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ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ
Ders İçerikleri Güz-Bahar

1.YIL / 1.YARIYIL
ISL101

MUHASEBE I

(3 Teorik / 3 Kredi / 4 AKTS):

Derste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve muhasebeleştirme süreci,
genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, tekdüzen hesap planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet
hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin
muhasebeleştirilmesi, tek düzen muhasebe sistemine göre, depozito işlemleri, ücretler, duran varlıklara
amortisman ayrılması, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir
tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır.
ISL103

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu derste ağırlıklı olarak İşletmeciliğe ilişkin temel kavramlar, işletmelerin varlık sebepleri, işletmenin
kuruluş çalışmaları, işletmenin fonksiyonları ve işletmecilikte güncel konular incelenecektir.
ISL105

TEMEL MATEMATİK

(3 Teorik / 3 Kredi / 4 AKTS):

Bu derste öğrenciye, Matematiksel temel kavramlar tanıtılarak bunların iktisat ve işletme
uygulamalarının tanıtılması amaçlanmaktadır. Fonksiyonlar, limitler ve süreklilik, türevler, türev
uygulamaları, limitlerde belirsiz şekiller, polinom ve rasyonel fonksiyonların değişiminin incelenmesi ve
grafiklerinin çizimi, üstel fonksiyonların incelenmesi ve grafiklerinin çizimi, logaritmalı fonksiyonların
değişiminin incelenmesi ve grafiklerinin çizimi dersin konularıdır.
EKO 101

İKTİSADA GİRİŞ I

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Ekonomik kavramlar, ekonomi biliminin ana başlıkları, fiyat teorisi kavramı, fiyat teorisinin kapsadığı
konular. Marjinal fayda, marjinal ürün kavramları, arz/talep, arz/talep kaymaları, elastikiyet kavram.
Piyasalar, piyasa türleri, piyasaların işleyiş mekanizması, rekabet piyasaları, eksik rekabet piyasaları, firma
gelirleri, firma maliyetleri, firma dengesi, farklı piyasa türlerinde firma dengesi.
ISL 108

İŞ ETİĞİ

(2 Teorik / 2 Kredi / 2 AKTS):

Etik ve etik eğilim, etik ve örgütsel paydaşlar, sosyal sorumluluk politikaları, çevresel sürdürülebilirlik,
sürdürülebilir tedarik zinciri, sürdürülebilir gelişim, işyerinde ayrımcılık ve taciz, örgüt ve sosyal konular,
serbest ticaret-adil ticaret, örgüt ve toplum gibi konuların anlaşılması.
TDB101

TÜRK DİLİ I

(2 Teorik / 2 Kredi / 2 AKTS):

Türkçedeki tümce yapıları ve bu yapılarla çelişen uygulayımlardan örnekler,
uygulamaları, yazı türlerinin genel özellikleri.
ING101

İNGİLİZCE I

anlama-anlatım

(2 Teorik / 2 Kredi / 2 AKTS):

Bu derste öğrencilere konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır
olması halinde basit düzeyde iletişim kurma; kendini ya da başkalarını tanıtma, bu bağlamda, nerede oturduğu,
kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurma; somut gereksinimlerini
karşılayabilmek için bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri tanıma ve kullanma becerileri
kazandırılır.

ATA101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

(2 Teorik / 2 Kredi / 2 AKTS):

Derste, bu dersi okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı ve Türk İnkılabını
hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti’nin parçalanması, Mondros Ateşkes Anlaşması, işgaller
karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı,
Kongreler yoluyla teşkilatlanma ve Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milliye hakkında bilgi verilecektir.
BIL101

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (1 Teorik / 1 Uygulama / 1,5 Kredi / 2AKTS):

Bilgisayar temel kavramları, internet ve servisleri, Windows 7, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS
Access kullanımı.
SGS101

SANAT TARİHİ

(2 Teorik / 2 Kredi / 2 AKTS):

Sanat Tarihi alanında kullanılan temel kavramlar, Orta Asya Türk Sanatı, Türk İslam Sanatının doğuşu
ve gelişimi hakkında bilgi verilecektir.

1.YIL / 2. YARIYIL
ISL102

MUHASEBE II

(3 Teorik / 3 Kredi / 4 AKTS):

Envanter, Değerleme, Aktif, Pasif, Gider ve Gelir Hesaplarının Envanterleri, Uluslararası muhasebe
standartlarına göre değerleme ölçekleri, VUK ve standartlara göre çeşitli uygulamalar. Bu kapsamda, teoriuygulama bütünlüğü içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak söz konusu hesap sınıflarının dönem içi
işleyişleri üzerinde durulacak, aynı zamanda amortisman gibi dönem sonu işlemlerine yer verilecektir. Ayrıca,
bu bilgiler ışığında bir yıl boyunca bir işletmede ortaya çıkabilecek mali olaylar sonucu mizan, gelir tablosu
ve dönem sonu bilançosunun nasıl hazırlanacağı hakkında uygulamalı olarak öğrencilere gösterilecektir.
ISL106

İŞLETME MATEMATİĞİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 4 AKTS):

Bu derste belirsiz ve belirli integral konuları ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır. Bu kapsamda önce
konunun teorik altyapısı verilecek ardından da belli bir aralıkta yer alan bir fonksiyonun belirlediği alanın
hesaplanması gösterilecektir. Belirli integral ve belirli integral ile alan hesaplama konularına ilişkin uygulama
kısmında piyasa dengesinde tüketici ve üretici rantlarının hesaplanması anlatılacaktır. Çok değişkenli
fonksiyonlar, bu tür fonksiyonlarda kısmi türev, optimizasyon ve sınırlı optimizasyon konuları işlenecektir.
Basit ve bileşik faiz ile net bugünkü değer ele alınacaktır. Son olarak; matris cebiri; matrisler, determinantlar
ve bunların özellikleri; ters matrisin hesaplanması, doğrusal denklem sistemlerinin ters matris ve Cramer
yöntemleri ile çözümü anlatılacak; doğrusal programlamadan bahsedilecek ve işletme-iktisat alanlarından
uygulama örneklerine yer verilecektir.
EKO102

İKTİSADA GİRİŞ II

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Dersin içeriği makroekonomiye giriş, işsizlik, enflasyon, toplam hasıla, milli gelir muhasebesi, faiz
oranı,döviz kurunun ölçülmesi,kamu açıklarının ölçümü, klasik ve keynesyen ekonomi, toplam harcama ve
milli hasıla düzeyinin belirlenmesi, devletin bulunduğu ve dışa açık ekonomide denge gelir düzeyi, para ve
banka, toplam talep- toplam arz modeli, toplam harcama, faiz haddi ve hasıla, uluslararası ticaret, uluslararası
finans ve döviz kurları ve ödemeler bilançosu, ekonomik büyüme ve kalkınmadır.

EKO 104

EKONOMİ SOSYOLOJİSİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Ekonomi Sosyolojisi dersi iktisadın temel kavramları ile sosyoloji ilişkisini ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sosyolojide yer alan kavramların irdelenmesine ilişkin teorik yaklaşımlar ele
alınmakta iktisat ve sosyoloji ilişkisinin değerlendirilmesine dönük olarak da öğrenciye geniş bir perspektif
kazandırılmaya çalışılmaktadır.
TDB102

TÜRK DİLİ II

(2 Teorik / 2 Kredi / 2 AKTS):

Dersin içeriği, dilin evrensel tanımı, Türkçenin diller evrenindeki konumu, Türkçenin temel dil bilgisel
özellikleri, anlama-anlatım uygulamaları, yazı türlerinin genel özellikleridir.
ING102

İNGİLİZCE II

(2 Teorik / 2 Kredi / 2 AKTS):

Bu derste öğrencilere konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır
olması halinde basit düzeyde iletişim kurma; kendini ya da başkalarını tanıtma, bu bağlamda, nerede oturduğu,
kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurma; somut gereksinimlerini
karşılayabilmek için bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri tanıma ve kullanma becerileri
kazandırılır.
ATA102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

(2 Teorik / 2 Kredi / 2 AKTS):

Atatürk´ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları,
Atatürk ilkelerinin değeri, Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeler, yeni devletin
kuruluş süreci, Atatürk´ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimleri dersin içeriğidir.
EKO106

İKTİSAT TARİHİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 3 AKTS):

Dönemler itibariyle Türkiye iktisat tarihinin gelişimini incelemek ve Türk tarih bilinci ile iktisadi
hayatın pratikleri arasında ilişki kurmayı amaçlar. İnsanlığın Tarım Devriminden itibaren iktisadi alandaki
gelişimi ele alınmaktadır. Mezopotamya ve Akdeniz deki uygarlıklar, Mısır ve Antik Yunandaki iktisadi
yapılar anlatılmaktadır. Avrupa’da Roma İmparatorluğu, ortaçağ dönemlerindeki iktisadi yapılar ve uluslar
arası ticaretin gelişmesi sonucunda Sanayi Devrimi sırasında ekonominin ne şekilde geliştiği dersin
konusudur. Aynı zamanda Sanayi Devrimi sırasında, bazı Avrupa ülkelerinin ekonomik genişleme sürecinde
tarım, finans, bankacılık gibi sektörlerde meydana gelen ve teknoloji kullanımı, ulaşım ve iletişim altyapısında
görülen gelişmeler, devletin rolü, sanayileşen Avrupa ülkelerinin dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisi ve
Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sonrası meydana gelen ekonomik değişimler bu derste incelenen konular
arasındadır.
SGS 125

HALK OYUNLARI

(2 Teorik / 2 Kredi / 2 AKTS):

Dersin içeriği, çeşitli yörelerde yaygın olarak oyun oynama geleneğini oluşturan çeşitli oyun türleri,
kız ve erkek oyunlarından örneklerdir.
SGS 131

TİYATRO VE SİNEMA

(2 Teorik / 2 Kredi / 2 AKTS):

Öğrencinin vücudunu, sesini, konsantrasyon olmayı, duyumsal algılamayı ve imgesel gücünü
egzersizlerle geliştirme dersin içeriğini oluşturmaktadır.

2. YIL / 3. YARIYIL
ISL201

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu derste hukukun temel kavramları bölümler halinde incelenir. Öncelikli olarak hukuk kavramı ve
hukukun kaynaklarının neler olduğu açıklanır ve pozitif hukukun dalları öğretilir. Temel kavramların en
önemli konusu hak kavramı olup, hakkın ne olduğu, çeşitleri, kazanılma ve kaybedilme yolları ile iyi niyet
kuralı incelenir. Hukukun öznesi olan kişi kavramı ve ehliyet çeşitleri tetkik edildikten sonra ikametgâh,
zilyetlik kavramları ile ders tamamlanır.
EKO205

FİNANSAL YÖNETİM I

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Finansal Yönetime Giriş, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz, Finansal Planlama, Nakit Yönetimi,
Stok Yönetimi, Alacakların Yönetimi.
EKO201

MİKRO İKTİSAT I

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu dersin içeriği, temel mikro iktisat konuları, tüketici ve üretici davranışı teorisi, üretim ve maliyet
teorisi, arz ve talep, tam ve aksak rekabet piyasalarında denge ve fiyatlama, faktör piyasaları, genel denge ve
refah ekonomisidir.
ISL207

İSTATİSTİK I

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu derste, istatistikle ilgili temel kavramlar, veriler için tanımlayıcı ölçüler, verilerin tablo ve
grafiklerle özetlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ve bölünme şekli, olasılık ve olasılık dağılımları,
konuları işlenecektir.
ING201

MESLEKİ YABANCI DİL- I

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Açık ve etkili yazılı, sözlü iş iletişiminde kullanılacak mektup, rapor, telefon kullanımı ile araştırma,
talimat, şikâyet, iç yazışmalar, sunuş gibi dokümanların hazırlanması; belgelerin açık ve etkin bir dille
değerlendirme ve düzenlenmesi gibi konular ele alınmaktadır.
EKO203

MAKRO İKTİSAT I

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Temel makro iktisat konuları olarak, ekonomik aktivitenin ölçülmesi, ulusal gelir muhasebesi, farklı
iktisadi düşünce okullarında ulusal gelir, işsizlik, enflasyon, gelir dağılımı, bütüncül arz ve talep, mal ve para
piyasalarında denge, iş çevrimleri, kamu sektörünün rolü, dışa açık ekonomi konuları içeriği oluşturmaktadır.

2. YIL / 4. YARIYIL
EKO 202

MİKRO İKTİSAT II

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Tüketim, üretim ve bölüşüm temelli teorileri açıklamak ve karar birimleri arasında davranışsal
analizler yapmak. Üretim ve maliyet teorileri kısa ve uzun dönem altında anlatılmakta, firmanın faktör talebi,
üretim karar noktası ve mal arzını nasıl belirlendiği analiz edilmekte, farklı piyasa türleri altında üreticilerin
davranışları incelenmektedir.
EKO204 MAKRO İKTİSAT II

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Öğrencilerin Makro iktisadi kavramları, teorileri ve modelleri kavramaları; İktisadi verileri
yorumlayabilmelerini, Makro iktisadi analiz tekniklerini tarihsel ve güncel iktisadi sorunlara
uygulayabilmelerini sağlamaktır. Makroekonomik Analiz, Talebin Bileşenleri, Makroekonomik Denge ve
Dengesizlik, Enflasyon-İşsizlik İkilemi, Çağdaş Makroekonomi

ISL208

BORÇLAR HUKUKU

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Borçlar hukukunun temel kaynağı Borçlar Kanunu’dur. Bu kanunun genel hükümler bölümünde
borcun üç temel kaynağı; sözleşmeler, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme düzenlenmiştir. Öncelikli olarak bu
üç konu anlatıldıktan sonra, borçların hükümleri, sona ermesi, borçlarda özel durumlar ile alacağın temliki ve
borcun nakli konuları incelenir.
EKO206

FİNANSAL YÖNETİM II

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Risk ve Getiri, Sermaye Maliyeti, Finansal Kaldıraç, Sermaye Yapısı, Kısa- Vadeli Finansal Planlama,
Finansal Risk ve Kaldıraç, Kar Payı Politikası, Kısa Vadeli Finansal Planlama, Nakit ve Alacakların
Yönetimi, Stokların yönetimi, Değere Dayalı Yönetim, Firma Değerinin Tespiti konuları işlenecektir.
ISL210

İSTATİSTİK II

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu derste, istatistikle ilgili örnekleme, istatistiksel tahminleme, hipotez testleri, ki kare testi, regresyon
ve korelasyon analizi ve indeksler konuları işlenecektir.
ING202

MESLEKİ YABANCI DİL II

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Resmi belgelerin okunması: Önemli noktaların belirlenmesi, terimler, deyimler, özet, gündem ve bilgi
notu hazırlanması, toplantı prosedürü ve terminolojisi, iş başvurusu ve özgeçmiş yazma, iş görüşmeleri,
mülakat, konferans prosedürleri, toplantı düzenleme konuları sunuşlar ile incelenen örnek olay çalışmaları ile
ele alınmaktadır.

3. YIL / 5. YARIYIL
EKO305

ULUSLARARASI İKTİSAT I

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Dersin içeriği uluslararası ticaret teorisi kavramı, mutlak ve karşılaştırmalı üstünlükler teorisi,üretim
imkanları,teklif eğrileri ile uluslar arası denge,Heckscher-Ohlin Modeli,modelin test edilmesi ve Leontief
Paradoksu,yeni teoriler, uluslararası ticaret ve büyüme,dış ticaret politikasının amaçları,dış ticaret
politikasının araçları, bebek sanayi argümanı, tarifelerin fayda ve maliyetleri,diğer dış ticaret politikası
araçları,ithalat kotaları,ihracat sübvansiyonları,ihracat vergileri,gönüllü ihracat kısıtlamasıdır.
EKO301

PARA VE BANKA

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Para tanımları, paranın fonksiyonları, para sistemleri, uluslararası para sistemi ve sorunları, para talebi,
para arzı ve para piyasasında denge, Klasik, Keynesyen ve Monetarist teorilerine göre analiz edilecektir.
EKO303

EKONOMETRİ I

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Tek denklemli regresyon modelleri, varsayımlardan sapma: açıklayıcı değişken grubunun yanlış
seçimi, doğrusal olmama, değişen parametre değerleri, oto korelasyon, değişen varyans, çoklu doğrusal
bağlılık, ölçme hataları, model seçimi dersin içeriğidir.

EKO307

YATIRIM VE PROJE ANALİZİ (3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Yatırım projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi sürecinde kullanılan bilimsel analiz yöntemleri
ile sayısal teknikleri uygulama dersin içeriğidir.

EKO315

DAVRANIŞSAL FİNANS

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu dersin amacı yeni bir alan olarak gelişen davranışsal finansın temel kavram ve kuramlarını
aktarmaktır. Derste, finans alanındaki olguların geleneksel finans teorileri yerine bireylerin davranış
biçimlerine dayalı açıklamaları içeren davranışsal finansla nasıl açıklanabileceği üzerinde durulmaktadır.
EKO317

KAMU MALİYESİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Derste, maliye kavramı, mali olaylar ve etkileri, iktisadi ve mali alandaki çeşitli yaklaşımlar, kamunun
ekonomik alanı, eski ve yeni devlet anlayışı, kamu ekonomisi, özel ekonomi ayrımı, dışsallık tanımı ve
kapsamı, kamu harcamaları ve kamu gelirleri tanımı, türleri, özellikleri, etkileri, bütçe kavramı, bütçe hakkı,
bütçe ilkeleri ve sistemleri, borçlanma türleri, şartları, etkileri anlatılmaktadır.
EKO 309

MENKUL KIYMETLER

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Dersin temel amacı öğrencilere finansal piyasalarda yatırım yapma ile ilgili temel kavramları, araçları
ve prensipleri öğretmektir. Dersin içeriğini yatırım ortamı ve piyasa oyuncuları, menkul kıymet borsaları,
portföy risk ve getirisi, etkin portföy seçimi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi
oluşturmaktadır.
EKO313

AB VE EKONOMİK POLİTİKALARI

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Uluslararası Entegrasyonlar Kuramı Çerçevesinde Bölgeselleşme ve Küreselleşme İlişkisi, Gümrük
Birliği, Gümrük Birliği’nin Statik Etkileri, Gümrük Birliği Sonrası Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler, AB
ve Türkiye Ekonomik İlişkileri, Avrupa Borç Krizi ve Euro’nun Geleceği, Uluslar arası Ekonomik
Bütünleşme Kuramı.
EKO311

FİNANSAL MATEMATİK

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Paranın zaman değeri, faiz, anüiteler, hayat anüiteleri ve düşük riskli hisse senedi portföyü oluşturmak.
Eğitim, öncelikle paranın zaman değeri gibi temel finansal bilgiler ile başlayarak, faiz konusu ve finansal
ürünlerin getirilerinin hesaplanması, anüite hesaplarını uygulayarak devam edecek ve bol örnek içeren bir
süreçle tamamlanacaktır.
ING301

MESLEKİ İNGİLİZCE

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu derste öğrencilerin seviyesine uygun gramer yapılarının öğretilmesinin yanı sıra, işletme
sektöründe çalışırken bulundukları işletmedeki iş arkadaşlarını nasıl karşılayacakları, nasıl yardımcı
olacakları, uygun duruma göre ne söylemeleri gerektiği, değişik kültürler ve iş kolları hakkında bilgi sahibi
olmaları, jest ve mimiklerini nasıl kullanacakları bilmeleri sağlanır. Öğrenciler aynı zamanda mesleki kelime
ve ifadeleri öğrenirler.
IKY311 ÇALIŞMA EKONOMİSİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

İşgücü piyasasının ve bu piyasanın dinamiklerinin işleyişini analiz etmek ve piyasa dinamikleri
arasındaki etkileşim sonucunda ortaya çıkan konuları ve sorunları anlamaya çabalamaktır.İşgücü Piyasalarının
Genel Çerçevesi, Emek Arzı-Nüfus İlişkisi, Emek Arzı-Ücret İlişkisi, Emek Talebi, Kısa Dönemde Emek
Talebi, Uzun Dönemde Emek Talebi, İşgücü Piyasasında Denge, Ücretler ve Ücret Farklılıkları
EKO321 EKONOMİ VE FİNANSTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):
Bu dersin amacı ekonometrik araştırma yöntemlerine genel bir giriş yapmaktır. Nicel araştırma
yöntemlerinin ele alınacağı bu derste nicel araştırma türleri, ölçme, veri toplama ve veri analizi gibi konular
işlenecektir.

EKO319

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Vergi hukukunun kaynakları, vergileme süreci ve vergi uyuşmazlıkları ve vergi suçları ile cezalarını
kapsar ayrıca Türk vergi sisteminin genel yapısı, gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili temel konular ele alınır.
ISL312

TİCARET HUKUKU

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Ticaret hukuku konusunda temel bilgilerin edinilmesi, tacir kavramı ve buna bağlı yan kavramların
anlaşılması, şirket kavramı ve şirketlere ilişkin temel özelliklerin kavranması.
ISL203

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Derste; adi şirketler, kolektif şirketler, komandit şirketler, limited şirketler ve anonim şirketler,
kooperatifler, holdingler üzerinde durulacak ve bunlara ilişkin kurulum, kar, zarar, iflas gibi durumlardaki
muhasebe kayıtları gösterilecektir.
ISL311

MALİYET MUHASEBESİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Maliyet Muhasebesinin amacını, Genel Muhasebe ile olan farklarını, Gider-Harcama-Maliyet-Zarar
Kavramlarını ve bu kavramların önemini, başlıca maliyet türlerinin neler olduğunu, nasıl sınıflandırıldığını,
kullanım türlerini ve uygulamasını örnek olaylar ve konularla öğrenimini sağlamaktır.

3. YIL / 6. YARIYIL
EKO302

ULUSLARARASI FİNANS

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası finans konusunda detaylı bir kavrayış kazandırmaktır. Döviz
piyasaları, anında ve vadeli işlemler, döviz opsiyonları, para, faiz oranları ve kur ilişkisi, kurlar fiyatlar genel
düzeyi ve çıktı ilişkisi, küresel sermaye akımları, finansal krizler, uluslararası finans kurumları, uluslar arası
finansman ve büyüme ele alınan temel konulardır.
EKO310

FİRMA DEĞERLEMESİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Firma değerleme dersinin amacı, firma değerleme yaklaşımlarının teorik ve uygulamalı olarak
öğretilmesidir. Değer ve Değerleme Kavramı, Paranın Zaman Değeri, Firmalarda Sermaye Maliyeti
Hesaplamaları, İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi, Göreceli Değerleme, Ek Getiri Değerleme Yöntemi,
Firma Değerlemede Özel Konular, Birleşme ve Devralmalar temel konulardır.
EKO308

MALİYE POLİTİKASI

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Maliye Politikasının amaçları ve bu amaçlar arasındaki çatışmalar, maliye politikasının etkinlik
sorunları, enflasyonla mücadelede uygulanan maliye politikaları, otomatik istikrar sağlayıcılar, telafi edici,
stagflasyonla mücadelede uygulanan maliye politikaları, iktisat okullarının maliye politikasına ilişkin
görüşleri, gelir dağılımı ve maliye politikası iktisadi kalkınma ve maliye politikası.
ING302

MESLEKİ İNGİLİZCE

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu derste öğrencilerin seviyesine uygun gramer yapılarının öğretilmesinin yanı sıra, işletme
sektöründe çalışırken bulundukları işletmedeki iş arkadaşlarını nasıl karşılayacakları, nasıl yardımcı
olacakları, uygun duruma göre ne söylemeleri gerektiği, değişik kültürler ve iş kolları hakkında bilgi sahibi
olmaları, jest ve mimiklerini nasıl kullanacakları bilmeleri sağlanır. Öğrenciler aynı zamanda mesleki kelime
ve ifadeleri öğrenirler.
EKO304

EKONOMETRİ II

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Ekonometri ve ekonometrik model kavramları, tahmin teorisine giriş, tahmincinin özellikleri, tahmin
yöntemleri (en küçük kareler yöntemi, maksimum olabilirlik yöntemi, en iyi doğrusal sapmasız tahmin
yöntemi), basit regresyon modelleri, parametrelerin tahmini ,t testi, F testi, korelasyon katsayısı, belirlilik
katsayısı, aralık tahmini konuları bu derste incelenmektedir.
EKO306

SERMAYE PİYASASI VE PORTFÖY YÖNETİMİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Finansal sistem ve finansal piyasalar, tasarruf-yatırım ilişkisi, sermaye piyasası yatırım araçları,
finansal piyasa sınıflandırmaları, Türkiye’de sermaye piyasaları, finansal varlıkların değerlemesi, risk -getiri
analizi ve portföy yatırımı, sermaye piyasasında temel ve teknik analiz ve etkin piyasa hipotezi dersin
içeriğidir.
ISL104

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu ders, yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve tanımlar, klasik, neo klasik ve modern
yönetim teorileri ile yönetimin fonksiyonları ve yönetim süreçlerini kapsamaktadır.
ISL204

PAZARLAMA İLKELERİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu derste pazarlama kavramının tanımı ile pazarlama faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların
incelenmesi ve pazarlama sürecinin elemanları olan pazarlama karmasının anlatılması ve pazarlama ile ilgili
temel ilkeler incelenecektir.
ISL401

GİRİŞİMCİLİK

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü,
girişimciliğin yerel ve uluslararası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.
ISL310

BİLGİSAYARLI MUHASEBE

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Derste; sistem modülü, ön büro modülleri, muhasebe modülü, entegrasyon modülü üzerinde
durulacaktır.

EKO314

GÜNCEL EKONOMİK KONULAR

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde küreselleşmenin çalışanlar, tüketiciler ve şirketler üzerindeki
etkileri. Şirket düzeyindeki üretkenlik tedbirlerinin yanı sıra ticaret ve doğrudan yabancı yatırımların ve
ticaretin üretkenlik üzerindeki etkileri. Serbest ticaret bölgeleri, ortak para birimi bölgeleri ve internet işlemleri
gibi ticaretin akışı üzerinde etkisi olan diğer konular.
IKY308

KRİZ VE RİSK YÖNETİMİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu dersin genel amacı, finansal piyasaların serbestleşmesinden kaynaklanan risklerin dağıtılması
amacıyla, riskten kaçınmayı sağlayan araçların tanıtılması ve finansal piyasalarda uygulanma yöntemlerinin
öğretilmesidir. Bu derste risk kavramı, hesaplamaları ve vadeli işlem piyasalarına ait teknik ve araçlar
tanıtılacaktır.
ISL304

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Yöneylem araştırmasının modelleme yaklaşımı; karar problemlerinin bileşenleri; Doğrusal
Programlama formülasyon ve grafik çözümler; Simpleks yöntemi; Simpleks uygulamalarında özel durumlar;
Doğrusal Programlama ve dualite; primal - dual ilişkileri, dualitenin ekonomik yorumu; Ulaştırma Modeli;
Şebeke Analizi.

IKY302

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

İş hukuku dersinde bireysel iş hukuku incelenir. İş hukukunun temel kavramları öğretilerek; iş
hukukunun temelini oluşturan işçi ve işveren tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri incelenir.
ISL417

YENİLİK YÖNETİMİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Ders kapsamında; "Yenilik Yaratma Çevresi", "Yenilik Türleri", "Yenilik Yaratma Süreci", "Yaratıcı
Düşünme Teknikleri; Beyin Fırtınası, Yanal Düşünme, İkili Çağrıştırma, Morfolojik Analiz, La Salle
Matrisleri, Yaratıcı Problem Çözme Teorisi (TRIZ)", "Araştırma ve Geliştirme" ile "Fikri Mülkiyet Haklarının
Korunması ve Desteklenmesi" konuları ayrıntıları ile birlikte irdelenecektir.
EKO316

İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

İktisadi Düşünce Tarihinin eleştirel değerlendirilmesini amaçlayan derste 16. Yüzyıldan 21. yüzyıla
İktisadi Düşüncenin gelişimi ele alınır. İktisadi düşünce tarihinin metodolojik gelişimi, merkantilizm,
fizyokrasi, Klasik politik iktisat(A.Smith, D. Ricardo, Malthus, Say…),Alman Tarihçi okul, Neoklasiklar,
20.yy da mikro iktisat ve makro iktisat düşünce alanında gelişmeler ile alternatif düşünce okulları ele
alınmaktadır.
EKO312

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Finansal sistemin temelleri, faiz mekanizması, bankacılık sistemi, diğer finansal kurumlar, borsalar,
risk türleri, ölçülmesi ve yönetimi, uluslararası finansal sistem, dersin içeriğidir.

4. YIL / 7. YARIYIL
EKO401

TÜRKİYE EKONOMİSİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

1920’lerde Türkiye ekonomisi, devletçilik, İkinci Dünya Savaşı sonrasında globalleşme, liberal 1950s,
planlı ekonomi, 1980’ler ve globalleşme, sermaye hareketleri, Avrupa Birliği, 2000’lerde globalleşme ve
iktisadi büyüme, dersin içeriğidir.
EKO411

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE TÜREV PİYASALAR (3 Teorik/ 3 Kredi/ 5 AKTS):

Finansal risk, finansal risk yönetimi, risk yönetim politikası oluşturma, risk yönetim politikası
oluşturmanın aşamaları, risk yönetiminin artan önemi dersin içeriğidir.
ISL419

İDARE HUKUKU

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu derste, idare kavramı tanımlanmakta ve Türk idari teşkilatının unsurları ve özellikleri üzerinde
durulmaktadır. Gerek merkezden yönetim, gerekse yerinden yönetim esaslarına ait unsurlar, son yasal
değişiklikler de göz önünde tutularak öğrencilere aktarılmaktadır. Ayrıca, kamu personeli kavramı ve buna
bağlı hak ve yükümlülükler ile disiplin hukuku da incelenmektedir. Kamu malı kavramı tanımlanmakta, kamu
mallarının hukuki rejimi ve yararlanma usulleri anlatılmaktadır.

ISL421

ŞİRKETLER HUKUKU

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu derste şirket kavramı durularak, tüzel kişilik, adi şirket, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, anonim
şirketler, limited şirketler incelenmektedir.

ULT403

ULUSLARARASI İKTİSADİ KURULUŞLAR (3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Gelişmiş ülkelerin yeni stratejisi olarak küreselleşme ve karşılaştırmalı üstünlükler, küresel kimlik,
küresel değer ve kurumlar, küreselleşmenin oluşturduğu fırsatlar ve neo-sömürgecilik anlayışı,
küreselleşmenin araçları olarak uluslararası iktisadi kuruluşlar, IMF, Dünya Bankası, GATT, WTO, MFA,
MAİ BM’nin azalan etkinliği ve küreselleşme karşıtları, uluslararası hizmetler ticareti, telif hakları ve ulusal
içerikli kuşkuları artıran finansal krizler, ulusal para üzerindeki egemenliğin azalışı, dersin içeriğidir.
EKO405

İKTİSADİ BÜYÜME

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

İktisadi büyüme süreçlerini açıklayan teorilerin öğretilmesi yoluyla büyüme analizleri yapabilir ve
politika önerileri geliştirebilir bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Ders 1950’lerden günümüze neoklasik çizgide
geliştirilen büyüme teorilerini kapsamaktadır. İlk neoklasik büyüme modelleri olarak Solow ve Swan’ın
modelleriyle başlanmaktadır. Klasik büyüme ve bölüşüm kuramı, Neo-keynesyen büyüme modelleri, Harrod
Domar büyüme modeli, Solow’un katkıları, altın çağ büyüme modelleri, teknolojik gelişmenin dışsal biçimde
modele getirilmesi, tasarruf oranının içselleştirilmesi, teknolojik gelişmenin içselleştirilmesi, sermaye
kavramının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesini dayanan büyüme modelleri işlenmektedir. Her bir büyüme
modelinin politika sonuçları çıkarılmakta ve çeşitli politikalar altında sonuçları irdelenmektedir.
ISL403

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu dersin amacı, Finansal tabloların analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır. Finansal tablolar; bilanço,
gelir tablosu, kar-zarar tablosu, nakit akım ve fon akım tabloları, finansal tablolar analizinde kullanılan
teknikler, dikey yüzdeler analizi, karşılaştırmalı finansal tablolar analizi, trend analizi.
EKO413

FİNANSAL HİZMETLER PAZARLAMASI

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Finansal hizmet pazarlaması ile ilgili kavram, yöntem, uygulama, teknikler bu dersin konusunu
oluşturmaktadır.
EKO415

MERKEZ BANKACILIĞI VE PARA POLİTİKASI

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Para teorisi dersinin üzerine inşa edilen derste para politikası uygulamaları Dünya ve Türkiye
uygulamaları baz alınarak anlatılmaktadır. Dersin içeriği nedeniyle öğretim dönemi içinde Dünya da ve
Türkiye de ortaya çıkan para politikasına ilişkin politika değişiklikleri ders gündemine alınmakta ve
ekonomiye olası etkileri tartışılmaktadır. Para politikası, araçları, amaçları, Merkez Bankacılğı, Para politikası
ara ve ana hedefler, MB bilançosu, Küresel para sorunları, krizler, 2001 dezenflasyon programı temel konular
arasındadır.
IKY313

KALİTE YÖNETİMİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Problemlere ve olaylara bakarken, durumsallık, tarihsellik, bilimsellik ve bütünsellik gibi ilkeleri
benimsetme; Uygulamada bir projede takım halinde veya lider olarak çalışabilme yeteneğini geliştirme; Yazılı
ve sözlü iletişim becerisini arttırma; kişisel ve bütünsel kalite anlayışlarını kazandırma; Kalite yönetimine
ilişkin problemleri analiz edebilme, yorumlayabilme ve çözüm geliştirebilme becerisini kazandırma; Bir
işletmede kalite yöneticisinin sahip olması gereken tüm yetkinlik ve yeterlilikleri kazandırma. Kalite ve temel
kavramları; Kaliteyi etkileyen unsurlar; Toplam kalite kontrol; Toplam kalite yönetimi ve temel kavramları;
Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci; Toplam kalite yönetimi ve süreç ilişkisi; Kalite güvence
sistemleri; ISO 9001:2000 kalite güvence standartları; Hata maliyetleri ve kalite; Kalite iyileştirme araçları;
Kalite iyileştirme teknikleri; Bütünsel kalite yönetimi; İşletmelerde kalite uygulamaları; Kalite maliyetleri.
ISL205

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Örgütsel davranış bilimlerinin çerçevesi, Grup ve grup içi ilişkiler, İşyerinde çatışma ve çatışma
yönetimi, Liderlik ve liderlik davranışları analizi, Değişim ve değişim yönetimi, Güç ve örgütlerde güç
kullanımı,Takım yönetimi, Stres ve stres yönetimi .
ULT302

ELEKTRONİK TİCARET

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Dersin içeriğini elektronik ticaretin tanımı, türleri, tarihsel gelişimi, internetin tanımı, internette
pazarlamaya giriş, internette pazarlama araştırması, internet bankacılığı, internette ödeme sistemleri,
satışçıların gözetim ve kontrolü oluşturmaktadır.
EKO409

MALİ HUKUK

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Mali hukukun temel kavramlarının tanıtılması, bilimsel evrelerinin özetlenerek, düşünsel temellerin
oturtulması temel amaç ve hedeflerdir. Mali hukuk içerisinde yer alan vergi ve maliye disiplinlerinin aktörleri
ve davranış kalıpları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
EKO407

RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu ders ile, öğrencilere sigorta şirketlerinin risklerini yönetme yöntemlerini açıklamak, bunların içinde
önemli bir yeri olan reasürans işlemleri hakkında genel bilgi vermek, hasar konusunun sigortalı ve sigortacı
açısından derinlemesine değerlendirilmesini ayrıca bankalar açısından risk yönetim sürecini açıklamayı
amaçlanmaktadır.
EKO403

EKONOMİ POLİTİKASI

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bir uzmanlık alan dersi olarak, geniş literatür yardımıyla politik ve iktisadi olaylar arasındaki ilişkinin
analizi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Politik İktisadın Araçları, Yeniden Dağıtım Politikaları,
Karşılaştırmalı Politikalar, Dinamik Politikalar, Para Politikaları konuları ele alınmaktadır.
ULT407

DIŞ TİCARET UYGULAMALARI

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Öğrencilerin dış ticaret derslerinde gördükleri ödeme şekilleri, incoterms, gümrük mevzuatı, serbest
bölgeler, dahilde ve hariçte işleme rejimleri gibi konularda ihracat, ithalatta ve gümrük işlemlerinin belge
uygulamalarını yapabilmesi sağlanacaktır.

4. YIL / 8. YARIYIL
EKO408

DÜNYA EKONOMİSİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Dünya ekonomisinin yapısı, I-II. Dünya Savaşları ve ekonomiye etkileri,sermaye birikimi, krizler,
küreselleşme vb. dersin içeriğidir.
ISL412

SİGORTACILIK

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Sigorta nedir? Tanımı, tarihi, fonksiyonları, sigortacılığın dünya ve Türkiye ekonomisi içerisindeki
yeri, fon oluşturma kapasitesi dersin içeriğidir.
ISL416

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Kıymetli evrak hukuku dersinde özellikle kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, şekil şartları ve
hükümleri, ziyanı ve iptali, poliçe, çek, bono, makbuz senedi ve varant açısından bunların şekil şartları, devri,
ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçları incelenmektedir.
ISL418

CEZA HUKUKU

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Ceza hukukunun gelişimi, cezanın amacı, nitelikleri ve çeşitleri, ceza teorileri, kefaret ve adalet teorisi,
önleme ve caydırıcılık teorisi, uzlaştırıcı teoriler, klasik doktrin, pozitivist doktrin ve sosyal savunma doktrini,
Türk Ceza Kanunu sistematiği, suçun maddi ve manevi unsurları, suça teşebbüs, kişisel cezai sorumluluk,
suça iştirak, suçun sınıflandırılması; cürüm, suç ve kabahat, Türk Ceza Kanunu genel hükümleri, kanunun
yer, zaman ve kişi açısından uygulanması, suçluların iadesi, uluslararası adli yardımlaşma bu dersin konusunu
oluşturmaktadır.
EKO402

İKTİSADİ KALKINMA

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

İktisadi büyüme süreçlerini açıklayan teorilerin öğretilmesi yoluyla büyüme analizleri yapabilir ve
politika önerileri geliştirebilir bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Ders 1950’lerden günümüze neoklasik çizgide
geliştirilen büyüme teorilerini kapsamaktadır. İlk neoklasik büyüme modelleri olarak Solow ve Swan’ın
modelleriyle başlanmaktadır. Klasik büyüme ve bölüşüm kuramı, Neo-keynesyen büyüme modelleri, Harrod
Domar büyüme modeli, Solow’un katkıları, altın çağ büyüme modelleri, teknolojik gelişmenin dışsal biçimde
modele getirilmesi, tasarruf oranının içselleştirilmesi, teknolojik gelişmenin içselleştirilmesi, sermaye
kavramının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesini dayanan büyüme modelleri işlenmektedir. Her bir büyüme
modelinin politika sonuçları çıkarılmakta ve çeşitli politikalar altında sonuçları irdelenmektedir.
EKO406

ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Endeks Sayıları: Fiyat Endeksi ve Miktar Endeksi,Ayrışım modelleri : Eğilim,Mevsimsel
dalgalanmalar, konjonktürel dalgalanmalar; Rastgele Dalgalanmalar, Trend Öngörü Yöntemleri: Grafik
Yöntemi,Yarım Ortalamalar Yöntemi; Hareketli Ortalama Yöntemi; En Küçük Kareler Yöntemi,Mevsimsel
dalgalanmaları Belirleme Yöntemleri,Mevsimsel dalgalanmaları Belirleme Yöntemleri Basit Ortalama
Yöntemi; Zincir Oran Yöntemi,Basit Ortalama Yöntemi; Zincir Oran Yöntemi,ARIMA Modelleri: Durağan
ve Durağan olmayan modeller içeriği; Box-Jenkins Yöntemi.
EKO408

BORSA VE TEKNİK ANALİZ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu dersin amacı öğrencilerin menkul kıymet analizi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu
kapsamda Temel Analize Giriş, Makro Ekonomi Analizi, Sektör Analizi, Klasik ve Kantitatif İşletme Analizi,
Yardımcı Analizler, İşletme Politikaları, Ekonomi Politikaları, Teknik Analiz Yöntemleri, Teknik Analizde
Grafikler ve Ölçek Türleri, Geri Dönüş ve Koordinasyon Örnekleri, Trend Çizgileri ve Trend Kanalları,
Borsada Teknik Analiz, Teknik Analiz ve Etkin Piyasalar Teorisi konularına yer verilecektir.
EKO410
EKONOMİK VE FİNANSAL GÖSTERGELERİN YORUMLANMASI (3 Teorik / 3
Kredi / 5 AKTS):
Bu ders orta dereceli makroekonomik kavramları tanıtarak ve bu kavramları makroekonomik ve mikro
ekonomik analizlerde kullanarak öğrencilerin modern ekonominin nasıl işlediğini öğretmeyi amaçlar. Bu
derste gelir, işsizlik, enflasyon, döviz kurları, ödemeler dengesi, devlet harcamaları, vergi, borçlanma, büyüme
gibi toplam değişkenleri ve aralarındaki ilişkileri incelenecektir. Ayrıca para politikalarının ve mali
politikaların makroekonomik değişkenleri nasıl etkilediği ele alınacaktır.

EKO412

YÖNETİM EKONOMİSİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Temel kavramlar, Piyasa analizi, Piyasa yapıları, Tam Rekabet, Tekel, Tekelci Rekabet, Oligopol,
Doğal Tekel, Monopson, Belirsizlik ve kurumsal kısıtlar altında optimal karar alma, Kurumsal/yönetsel
süreçlerde asimetrik bilgi, ahlaki risk ve ters seçim problemleri.

EKO414

SAĞLIK EKONOMİSİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Ekonomi bilimi ve temel kavramlar, Sağlık ve sağlık statüsü, Sağlık ekonomisi kavramı, önemi,
çalışma alanları, farklılaşan özellikleri, Sağlık hizmetlerinde arz ve talep ile Sağlık hizmetlerinde arz ve talep
esnekliğini etkileyen faktörler. Sağlık hizmetleri finansmanı, Sağlık sektöründe devletin rolü, Sağlık sektörü
ve iktisadi planlama, Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme, Türkiye sağlık harcamaları analizi.
IKY402

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVELİĞİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

İSG kültürü, İş kazaları, meslek hastalıkları, risk analizi, fiziksel-kimyasal-biyolojik risk etmenleri,
tarım-sanayi ve hizmetler sektöründe İSG, İSG ve beslenme, dersin içeriğidir.
IKY101

KİŞİSEL GELİŞİM VE KARİYER YÖNETİMİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 4 AKTS):

İnsan ve bireysel özellikler, iletişim ve ikna becerileri, zaman yönetimi, stres yönetimi, bireylerin
kişisel ve mesleki hayatlarında daha etkin, verimli, başarılı ve mutlu olabilmeleri için bireysel hayat planı,
bireysel kariyer planı, swot analizi, etkin not tutma, stresle mücadele gibi teknikler ele alınacaktır.
IKY102

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Dersin içeriğini stratejik İKY, personel planlaması, iş analizi, aday bulma, personel seçme,
oryantosyon, eğitim ve geliştirme, ücretlendirme, performans değerleme, sendikalarla ilişkiler gibi konular
oluşturmaktadır.
ISL305

ÜRETİM YÖNETİMİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Üretim ve üretim yönetimi kavramları, üretimle alakalı performans göstergeler, üretim stratejileri,
talep tahmin yöntemleri, kalite yönetimi, stok yönetimi, yalın üretim, kapasite yönetimi ve kuruluş yeri seçim
ULT204

KAMBİYO REJİMLERİ

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Döviz, döviz piyasası, döviz kuru, temel kavramlar, döviz piyasasında denge,döviz kuru sistemleri,
ödemeler bilançosu dengesi, ana hesap kalemleri, döviz kurları, iç ve dış denge açısından kur sistemleri, döviz
kurlarını belirlemeye yönelik yaklaşımlar, devalüasyon ve dış ticaret, para kurulu, ab para sistemi, nominal ve
reel kurlar, hesaplama yöntemleri, satın alma gücü paritesi ve kurlar, enflasyon, senyoraj ve döviz
kurları,Türkiye’de kur politikasının gelişimi, dünyada ve Türkiye’de döviz krizleri başlıca ele alınan konular
arasındadır.

ISL303

ULUSLARARASI PAZARLAMA

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Bu derste uluslararası pazarlama ile ilgili temel kavramlar, uluslararası pazarlama araştırması,
uluslararası pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler-ekonomik çevre, kültürel çevre, politik ve yasal çevre,
teknolojik çevre, uluslararası parlamada ürün, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma, çokuluslu şirketler ele
alınacaktır.

BIL402

İLERİ BİLGİSAYAR KULLANIMI

(3 Teorik / 3 Kredi / 5 AKTS):

Sunum programı özellikleri ve uygulamaları, bilgisayarlar arası iletişim, internet erişim ve özellikleri,
e-posta kullanımı, veri tabanı hazırlama, web sayfası tasarım ve yayımlama uygulama yazılımlarını
kullanabilme. Ani-virüs ve güvenlik yazılımlarının kurulum ve ayarlanması. Verilerin yedeklenmesi ve
korunması dersin içeriğidir.

