlerini tanıyarak, şirket olmanın hukuksal sonuçlarını değerlendirebilmesini, kıymetli evrakın tanımı, türleri ve en çok kullanılan kıymetli 

evrak türleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır 

Dersin içeriği :Ticaret hukukunun temel kavramlarını öğrenmek; Tacir olmanın hukuksal sonuçlarını öğrenmek;  Ticaret şirketlerini tanıma ve şirket ortaklarının hak ve 

sorumluluklarını öğrenmek 

 

Dersin Adı:   Mesleki İngilizce-I 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili  : İngilizce 

Dersin Dönemi:2.Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS  : 2/3 

Dersin Amacı: Ders, öğrencilerin kendi meslekleri ile ilgili metinleri okumak, “Arayarak okuma” ve “Ayrıntılı Okuma” gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerdeki 

bilmedikleri kelimelerin anlamlarını tahmin etme, genel konuyu anlama, detay bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirecektir. Bu ders kelime 

dağarcıklarını geliştirmelerine ve YDL 286 dersinde yapacakları ileri düzey mesleki çevirilerdeki karmaşık dil bilgisi yapılarını kolaylıkla çözümlemelerine ve sunum 

yapabilmelerine zemin hazırlayacaktır. 

Dersin İçeriği:İktisadi kavramların İngilizceleri, mikro ve makro iktisat derslerinde sık kullanuılan cümle kalıplarının öğrenilmesi. Basitten zora doğru İngilizce iktisadi 

metinlerin okunması, Türkçe'ye çevirilmesi, bu metinlerden sorular çıkarılması. 

 

 

Dersin Adı:    Rusça -III 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili  : Rusça 

Dersin Dönemi:2.Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS: 2/2 

Dersin Amacı:Bu ders Temel 1. Seviye Rusça dersini bir süre önce almış veya gayrı resmi biçimde dile daha önce maruz kalmış kişiler için devam niteliğindedir.Giriş 

seviyesinde temel yapıları oluşturan öğrenciler, kendilerini tanıtmayı, gündelik konular üzerinde basit diyaloglar oluşturmayı öğrenecekler.Dinleme,Okuma,Konuşma ve Yazma 

becerileri ders boyunca hedef olacaktır. 

Dersin İçeriği: Rusça başlangıç seviyesi için konular 'Test of Russian As a Foreign Language 'gerekliliklerini ve Common European Framework of Reference for Languages 

yönergelerini dikkate alacaktır.Tüm bunlar Road to Russia 1 ders kitabında bulunmaktadır.Ayrıca dersin amaçlarına ulaşmak için temel kitabın yanı sıra farklı ders materyalleri 

de kullanılacaktır. 
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Dersin Adı:  İktisadi Düşünceler Tarihi  

Dersin Türü : Zorunlu 

Ders Dili       :Türkçe 

Dersin Dönemi:2.Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/5 

Dersin Amacı: Genel iktisat bilimi içinde yer almış bulunan iktisat tarihi ve iktisadî sistemler gibi alanlar arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulunmak, sosyal, siyasi ve 

ekonomik olaylar üzerinde düşünmüş, eserler vermiş fikir adamlarının, iktisat bilimine, iktisadî düşünce ve doktrinlere katkılarını ortaya çıkarabilmek ve İktisadî Düşünceler 

Tarihini, bir taraftan genel fikir ve bilim tarihinin bir parçası olarak, diğer taraftan da iktisat biliminin geriye doğru bakılması anlamına gelebilecek tarzda ve iktisat biliminin bir 

parçası olarak ele almaktır 

Dersin İçeriği:  Antik Çağda İktisadî Düşünce,  Orta Çağda İktisadî Düşünce, Merkantilizm, Merkantilizmden Klâsik Teoriye: Liberal Düşünceler, Fizyokrasi,  Klâsik Teori,  

David Ricardo(Ara Sınav), J.B.Say,  Klâsiklere Karşı İlk Tepkiler,  Marjinalizm,  Marjinalizm: Lozan Okulu,  Neoklâsik İktisat , J.M.Keynes,  Monetarizm 

 

 

Dersin Adı:     Mikro İktisat-II 

Dersin Türü:  Zorunlu 

Dersin Dili  :  Türkçe 

Dersin Dönemi: 2.Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı:Mikroiktisadın başlıca amaçlarından biri, fiyat ve üretim miktarının piyasada nasıl belirlendiğini tespit etmektir. Bu bağlamda, üretim kavramı ele alınarak, 

üreticinin amacını ortaya konulacak, dönemler kavramı açıklanarak, kısa ve uzun dönemlerde tek değişken faktörlü üretim ile iki değişken faktörlü üretim fonksiyonları 

incelenecek, uzun dönem ve ölçeğe göre getiri kavramını ele alıp, ölçeğe göre artan, azalan ve sabit getirinin hangi şartlarda ortaya çıktığı irdelenecek, üretim maliyetlerinin 

niteliği, açık maliyetler, örtülü maliyetler, fırsat maliyeti (veya alternatif maliyet), özel ve sosyal maliyet, optimal faktör bileşimi, eş maliyet doğrusu, ürün maksimizasyonu, 

maliyet minimizasyonu, kısa ve uzun dönemlerde toplam maliyet eğrileri ile birim başına düşen maliyet eğrileri incelenecek, tam rekabet piyasasında fiyat ve üretim miktarının 

nasıl belirlendiği, monopolde fiyat ve üretim miktarının nasıl belirleneceği ayrıntılı olarak irdelenerek, öğrenciye aktarılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, dersimizde öğrencinin 

elde ettiği bilgi ile gerçek hayata dair mikroiktisadi olayları kavrama ve yorumlama becerilerini lisans seviyesinde kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği Mikroiktisat teorisi, bireysel tüketiciler, kaynak sahipleri ve firmalar gibi bireysel karar verme ünitelerinin ekonomik davranışını incelemektedir. 

 

Dersin Adı:  Makro İktisat-II 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili  : Türkçe 

Dersin Dönemi: 2.Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS :3/4 

Dersin Amacı: Ders, ekonominin makro düzeyde nasıl işlediği ile ilgili sahip olduğumuz bilgi birikimin basit ve kısa bir sunumunu içermektedir. Bu bağlamda temel makro 

iktisadi kavramlar ve modeller tanıtılmakta; para maliye politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: milli gelir, para, bankacılık, enflasyon ödemeler dengesi, faiz, döviz kuru, ekonomik büyüme ve kamu açıkları gibi konuları içerir. 
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Dersin Adı: Kamu Maliyesi-II 

Dersin Türü:Zorunlu 

Dersin Dili  :Türkçe 

Dersin Dönemi:3/4 

Kredi-AKTS : 2.Yıl Bahar Dönemi 

Dersin Amacı:Dersin amacı genel itibari ile maliye politikasının ekonomik kalkınma süreci içindeki önemini belirlemek, ekonomik sorunlara maliye politikası araçları ile 

çözüm bulmaya çalışmaktır. Diğer yandan, maliye politikasının ne anlama geldiği, diğer bilim dalları içerisindeki yeri ve bu bilim dallarıyla ilişkisi, az gelişmiş, gelişmekte olan 

ve gelişmiş ekonomilerde gelir dağılımı, fiyat istikrarı, kalkınma ve genel ve ileri düzeyde maliye politikası bilgileri ve konjonktürel dalgalanmalarda, diğer ekonomik ve sosyal 

amaçlara erişmek için nasıl bir maliye politikası uygulanması gerektiği yeterliliğine sahip olmaları amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği:.Devletin kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için yaptığı çeşitli faaliyetleri ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan inceleyen bilim dalıdır. 

 

Dersin Adı:   İstatistik-II 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili  : Türkçe 

Dersin Dönemi: 2.Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Öğrenciye genel istatistiksel yöntemleri öğretmek, yöntemlerle ilgili bilgi ve becerileri temel düzeyde kazandırmaktır. 

Dersin İçeriği: Statistik tanımı ve temel kavramlar, Veri türleri ve veri toplama yöntemleri, verilerin düzenlenmesi ve sunulması, merkezi eğilim ölçüleri, Dağılım Ölçüleri, 

Olasılık kuramı ve tesadüfi değişkenler, tahmin teorisi 

 

Dersin Adı:   Borçlar Hukuku 

Dersin Türü:  Zorunlu 

Dersin Dili  : Türkçe 

Dersin Dönemi:3/4 

Kredi-AKTS  : 2.Yıl Bahar Dönemi 

Dersin Amacı: Medeni Hukuk’un en geniş ve belki de en önemli dalı olan Borçlar Hukuku’nun amacı borç ilişkilerini öğretmektir. 

Dersin İçeriği: Borçlar Hukuku’nun temel konusu, borç ilişkileridir. Bu kapsamda sözleşmeler, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme kapsamlı bir şekilde anlatılmaktadır. 

Borçların ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları da dersin içeriğindedir. 

 

Dersin Adı:  Mesleki İngilizce-II 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili  :  İngilizce 

Dersin Dönemi: 2.Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS :2/3 

Dersin Amacı: Öğrencilerin branşlarıyla ilgili İngilizce mesleki metinleri doğru olarak anlama, Türkçeye çevirme ve dil bilgisi açısından tahlil etme becerisini kazandırmaktır. 

Dersin İçeriği:Yabancı dilde yazılmış mesleğiyle ilgili orta ve ileri seviyedeki örnek akademik metinlerin amaçlar doğrultusunda incelenmesini kapsamaktadır 
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Dersin Adı:  Rusça-IV 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili  : Rusça 

Dersin Dönemi: 2.Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS: 2/2 

Dersin Amacı: Tek tümceleri ve doğrudan öncelik alanlarıyla (söz gelimi yalın ve kişisel ve aile bilgileri,alışverişler,yakın çevre,iş)ilişkili olarak sıklıkla kullanılan deyimleri 

anlması amaçlanır.Bildik ve alışılagelen konular üzerinde yalnızca yalın ve dolaysız bilgi alışverişini gerektiren basit ve bildik etkinlikler çerçevesinde iletişim 

kurabilir.Eğitimini,dolaysız çevresini yalın yollardan betimleyebilir ve dolaysız gereksinizlerine denk düşen konuları anlatabilir. 

Dersin İçeriği:Bu desin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi, ara ya da temel gereksinim olan A2 seviyesine getirmektir. 

 

Dersin Adı: Ekonometrik Analiz-I 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/5 

Dersim Amacı: Ders, ekonometri uygulamasına temel ama kapsamlı giriş sağlar. İktisadi ilişkilerin tahiminini istatististiksel metodların uygulanmamısyla ilgilenir. Ana 

konuları, olasılık incelemeleri ve istatistiki cıkarımlardır 

Dersin İçeriği: Temel matematik araçlarını kullanabilme;Temel iktisadi modellerini kavrayabilme,Olasılık dağılımlarını kavrayabilme, Tahmin edebilme, Hipotez testlerini 

kavrayabilme 

 

Dersin Adı: Vergi Hukuku Ve Türk Vergi Sistemi 

Dersin Türü:Zorunlu 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS:3/4 

Dersin Amacı: Vergilemenin hukuksal temelleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak, vergi hukukunun temel kavramlarını yorumlama ve kullanma yeteneği ile donatmak, 

vergilendirme surecindeki işlemler ile ilgili muhakeme gücü edindirme 

Dersin İçeriği:Vergi hukukunun konusunu, yerini ve kaynaklarını kavrayabilme; Vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili ilkeleri analiz edebilme, Vergiye ilişkin temel 

kavramları ve bunların özelliklerini açıklayabilme; Mükellefin hak ve ödevlerini değerlendirebilme,Vergilendirme sürecini ve bu süreçte yapılan işlemlerin niteliklerini ayırt 

edebilme; Vergi hukukunun alt dallarını ve bunların uğraş alanlarını yorumlayabilme 

 

 

Dersin Adı: Mesleki İngilizce-III 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili  :Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS:2/3 

Dersin Amacı: Mesleğe yönelik kavramların ve konuların İngilizce olarak öğretilmesi 

Dersin İçeriği: Öğrencilerin iş ve akademik hayatında karşılarına çıkacak mesleki kavramları öğreten bir derstir. 
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Dersin Adı: Rusça -V 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS:2/2 

Dersin Amacı: Öğrenciler diyaloglar ve diğer pratik aktiviteler ile dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye devam ederler. Bu seviyede öğrencilerin cümleleri ve 

paragrafları anlama, okuma, yazma ve tercüme edebilmelerini sağlayacak olan dilbilgisi yapıları öğretilmeye devam edilir. Öğrenciler daha karmaşık zaman yapılarını daha 

karmaşık kelime ve dilbilgisi yapıları ile öğrenmeye devam ederler. Dinleme, Okuma, Konuşma ve Yazma becerileri dersin hedefleri arasında olmaya devam etmektedir 

Dersin İçeriği : 

 

Dersin Adı: Oyun Teorisi 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS :3/4 

Dersim Amacı: Dersin amacı; iktisadi modeller hakkında eleştirel bakış açısı kazandırma, birey ve firmalar arasındaki ilişki ve etkileşimlerin strateji açısından 

değerlendirilmesini sağlama, iktisadi stratejilerin başarı ya da cezalandırma sonuçlarını öngörme ve analiz edebilme yeteneği kazandırma, yönetimsel kararların altındaki 

düşünce sistematiğinin analiz edilmesini sağlamaktı 

Dersin İçeriği:Dersin içeriğinde, oyun teorisinin genel yapısı ve değerlendirmesi, sıfır ve pozitif toplamlı oyunlar, minimax teoremi, denge yaklaşımları, baskın strateji, nash 

dengesi, tam ve eksik bilgili statik oyunlar, tam ve eksik bilgili dinamik oyunlar, tekrarlanan oyunlar, işbirliği ve çatışma oyunları yer almaktadır. 

 

Dersin Adı: Finansal Yönetim 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS:3/4 

Dersim Amacı: Finansal analiz, finansal planlama ve denetim, fon kaynakları ve maliyetleri, sermaye yapısı, çalışma sermayesi yönetimi, sabit varlıklara yatırım ve finansal 

piyasalar hakkında öğrencileri bilgi sahibi kılarak, bu konularda öğrencilerin yorum ve analiz yeteneğinin geliştirilmesi. 

Dersin İçeriği: 

 

Dersin Adı: İşaret Dili 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS :3/4 

Dersim Amacı:  

Dersin İçeriği: 
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Dersin Adı: Yönetim Ekonomisi 

Dersin Türü: 

Dersin Dili: 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS: 

Dersim Amacı: Bu dersin amacı yönetici adaylarına ve karar verme pozisyonunda olacak ilgililere karar verme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları teorik ve ampirik donanımı 

sağlamaktır. 

Dersin İçeriği: 

 

Dersin Adı: Kamu Ekonomisi 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS :3/4 

Dersim Amacı: Dersim amacı, hükümetin (devletin) özel ekonomideki rolünü incelemektir. piyasa başarısızlıkları; kamu malları, dışsallıklar, ters seçim ve ahlaki çöküntü 

konularını içerir. derste; refah, gelir vergisi indirimi, sosyal güvenlik ve sağlık sigortası gibi çeşitli konuları içeren gerçek dünya politikalarını analiz etmek amaçlardan biridir. 

Daha sonra ders böylesi hükümet müdahalelerinin finansmanını incelemeyi amaçlamaktadır. 

Dersin İçeriği: Ders, öğrencileri hükümetin ekonomiye müdahale araçları ve modelleriyle tanıştırmak için dizayn edilir. Orta Seviye Mikroekonomi ve Kamu Maliyesi 

öğrencilerin ilgili konuları kolaylıkla anlamalarına yardımcı olacaktır. Ders boyunca, tanımlarıyla başlayarak kamu mallarının, dışsallıkların, farklı tür kamu harcamaları ve 

vergilerin ekonomi üzerindeki etkileri analiz edilecektir 

 

Dersin Adı: Refah Ekonomisi 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS :3/4 

Dersim Amacı: Bu dersin temel amacı mikro ekonomik araçları kullanmayı öğretmek yoluyla ekonomik refah ve onun ulusal gelirle ilgisi ile ilgi bilgi vermektir. 

Dersin İçeriği: 

 

Dersin Adı: Çağdaş Yönetim Teknikleri 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS : 3/4 

Dersim Amacı:  

Dersin İçeriği: 
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Dersin Adı: Bankacılık Ve Sigortacılık 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS : 3/4 

Dersim Amacı:  

Dersin İçeriği: 

 

Dersin Adı: Turizm Ekonomisi 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS : 3/4 

Dersim Amacı: Turizmin ulusal ekonomi üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. 

Dersin İçeriği: Turizm bir üretim ve tüketim süreci olarak ekonomiyi doğrudan etkilemekte ve bu etkiler bu ders kapsamında incelenmeye çalışılmaktadır. 

 

Dersin Adı: Küreselleşme Ve Ulus Devlet 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS : 3/4 

Dersim Amacı: Küreselleşme olgusunu, küreselleşme süreçlerini, ekonomik küreselleşme alanlarını ve özellikle 1990?lardan sonra yaşanan finansal küreselleşme olgusunu 

ardında yatan teorik temelleri ve ona karşı sunulan teorik ve pratik düzlemdeki eleştirileriyle beraber öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olmak ve bu bağlamda, küreselleşmenin 

Türkiye?de 1980?lerde başlayan ekonomik dönüşümleri üzerindeki etkisini, 2002-2008 Dünyadaki Finansal Köpük Döneminin Türkiye’ye Yansımaları ile beraber 2008 Krizi 

ve gerçekleşmiş ve potansiyel etkileri de dahil olmak üzere öğrencilerin kavrayıp değerlendirmesine katkı sağlamaktır. 

Dersin İçeriği: Küreselleşme olgusunu ve küreselleşmeye yol açan faktörleri tanımlayabilmeye çalışılacaktır. 

 

Dersin Adı: Ekonometrik Analiz-2 

Dersin Türü: Zorunlu  

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS :3/5 

Dersim Amacı: Öğrenciler, çoklu regresyon modeli kurabilme ve geliştirme becersini almalıdırlar, bazı doğrusal olmayan ve ekonometrik analizdeki özel yöntemleri tanima ve 

bunların ekonomideki uygulama alanlarını anlayabilmelidirler 

Dersin İçeriği: 
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Dersin Adı: Maliye Politikası 

Dersin Türü: Zorunlu  

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS:3/4 

Dersim Amacı: Bu derste öğrencilerin genel ve ileri düzeyde maliye politikası bilgileri ve konjonktürel dalgalanmalarda, diğer ekonomik ve sosyal amaçlara erişmek için nasıl 

bir maliye politikası uygulanması gerektiği yeterliliğine sahip olmaları amaçlanmaktadır 

Dersin İçeriği: Bu derste maliye politikasının amaçları, araçları, çeşitleri ve ekonomik, sosyal ve diğer amaçlara erişmek için nasıl bir maliye politikası kullanılması gerektiği 

gibi konulara değinilecektir. 

 

Dersin Adı: Mesleki İngilizce-IV 

Dersin Türü: Zorunlu  

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS :2/3 

Dersim Amacı: Mesleğe yönelik kavramların ve konuların İngilizce olarak öğretilmesi 

Dersin İçeriği: Öğrencilerin iş ve akademik hayatında karşılarına çıkacak mesleki kavramları öğreten bir derstir 

 

Dersin Adı: Rusça-VI 

Dersin Türü: Zorunlu  

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS:2/2 

Dersim Amacı:  

Dersin İçeriği: 

 

Dersin Adı: İktisadi Büyüme Ve Kalkınma 

Dersin Türü: Zorunlu  

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS:3/4 

Dersim Amacı:  

Dersin İçeriği: 

 

Dersin Adı: İktisat Sosyolojisi 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS:3/4 

Dersim Amacı: İktisat ve çalışma sosyolojisinin temel kavramlarını analiz etme 

Dersin İçeriği: İktisat sosyolojisine başlangıç, tüketim, üretim, çalışma sosyolojisi 
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Dersin Adı: Matematiksel İktisat 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS :3/4 

Dersim Amacı:Bu dersin amacı lisans öğrencilerinim iktisadi çalışmalar için gerekli olan matematiği anlamabilmesi ve kullanabilmesidir 

Dersin İçeriği:Elastikiyet hesaplayabilme; Büyüme oranını hesaplayabilme, Üstsel büyümenin özelliklerini anlayabilme, Bugünkü değeri hesaplayabilme,Türev alabilme 

 

Dersin Adı: Maliyet Muhasebesi 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS :3/4 

Dersim Amacı: Bu dersin amacı; maliyet muhasebesinin temel kavramlarının verilmesi, maliyet muhasebesi kayıt sistemi, üretim maliyetlerinin hesaplanması ve izlenmesi 

konularının öğretilmesi ve ekonomik karar alma süreçlerinde kullanabilecek düzeye getirilmesidir. 

Dersin İçeriği: Maliyet ve muhasebe kavramları ile genel olarak muhasebe içinde maliyet muhasebesinin yeri ve önemi, üretim giderleri, direkt madde hakkında genel bilgiler, 

madde giderlerinin muhasebeleştirilmesi, hammadde fiyatlandırma yöntemleri, madde stok politikaları, direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri, satışların maliyeti 

tablosunun düzenlenmesi. 

 

Dersin Adı: Dış Ticaret Ve Kambiyo İşlemleri 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS : 3/4 

Dersim Amacı: Uluslararası ticaret teorisinin kısa bir tanımından sonra ithalat ve ihracatın uygulamalarını incelemek, yorumlamak, sistemin her safhada nasıl çalıştığını ve 

karşılaşılan problemlerin çözüm yolları hakkında bilgi vermektir. Ders kapsamında yönetici ve yönetici adaylarının işletmelerinde ithalat ve ihracat konularında, dış ticaret 

mevzuatı, dış ticaret işlemleri ve dış ticaret finansmanı hususlarında bilgilendirmektir. Uzman konuklar, vaka çalışmaları, banka, seçilmiş işletmeler ve Gümrük Alanı gibi 

yerlere yapılacak ziyaretlerle uygulama odaklı olarak gerçek sorunlara gerçek çözümler getirilmesi amaçlanmaktadır 

Dersin İçeriği: 

 

Dersin Adı: İktisadi Sistemler 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS : 3/4 

Dersim Amacı: Bu dersin temel amacı kapitalizm ve sosyalizm ile ilgili teorik tartışmalarla ilgi bilgi vermek ve uygulamada kapitalizm, sosyalizm ve geçiş ekonomilerinin 

performansını değerlendirmektir. 

Dersin İçeriği:  
 

 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:85323712-105.03-E.263 ve Barkod Num.:118516 bilgileriyle erişebilirsiniz.



17 
 

Dersin Adı: Çevre Ekonomisi 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS : 3/4 

Dersim Amacı: Çevre, Çevre sorunları ve politikalarını genel olarak ve Türkiye ekseninde mikro ve makro ekonomik olarak ele almak bu dersin temel amacıdır. Ekonomik 

faaliyetler sonucu meydana gelen çevre sorunlarını önlemede hem ulusal hemde uluslar arası düzeyde geliştirilen önleme ve iyileştirme araçlarının nasıl kullanıldığı analiz 

edilerek değerlendirilecektir. 

Dersin İçeriği: Bu derste çevre ve ekonomi ilişkisi ele alınacaktır. Derste genel olarak, çevre, çevre sorunları ve politikalarının mikro ve makro bazda ekonomik etkileri 

incelenecektir. Ayrıca Çevre sorunlarını önleme politikalarına ulusal ve uluslar arası boyutta değinerek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerindeki etkileri 

değerlendirilecektir. 

 

Dersin Adı: Katılım Bankacılığı 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS : 3/4 

Dersin Amacı:  

Dersin İçeriği: 

 

Dersin Adı: Bilgi Yönetimi 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS : 3/4 

Dersim Amacı: Bu derste; bilgi ve yönetim kavramlarının derinlerine inerek, popüler bir disiplin olarak karşımıza çıkan bilgi yönetimi üzerine katılımcılara geniş bir perspektif 

kazandırılması hedeflenmektedir. 

Dersin İçeriği:  

 

Dersin Adı: Tüketici Hukuku 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS : 3/4 

Dersim Amacı:  

Dersin İçeriği: 
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Dersin Adı: Halkla İlişkiler 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 3 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS : 3/4 

Dersim Amacı: Öğrencilere Halkla İlişkileri ve onun rollerini, uygulanış biçimlerini, lobicilik faaliyetlerini örgütler bağlamında öğretmek. 

Dersin İçeriği: 

 

Dersin Adı: Uluslararası İktisat-I 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/5 

Dersim Amacı:  
Dersin İçeriği: Ders, dış ticaret teorilerini ve politikalarını, dış ticaret politikasının araçlarını, dış ticaret ekonomik büyüme ilişkisini ele alır. İktisadi entegrasyon biçimlerinin 

öğrenilmesini sağlar ve ödemeler dengesini inceler. 

 

Dersin Adı: Para Ve Banka 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersim Amacı: Öğrencileri en temel haliyle bankacılık hakkında bilgilendirmek, para ve faiz sistemlerini açıklamak, öğrencilere para ve sermaye piyasası araçlarını 

kavramsallaştırma ve bu araçlarla çalışmaları konusunda yardımcı olmak. 

Dersin İçeriği: Bu derste para ve parasal konular açıklanır. Kambiyo tüm deneysel denklemler ve alıştırmalarla beraber gereğince sunulur. Tüm bankacılık işlemlerinin kapsam 

ve yapısı öğretilir ve örneklendirilir, ve derste ticari bankaların dış ticaretteki rolü üzerinde de önemle durulur. 

 

Dersin Adı: Mesleki İngilizce-V 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS: 2/3 

Dersim Amacı:  

Dersin İçeriği: 
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Dersin Adı: Rusça-VII 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS: 2/2 

Dersim Amacı:  

Dersin İçeriği: 

 

Dersin Adı: Türkiye'nin Güncel İktisadi Sorunları 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersim Amacı:  

Dersin İçeriği: 

 

Dersin Adı: İş Hukuku 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS : 3/4 

Dersim Amacı: Dersin amacı bireysel çalışma ilişkilerini düzenleyen iş hukukunun temel ilke ve kuralları hakkında kapsamlı bir algı oluşturmaktır. 

Dersin İçeriği:  
 

Dersin Adı: Yatırım Projeleri Analizi 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS : 3/4 

Dersim Amacı:  

Dersin İçeriği: 
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Dersin Adı: Bölgesel İktisat 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4 Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS : 3/4 

Dersim Amacı: Dersin amacı, iktisadi faaliyetlerin belirli bölgelerde yoğunlaşması ve bölgesel dengesizliklerin ortaya çıkış nedenlerinin açıklanması, problemli bölge türlerinin 

tanıtımı, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi politikasının amaç ve araçları ile Türkiye’de ve dünyada bölgesel dengesizliklere karşı izlenen politika ve yaklaşımların 

açıklanmasıdır. 

Dersin İçeriği: Derste, iktisadi faaliyetler ve işletmelerin belirli yerlerde yoğunlaşmasının nedenleri, farklı bölge kavramları, problemli bölge türleri, bölge planlaması ele 

alınmakta, bölgesel dengesizlikleri azaltma politikasının amaç-araçları ve uygulamaları Türkiye ve dünya örnekleri ile yer almaktadır. 

 

Dersin Adı: Kurumsal Ekonomi 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Kurumsal ekonomi olgusunu, geleneksel ve güncel niteliklerini göz önünde bulundurarak tanımak ve iktisadi düşünce okulları içindeki yerini 

anlatmaktır. Bu noktada, öncelikle asıl Kurumsal ekonomi okulunun klasik iktisat kuramına yönelik eleştirileri ve bu eleştirilerin dayandığı temeller üzerinde durulacaktır. Yeni 

ve Eski Kurumsal İktisat yaklaşımlarının nerelerde koşutluk gösterdiğini ve hangi noktalarda birbirinden ayrıldığını görmek amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Bu derste yeni Kurumsal İktisat’ın önemli temsilcilerinin incelenmesi,mikroiktisadın alt konularından birisi olarak firma teorisine ve iktisadi gelişme gibi 

makroiktisadi konularda yaptıkları katkılar üzerinde durulacaktır. Dersin konularından birisi de günümüzde İşlem Maliyetleri İktisadı, “yönetişim yapıları”,“pozitif 

dışsallıklar”,“sınırlı akılcılık” ,“mülkiyet hakları” v.b. kavramların akademik çevrelerde giderek daha fazla tartışılmasını sağlayan bu iktisadi düşünce akımının, günümüze 

gelindiğinde makro ölçekli iktisat politikalarının belirlenmesinde, ne derece etkili olabildikleri anlamaktır. 

 

Dersin Adı: Marka Yönetimi 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Öğrencileri, marka, markanın unsurları ve bağıntılı kavramlar hakkında bilgilendirmek, marka yönetimi ve pazarlama iletişimi açısından teori ve uygulama 

konularını anlama, araştırma ve özümsemeye teşvik etmek dersin amaçlarını oluşturmaktadır.   

Dersin İçeriği: Marka yönetimi, belirli bir ürün, ürün grubu ya da marka için pazarlama tekniklerinin uygulanmasıdır. Marka yönetimi, ürünün müşteri tarafından algılanan 

değerinin yükseltilmesini ve böylelikle marka değeri ve marka temsilciliğini artırmayı hedeflemektedir. Pazarlama uzmanları, markayı müşterilerin belirli bir ürüne ait mevcut 

ve gelecekteki kalite beklentilerinin devam edeceğine dair bir taahhüt olarak kabul etmektedirler. Böylece, rakip ürünlerle kıyaslama yapılırken avantaj yakalanarak satışlar 

artırılabilir. Ayrıca, üretici bu ürünler için daha fazla fiyat talep edebilmektedir. Bir markanın değeri, o markanın üreticisine yaratabildiği satışlardaki ve fiyatlardaki artış ile 

oluşan ek kazanç ile ölçülmektedir. Günümüzde pazarlama, markaların başarıyla yönetilmesine dayanmaktadır. Dersin konuları arasında çeşitli marka yaratma stratejileri, marka 

verimliliğini artırma, marka kimlik sistemi, marka kişiliği, kimlik uygulaması, marka stratejilerinde değişimler, marka sistemlerinin yönetimi, markaların vurgulanması, marka 

değerinin hesaplanması, marka yaratım sürecinde düzenlemeler yer almaktadır. 
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Dersin Adı: Siyaset Pazarlaması 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Öğrencilerin siyasal pazarlama alanında gerekli temel bilgileri öğrenmelerini temin edip siyasal kampanya planlama, yönetme, uygulama bilgi ve becerilerine 

internet ayağını da etkin bir şekilde ekleyebilmelerini sağlamaktır. 

Dersin İçeriği: Temel siyasal pazarlama kavramları, siyasal pazarlarla ilgili bilgilerin yönetimi, siyasal pazar analizi, temel siyasal pazarlama stratejileri, seçmen ve seçmen 

davranışları, siyasal iletişim ve ahlak 

 

Dersin Adı: Proje Yönetimi 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS: 2/4 

Dersin Amacı: Proje yönetimi temel prensiplerinin kavranması ve Ms Project ile bilgisayar destekli proje yönetimi metodolojisinin tasarlanıp, işletmelerin üretim, finans, 

pazarlama gibi alanlarında uygulamalarının incelemektir. 

Dersin İçeriği: Program proje ilişkisi, projeye duyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri, proje yönetimi, proje yönetimi özellikleri ve faydaları, proje yönetimi süreci, proje 

planlaması ve planlama aşamaları (Başlangıç, Planlama, Uygulama, Kontrol ve Kapanış), planlamanın önemi, kapsam, bütçe ve zaman planlaması ve dengesi, farklı planlama  

yaklaşımları, maliyet tahmin yöntemleri, farklı planlama araçları, proje sürecinde ekiplerin hazırlanması.  

 

Dersin Adı: Tüketici Davranışları 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Tüketici Davranışlarının açıklanması ve sonuçlarının öngörülebilmesi için gerekli kavram ve teorilerin değerlendirilmesi 

Dersin İçeriği: Tüketici’nin kim olduğunu ve nasıl davranılması gerektiğini öğretmektir. Daha önce alınmış olan pazarlama dersleri, bu derse temel oluşturmaktadır. 

Tüketicinin tanımı ve türleri, motivasyon, öğrenme ve karar verme süreçleri aktarılmaktadır. Tüketiciyi etkileyen unsurlar ve tüketici ile iletişim konuları üzerinde 

durulmaktadır. 
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Dersin Adı: Bilimsel Araştırma Yöntemleri 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4  

Dersin Amacı: Öğrencilere sosyal bilimler alanında bilimsel araştırma yapma ile ilgili bilgi ve beceriyi kazandırmak; bilimsel araştırmanın planlanması, yazılması ve sunulması 

yeteneği ile donatmak ve bu süreçte uyulması gereken kuralları değerlendirmek. 

Dersin İçeriği: Bilim ile ilgili kavramlar (bilim, kuram, yasa, kural, ilke, sistem, sav, varsayım, hipotez, yöntem), Bilimsel araştırma süreci, Bilimsel araştırma yöntemleri, 

Bilimsel araştırma yönteminin evreleri, Kimya bilimlerinde kaynakların araştırılması, Deneysel verilerin toplanması, değerlendirilmesi, Deneysel verilerin toplanması, 

değerlendirilmesi ve ara sınav, Bilimsel araştırılmaların içerik bakımından değerlendirilmesi, Araştırma raporunun biçimi ve kapsamı, Tez ve proje yazım teknikleri, Bilimsel 

makale yazma teknikleri. 

 

Dersin Adı: Uluslararası İktisadi Birleşmeler 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: İktisadi birleşmelerin hem ulusal hem de uluslararası iktisadi etkilerini analiz etmek. 

Dersin İçeriği: Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dünya Ekonomisine Yön Veren Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar (IMF, ECB, IFC, CGIAR) Uluslararası Sektörel 

Ekonomik Örgütler (ILO, FAO, WIPO) 

 

Dersin Adı: Dünya Ekonomisi 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Dünya ekonomisinin temel sorunlarını, global ekonomide kavramların yeniden tanımlanmasını ve yeni dünya düzeninin oluşum koşulları ve sonuçlarını analiz 

edebilme  

Dersin İçeriği: Dünya ekonomisinin yapısı, I-II. Dünya Savaşları, Sermaye Birikimi, Krizler, Küreselleşme 

 

Dersin Adı: Uluslararası Enerji Politikaları 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Güz Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Bu dersin temel amacı, dersi alan öğrencileri enerji kavramıyla insan refahı, ekonomi (gelişme, büyüme, iş, ticaret), çevre ve uluslararası güvenlik boyutları 

arasındaki ilişkiler çerçevesinde uzmanca ve yaratıcı düşünmek için gerekli araçlarla donatmaktır. 

Dersin İçeriği: Bu derste ilk olarak dünyada artan enerji sorunları ve Türkiye'deki yansımaları ve çevresindeki bölgelere yansımaları incelenecektir.  
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Dersin Adı: Türkiye Ekonomisi 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS : 3/4 

Dersim Amacı: Dersin temel amacı, tarihsel bağlamından koparmaksızın ve siyasal/ideolojik konjonktür değişmelerini dikkate alarak, Türkiye Ekonomisinin dönemler ve 

sektörel gelişmeler itibariyle kapsamlı bir değerlendirmesini yapmaktır 

Dersin İçeriği: Bu ders, esas itibariyle, Türkiye’de tarihsel olarak milli burjuvazinin oluşturulması çabaları ve sermaye birikimi sorusu etrafında tarihsel bir değerlendirme 

yapma çabası üzerine oturmaktadır. Bu çaba, ekonomi dışı faktörleri ve liberal kapitalist dünyanın iktisat algılamasında meydana gelen değişiklikleri ve ekonomik krizleri de 

mümkün olduğunca dikkate alan tarihsel ve sektörel bir analizi içermektedir. 

 

Dersin Adı: Uluslararası İktisat-2 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4 Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS : 3/5 

Dersim Amacı: Dersin amacı; döviz piyasalarını, döviz kuru değişmelerini açıklayan teorileri, ödemeler bilançosunun denkleşme mekanizmalarını, azgelişmiş ülkelerin 

karşılaştıkları uluslararası ekonomik sorunları, resmi sermaye ve dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını tanıtmak, uluslararası hizmetler ticaretini, uygulamalı dış ticareti ve açık 

ekonomilerde iç-dış dengeleri incelemektir. 

Dersin İçeriği: Ders, döviz piyasalarını, döviz kuru değişmelerini, ödemeler bilançosunun otomatik ve dış denkleşme mekanizmalarını ele alır. Açık ekonomi makro 

ekonomisini inceler, uygulamalı dış ticaret işlemlerini, bağlı ticaretin eski ve yeni yöntemlerini, uluslararası hizmetler ticaretini dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını, resmi 

sermaye akımlarını ele alır ve az gelişmiş ülkelerin kalkınma çabalarında karşılaştıkları uluslararası ekonomik sorunları inçeler. 

 

Dersin Adı: Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) VI 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili: İngilizce 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS: 2/3 

Dersin Amacı: Mesleğe yönelik kavramların ve konuların İngilizce olarak öğretilmesi 

Dersin İçeriği: Öğrencilerin iş ve akademik hayatında karşılarına çıkacak yabancı dildeki mesleki kavramları öğreten bir derstir. Günlük hayat ve meslekte sıklıkla kullanılan 

kalıplar, günlük hayat ve meslek için sözcük bilgisi ve genel olarak konuşma yeteneğinin geliştirilmesi. 
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Dersin Adı: Rusça VIII 

Dersin Türü: Zorunlu 

Dersin Dili: Rusça 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS: 2/2 

Dersin Amacı: Bu seviyedeki öğrenciler Rusça seviyesinde oluşturdukları becerileri geliştirmeye devam ederler. Öğrenciler, yapısallaştırılmış diyaloglar ve diğer pratik 

aktiviteler yolu ile dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye devam edeceklerdir. Bu seviye dilbilgisi becerilerini geliştirmeye devam ederken, genişletilmiş kültürel bilgiyi 

de vermeye devam eder. Bu ders, öğrencilere en doğru biçimiyle aktarılmış olması için, Rusça dilbilgisinin geniş kapsamlı anlatımını yapısal alıştırmalar eşliğinde içerir. 

Dinleme, Okuma, Konuşma ve Yazma Becerileri dersin hedefi olmaya devam edecektir. 

Dersin İçeriği: Rusça Bağımsız Kullanıcı seviyesi için konular ‘’Test of Russian As a Foreign Language (TORFL 1)’’ gerekliliklerini ve Common European Framework of 

Reference for Languages yönergelerini dikkate alacaktır. Tüm bunlar ders kitabında bulunmaktadır. Ayrıca dersin amaçlarına ulaşmak için temel kitabın yanı sıra farklı ders 

materyalleri de kullanılacaktır. Rus yaşam şekillerinin farklı açıları öğrencilere hem motive etmek için hem de dil öğrenmelerine yardımcı olmak için kültürel materyaller ve 

aktiviteler ile verilecektir. 

 

Dersin Adı: AB ve Türkiye İlişkileri 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Bahar Dönemi  

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Öğrencilere; Avrupa Birliği (AB)nin oluşum süreci, üye ülkelerin Birlikten beklentileri, Birliğin kurumları ve politikaları ile genişleme sürecini anlatmak, 

Türkiye ile AB arasında ilişkilerin başlaması, bugüne kadar geçen süredeki gelişmeler ve ilişkilerin bugün vardığı düzey hakkında bilgi vermektir. 

Dersin İçeriği: Entegrasyon Teorileri, AB’nin tarihsel gelişimi, AB’nin yapısı ve yönetimi, AB Politikaları, Tam üyelik süreci ve Türkiye, Türkiye’nin AB üyeliği perspektifi 

 

Dersin Adı: İktisadi Büyüme ve Planlama 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı:Ekonomik büyüme ve planlama hakkında bilgi vererek, ekonomik büyümenin belirleyicileri anlatılır. Ayrıca ekonomik büyüme teorisinin tarihsel gelişimi 

aktarılarak, piyasa yönelimli büyüme ile kamu eliyle büyüme olgusu açıklanır. İktisadi planlamanın önemi ve iktisadi planlamaya çeşitli yaklaşımlar açıklanır 

Dersin İçeriği: Ekonomik büyüme teorileri, büyüme-kalkınma ilişkisi, büyümenin belirleyicileri, temel planlama yaklaşımları, iktisadi planlama, planlamayı gerektiren 

unsurlar, kalkınma ve planlama, ekonomik sistemler ve planlama, iktisadi planlama araçları, kalkınma planlamasında temel sorunlar, planlama teknikleri ve araçları, proje 

planlama, fayda-maliyet analizi, sosyal maliyetler, Türkiye'de makro planlamanın gelişimi, Kalkınma Planlaması, Ekonomik Modelleme ve Kalkınma Bakanlığı'nın (DPT) 

işleyişi. 
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Dersin Adı: İktisadi Göstergeler ve Yorum 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere temel iktisadi göstergeler hakkında bilgi vermek, bu göstergeler ve Fiyatlar (enflasyon oranı, döviz kuru ve ücret oranı) arasındaki 

ilişkinin belirlenmesine yardımcı olmaktır.  

Dersin İçeriği: Temel ekonomik göstergelerle ülkelerin ekonomisinin analizinin yapıldığı bu derste, milli gelir hesapları, fiyat endeksleri, kalkınma göstergeleri, istihdam 

göstergeleri, ödemeler dengesi, para ve kredi göstergeleri, merkez bankası bilançosu ele alınmaktadır. 

 

Dersin Adı: Proje Döngüsü Yönetimi 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Proje Döngüsü Yönetiminin temel kavramlarını öğrenip, kullanabilmek. 

Dersin İçeriği: Proje Döngüsü Yönetimi, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Proje Planlama Süreçleri 

 

Dersin Adı: Karar Destek Sistemleri 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Karar destek sistemleri ile ilişkili temel kavram ve terimleri incelemek, Bilgisayar Destekli karar alma, Uzman sistemler, Grup Karar Destek sistemleri, Üst 

yönetim Bilgi sistemleri ile ilişkili temel kavramları incelemek. 

Dersin İçeriği: Karar Destek Sistemleri ve İş Zekası Kavramları, Karar Destek Sistemleri ve iş Zekası, Karar Verme, Sistem Modellemesi ve Analizi, Veri Ambarı, Veri 

Görselleştirme, Veri, Yazı ve Web Madenciliği, Yapay Sinir Ağları, İş Performans Yönetimi, Etkileşimli ve Bilgisayar Destekli Teknolojiler, Grup Karar Destek Sistemleri, 

Bilgi Yönetim Sistemleri, Yapay Zeka, Uzman Sistemler, Gelişmiş Sistemler, Karar Destek Sistemleri Uygulamaları 

 

Dersin Adı: Seminer 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Öğrenci ile randevulaşarak tartışmalar yürütülecek. Dönem sonunda öğrencinin hazırlayacağı ödevin bölüme sunulması sağlanacak.   

Dersin İçeriği: Ödev çalışmalarıyla ile ilgili bir literatür taraması, Danışman öğretim üyesi ile birlikte bir seminer konusu belirleme ve belirlenen tarihte seminer sunumu ve 

anlatımı. 
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Dersin Adı: Kariyer Planlama ve Yönetimi 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Bireysel uygulama yapılacak bir derstir. Kariyer planlama ve iş araştırmalarına stratejik bir yaklaşım sağlar 

Dersin İçeriği: Kariyer planlama nedir? Kariyer planlama ve gelişimi konusunda farkındalık yaratmak. Kariyer safhaları. Mesleki eğilimler ve meslek örnekler. Dünyadaki 

kariyer eğilimleri,  iş dünyasının yeni mezunlardan beklentileri. Özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri. Etkili bir iş görüşmesi nasıl yapılır? 

Mülakat teknikleri ile ilgili bilgilendirme. İnternet kanalı ile ilgili iş başvurusu ve şirketlerin web sayfalarındaki iş başvuru formlarının incelenmesi. Performans yönetiminin 

esasları ve çalışanların gelişimine etkisi. Zaman yönetimi nedir? Nasıl etkin kullanılır?  Mesleki etik. Sözlü ve yazılı iletişim esasları. İş dünyasından profesyonel bakış 

 

Dersin Adı: Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Sosyal sorumluluk başlı başına kuruluşlar açısından doğru konumlandırılması gereken bir iletişim stratejisidir. Aslında kurumsal itibarın yönetilmesine ilişkin 

uygulamada dikkate alınması gereken en önemli etkenler: çalışan, kurumsal kimlik, vizyon, etik değerler ve elbette kurumsal sosyal sorumluluk olarak ön plana çıkmaktadır. Bu 

ders kapsamında bu kavramlar Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte uygulamalı olarak incelenmektedir 

Dersin İçeriği: Sosyal sorumluluğun gelişimi, sosyal sorumluluk modelleri ve teorileri, sosyal sorumluluk standart ve düzenlemeleri, Türkiye’de sosyal sorumluluğun gelişimi 

ve uygulamaları. 

 

Dersin Adı: Yönetim Muhasebesi 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Yönetim muhasebesi kavram ve tekniklerinin verilmesi ve bu bilgilerin ekonomik karar alma sürecinde kullanılması 

Dersin İçeriği: Muhasebe analizi ve yönetimin karar alma işlevi, planlama amacıyla bilgi, maliyet-hacim kâr analizleri, başabaş noktası analizi, bütçelerin planlama aracı olarak 

kullanılması, üretim bütçesi gibi konular yer almaktadır. 

 

Dersin Adı: Reklamcılık 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Günümüzün insan odaklı mal, hizmet, fikir sunumlarında;  bütünleşik iletişim karması içinde reklam işlevinin amacı, tarihsel gelişimi, reklam türleri, hedef 

kitlesi, pazarlama, araştırma ve diğer disiplinler ile ilişkisi, reklam planı, strateji, bütçe ve programının hazırlaması, reklamcılık mesleğinin etik kuralları ve yasal 

yükümlülükleri konularında temel bilgiler vermek, işlevin işleyişini irdelemek. 

Dersin İçeriği: Reklamcılığın tanımı, alt başlıkları, genel konseptleri ve yaklaşımları, iletişim sürecindeki temel işlevleri gibi temel tanım ve sınıflandırmalarının, komşu 

uygulamalarla ilişkileri kurularak ele alınması. Reklamcılık konusunda temel ve elementer bilgilerin aktarılması. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:85323712-105.03-E.263 ve Barkod Num.:118516 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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Dersin Adı: Makro İktisadi Modeller 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Makro iktisadın ortaya çıkışsı ve farklı makro iktisat okullarını tanıma 

Dersin İçeriği: Makro iktisadın doğuşu, Temel Makro İktisadı Büyüklükler, Makro Okulları, Karşılaştırmalı Makro İktisat Teorileri 

 

Dersin Adı: Demokrasi ve İnsan Hakları 

Dersin Türü: Seçmeli 

Dersin Dili: Türkçe 

Dersin Dönemi: 4. Yıl Bahar Dönemi 

Kredi-AKTS: 3/4 

Dersin Amacı: Bu derste öğrencilere; insan, İnsan hakları evrensel bildirisi, Avrupa insan hakları sözleşmesi, insan hakları ve demokrasinin felsefi temelleri, toplum 

sözleşmesi, toplu yaşam, insan hakları ve demokrasi ilkesinin davranışa dönüştürülmesi süreci, ilköğretim sisteminde girdi, süreç ve çıktı boyutlarında insan hakları ve 

demokrasi için gerekli davranış biçimleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar bilgisi, insan haklarının tarihi gelişiminin anlaşılması, 

insan haklarının uluslararası alana geçiş sürecinin anlaşılması, ulusal ve uluslar arası düzeyde insan haklarının nasıl korunduğunun anlaşılması, insan hakları ve vatandaşlık 

eğitiminin öneminin anlaşılması 

 

 

 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:85323712-105.03-E.263 ve Barkod Num.:118516 bilgileriyle erişebilirsiniz.


