İktisat Bölümü Ders Tanımları
ECON 102 İktisat Sosyolojisi
(3,0,0,3,8)
İktisat sosyolojisinin temel prensiplerinin sunumu; iktisat sosyolojisinin ekonomik dinamikler
üzerindeki etkisinin aktarılması; temel iktisat teorilerinin sosyolojik bağlamda
değerlendirilmesi; piyasalar, tüketicilik, reklamcılık, maliyetler, firmalar, emek piyasaları,
sosyal ağlar, organizasyon kültürleri, finansal sistemler, gelir adaletsizliği ve refah devleti
olgularının incelenmesi.
ECON 111 Mikroiktisatın Temelleri
(3,0,3,3,6)
Mikroekonomi teorisine giriş; kıtlık, seçme zorunlulukları, fırsat maliyeti, ticaretin faydaları
ve üretim imkanları eğrisi konularının sunumu; ürün arz ve talebinin belirlediği denge fiyat ve
miktar saptanması; tüketicinin fayda maksimizasyonu, firma üretim ve maliyet seviyelerinin
belirlenmesi konularının işlenmesi; serbest rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasa
modellerinin tanıtılması, kamu malları ve dışsallık konularının incelenmesi.
ECON 122 Makroiktisatın Temelleri
(3,0,0,3,6)
Makroekonomi teorisine giriş; milli gelir, büyüme, istihdam ve enflasyon, konjonktürel
dalgalanmalar ve iktisadi işleyişi gösteren endeks bilgilerinin aktarılması; Keynes’in marjinal
tüketim eğilimi ve gelir çarpanı fikirlerinin oluşturulduğu gelir-harcamalar modelinin
sunumu; maliye politikası, para, bankalar, para politikası, makroekonomik istikrar ve merkez
bankalarının iktisadi gelişmeler üzerindeki etkilerinin tahlili; bütçe açık/fazlası ve ülke borcu
konularının incelenmesi.
ECON 211 Mikroiktisat
(3,0,0,3,6)
Mikroiktisat teorisinin detaylı ve matematik ağırlıklı olarak incelenmesi; arz-talep modeli,
tüketici teorisi, firma teorisi, üretim ve maliyet fonksiyonları ile tam ve eksik rekabet
koşullarında firmaların kâr maksimizasyon konularının teorik ve güncel yaşam
uygulamalarından örnekler verilerek incelenmesi.
ECON 222 Makroiktisat
(3,0,0,3,6)
Makroiktisat teorilerinin detaylı olarak sunulması; neoklasik teori ve takiben Keynes’in
İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi’nin tartışılması; monetarizm, yeni klasik iktisat ve
yeni Keynesci makroiktisadın Keynes sonrası gelişiminin incelenmesi.
ECON 232 Matematiksel İktisat
(3,0,0,3,6)
İktisat teorisinde sıkça kullanılan matematiksel kavramların anlatılması; denge analizi,
doğrusal modeller, matriks cebiri, türev kavramı ve türev alma tekniklerinin karşılaştırmalı
statik uygulamalar ve optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılması.
ECON

302

İktisadi Düşünceler Tarihi

(3,0,0,3,5)
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İktisat teorileri ve sistemlerinin zaman içindeki değişimlerinin sebeplerinin sunulması;
öğrencilere ekonomik görüşleri ve teorileri kronolojik olarak sıralayabilmelerinin öğretilmesi;
iktisat bilimindeki “değer” kavramının vurgulanması; İlk Çağ’dan itibaren içlerinde
Aristoteles, Adam Smith, John M. Keynes , Karl Marx ve Alman tarihçi okulu, marjinalist
okul, neoklasik okul, ve Chicago okulunun da dahil olduğu iktisatçı ve düşünürlerin
tartışılması.
ECON 311 Kamu Maliyesi
(3,0,0,3,7)
Öğrencilerin kamu ekonomik sorunlarını ve politikalarını belirleyip analiz etme becerilerinin
geliştirilmesi; kamu sektörünün boyutları ve rolü, ideolojisi, bir ülkenin mali yapısını
belirleyen ana faktörler, pozitif ve normatif analiz araçları, kamu mallarının üretimi ve
sunumu, dışsallıklar, eğitim ekonomisi, sağlık sektörü ekonomisi, fayda- maliyet analizi ve
gerçek yaşam uygulamalarının tartışılması.
ECON 321 Parasal İktisat
(3,0,0,3,6)
Paranın ne olduğu ve paraya olan talebin nasıl oluştuğu incelenerek açık ekonomi kurallarını
kabul etmiş bir ülkede para politikasının analizi; merkez bankacılığına giriş ve para arzı; para
politikası yönetiminin araçları; döviz piyasaları ve döviz kurunun belirleyen faktörlerin
incelenmesi.
ECON 322 Büyüme Ekonomisi
(3,0,0,3,5)
Türkiye’nin ekonomik büyüme tecrübesi ve neden gelişmiş ülkeleri yakalayamadığının
sebeplerinin tartışılması; problemi anlamak için büyüme teorisine genel bakış; Harrod’un
bıçak sırtı teoremi ve Solow’un Harrod’a cevabının irdelenmesi; Mankiw, Romer, Weil ve
Solow’ın katkılarının tartışılması; eğitim ve araştırmanın vurgulandığı içsel büyüme
teorilerinin tanıtılması; büyüme teorisine en yeni katkıyı sağlayan kurumsalcı yaklaşımın
incelenmesi; Türkiye’nin tasarruf ve yatırım eğilimleri, eğitim harcamaları, AR-GE ve
kurumlarla ilgili gelişmelerin analizi.
ECON 341 Uluslararası İktisata Giriş
(3,0,0,3,6)
Uluslararası iktisadın mikro ve makro yönlerinin işlenmesi; uluslararası ticaret teorileri,
gümrük tarifeleri ve kotalar gibi ticareti engelleyici tedbirler, ödemeler dengesi, döviz kurları
ve döviz kuru sistemlerinin incelenmesi; açık ekonomilerde makroekonomi politikalarının
tartışılması; uluslararası iktisadın uygulamadaki geçerliliğini gösterebilmek amacıyla teorinin
yanı sıra bu kuramların gerçek hayattaki işleyişlerinin incelenmesi.
ECON 342 Uluslararası İktisat Politikası
(3,0,0,3,6)
Uluslararası ticaret ve kalkınma politikaları ve bunlarla ilgili sorunların incelenmesi;
küreselleşmenin ülke ve bölge ekonomilerine etkilerinin tartışılması; mevcut dünya ticaret
sisteminin eleştirisi; açık ekonomilerde makroekonomik politika sorunları ve uluslararası
finansal krizlerin incelenmesi; Kuzey Amerika ve Avrupa’nın ekonomik entegrasyonu, Latin
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Amerika’da ticaret ve kalkınma politikaları, Doğu Asya’da ihracat destekli kalkınma
politikaları ve BRIC ülkelerinin dünya ekonomisine etkilerinin araştırılması.
ECON 351 Ekonometrinin Temelleri
(3,0,0,3,7)
Mikro ve makroekonomi alanlarında öğrenciye ampirik araştırma yapabilmeyi öğretmet;
klasik doğrusal regresyon analizi ve temel varsayımları, en küçük kareler yöntemi, aralıklı
tahminler ve hipotez testleri gibi esas yöntemlerin incelenmesi; çoklu doğrusal bağlantı,
değişen varyans, otokorelasyon ve model spesifikasyon hataları gibi temel modelden
sapmaların tartışılması. Bu derste kullanılan ekonometri paket programı öğrencilerin ampirik
çalışma yapabilme becerilerini güçlendirmeyi amaçlar.
ECON 352 Ekonometri
(3,0,0,3,7)
Klasik doğrusal regresyon bilgisine sahip ekonometri öğrencilerine daha üst düzeyde
ekonometrik tekniklerin öğretilmesi; geçikmeli dağılım, Koyck, Almon, ve rasyonel
beklentiler gibi dinamik zaman serileri modellerinin ele alınması; otoregresif (AR), hareketli
ortalamalar (MA), rasgele yürüyüş (RW) ve vektör otoregresif (VAR) modellerin işlenmesi;
zaman serilerinin ilave konuları olan vektör eş-bütünleme (VEC) ve Arch/Garch modellerin
tanıtımı. Ampirik çalışma yapabilmek için bu derste ekonometri paket programı kullanılır.
ECON 363 Gelişme Ekonomisi
(3,0,0,3,5)
Gelişmiş, gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelerin kalkınma süreçlerinin incelenmesi;
ekonomik büyüme ve yapısal değişiklikleri teşvik edecek yöntemlerle birlikte, sağlık, eğitim
ve çalışma yeri koşullarının kamu ve özel kanallar vasıtasıyla geliştirilmesinin araştırılması;
dünyadaki çeşitli ülkelerin detaylı anket verileri ve gelişme sürecinde denenen ve uygulanan
politikaların tartışılması.
ECON 364 Sağlık İktisadı
(3,0,0,3,5)
Sağlık sektöründe karşılaşılan sorunlar iktisadi bakış açısı ile analiz edilir ve çözüm yolları
araştırılır; geleneksel mikro iktisat teorileri, sağlık iktisatçıları için istatistik araçları, sağlık
hizmetleri üretimi ve maliyeti incelenir; ekonomik yöntemlerle yurtiçi ve küresel sağlık
sorunları tartışılır.
ECON 365 Para ve Sermaye Piyasaları
(3,0,0,3,5)
Finansal piyasalardaki gelişmeleri öğreterek ve öğrencilerin güncel olayları tarihsel şartlar ve
çevre içinde değerlendirebilmelerinin sağlanması; gelecekteki gelişmeleri tahmin edebilme
yeteneğinin kazandırılması; finansal enstrümanların değerlerinin hesaplanması, faiz ve
getirilerin nasıl saptanabileceğinin öğretilmesi; finansal piyasaların yapısı ve işleyişi, bu tip
piyasalardaki çeşitli risklerin yönetimi ve finansal sistemin örgütlenmesi ile ilgili kurumsal
konuların tartışılması.
ECON

366

Avrupa Birliği Ekonomisi

(3,0,0,3,5)
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Avrupa Birliği’nin farklı açılardan kapsamlı değerlendirilmesi; bölgesel ekonomik
entegrasyon teorisinin açıklanması; statik (ticaret yaratma ve çeşitlendirme) ve dinamik
etkiler (dış ticaret hadleri, ölçek ekonomisi, iktisadi kalkınma ve emeğin hareketliliği)
incelenmesi; Avrupa Birliğinin tarihsel gelişim sürecinin ve yapısal örgütlenmesinin analitik
olarak değerlendirilmesi; tek para (Avro) sistemine geçiş süreci ve Avrupa’nın para
politikalarıyla maliye politikaları ve diğer bazı politika problemlerinin tartışılması; ödev
hazırlama ve sınıf içinde sunum yaparak araştırma ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi.
ECON 367 Uluslararası Politik İktisat
(3,0,0,3,5)
Dünyanın karşı karşıya olduğu sorunları analiz ederken disiplinler-arası bir yaklaşım
sunulması; merkantilist, liberal ve Marxist paradigmaların tartışılması; İkinci Dünya Savaşı
sonrası uluslararası para sisteminin ele alınması; Bretton Woods sisteminin çöküşü ve
küreselleşme süreci sonrası IMF ve GATT/WTO gibi uluslararası örgütlerin değişen rollerinin
incelenmesi.
ECON 368
Öngörü
(3,0,0,3,5)
İktisat ve işletmeleri ilgilendiren satışlar, harcamalar, faizler, enflasyon ve GSYİH gibi
ekonomik zaman serilerinin ileriye dönük öngörülerinin yapılabilmesi için gerekli
ekonometrik tekniklerin öğretilmesi; zaman serilerinin trend, mevsimsellik, konjonktürel ve
rastgele gibi bileşenlerinin incelenmesi, Box-Jenkins öngörü modelleri, üstel düzeltme, vektör
otoregresif zaman serileri modelleri ve bu modellerde öngörülerin doğruluklarının
değerlendirilmesi.
ECON 369 Uygulamalı Ekonometrik Zaman Serileri
(3,0,0,3,5)
Modern zaman serisi ekonometrik tekniklerinin ileri düzeyde öğretilmesi ve uygulama
yapabilme yeteneğinin kazandırılması; AR, MA, ARMA, ARIMA gibi tek değişkeni
kapsayan ekonometrik tekniklerin yanısıra, VAR, eş-bütünleme, ECM, SURE, ARCH ve
GARCH gibi daha ileri ve çok değişkenli yöntemlerin ekonometrik paket program
kullanılarak öğretilmesi.
ECON

373

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

(3,0,0,3,5)

ECON 375 Coğrafi İktisat
(3,0,0,3,5)
Küresel, ulusal, bölgesel ve yerel ölçeklerde, iktisadi faaliyetlerin konumsal özelliklerini
belirleyen süreçlerin araştırılması; iktisadi küreselleşme, endüstriyel sektörlerin mekansal
dağılımı, çok uluslu şirketler, uluslararası ticaret, bölgesel iktisadi kalkınma, atıkların çevreye
etkileri ve yasadışı ekonomik faaliyetlerin incelenmesi; gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerdeki küresel pazarların gelişimlerinin değerlendirilmesi.
ECON 379 Döviz Kuru Ekonomisi
(3,0,0,3,5)
Sabit kur, dalgalı kur ve yönetilen dalgalı kur gibi çeşitli kur rejimlerini ve bu rejimlerin
avantaj ve dezavantajlarının tartışılması; kur seviyesinin belirlenmesi, dışa açık bir ekonomide
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para ve maliye politikaları, kurların dış ticaret, sermaye hareketleri, enflasyon, spekülasyon,
döviz rezervleri, uluslararası borç, ödemeler dengesi üzerine etkileri ve ortak para ve parasal
entegrasyonun incelenmesi.
ECON 401 Bitirme Projesi
(3,0,0,3,13)
Lisans programında son sınıfa gelmiş olan öğrencilere dört yıl boyunca edindikleri bilgileri
kullanarak, kendi seçtikleri bir konuda danışmanının gözetiminde akademik bir çalışma
sunmalarının sağlaması; dönem sonunda bu çalışmayı tez halinde bölüm jürisine sunan
öğrencinin sözlü sınav başarısı ve teslim edilen yazılı dosyasına göre çalışmasının
değerlendirilmesi.
ECON

412

Endsütriyel Organizasyon

(3,0,0,3,5)

ECON

414

İşgücü Ekonomisi

(3,0,0,3,5)

ECON 422 Türkiye Ekonomisi
(3,0,0,3,6)
Türkiye ekonomisinin büyüme ve kalkınma dinamiklerinin irdelenmesi; Türkiye
ekonomisinin tarihsel değişim süreci ve bazı güncel konuların ve politikaların tartışılması;
makroekonomik istikrar, ekonomik reformlar, özelleştirme, denetleme/düzenlemeler ve gelir
eşitsizliği, küresel krizin Türkiye üzerindeki etkileri, Türkiye’nin ticaret politikası, sermaye
hareketleri, finansal küreselleşme, doğrudan yabancı yatırımlar, yoksulluk, işsizlik ve
kayıtdışı sektör gibi diğer önemli konuların incelenmesi.
ECON

453

Fayda Maliyet Analizi ve Proje Değerlemesi

(3,0,0,3,5)

ECON 461 İktisadi Strateji
(3,0,0,3,5)
Çatışma ve pazarlık yapmak ile ilgili oyun teorisine yönelik analiz yapmayı gerektiren unsur
ve tekniklerin incelenmesi; Nash dengesi ve rasyonel olabilme gibi çözüm tekniklerinin
araştırılması; tekrarlanan oyunlar, pazarlık yapma, işbirliği yapılan ve yapılmayan oyunlar,
hakim stratejiler, maksimin strateji, karma stratejiler, sıra ile oynanan oyunlar gibi klasik
konuların yanı sıra farklı öngörüş, psikolojik oyunlar ve beklenen fayda maksimizasyonu
olmayan oyunlar gibi daha yeni konuların öğretilmesi.
ECON 462 Enerji Ekonomisi
(3,0,0,3,5)
Enerji talebi ve arzı, enerji fiyatları, enerji tüketimi ve üretiminin çevresel etkileri,
vergilendirme, fiyat denetimi veya denetimsizliği, enerji verimliliği ve emisyon kontrolü gibi
kamu politikalarının kuramsal ve ampirik tartışılması; yerel, ulusal ve küresel pazarlardaki
petrol, doğal gaz, kömür, elektrik, nükleer ve yenilenebilir enerji, sürdürülebilir enerji
üretimi, enerji planlama yöntemleri, enerji yatırımları ve gelişmekte olan ülkelerin özelliklerin
incelenmesi.
ECON

463

Ortodoks İktisadın Eleştirisi

(3,0,0,3,5)
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Sermaye teorisi tartışmaları ışığında neoklasik değer ve bölüşüm teorisinin bir eleştirisinin
yapılması; klasik yaklaşımın neoklasik paradigmaya bir alternatif olabileceğinin gösterilmesi;
sermayenin bir diğer seçenek olarak neoklasik biçimde kavramlaştırılmasının detaylı bir
şekilde araştırılması; her bir yaklaşımdaki sorunların ele alınması ve bir alternatif olarak
klasik iktisadın değer ve bölüşüm konularının analizi.
ECON 464 Kültürel ve Tarihsel Açılardan İktisadi Davranış
(3,0,0,3,5)
İktisadi davranış ile kültür (dini inançlar, değer ve tercihler) arasındaki nedensellik ilişkisinin
araştırılması; ekonomik gelişme üzerindeki etkilerinin gösterilmesi; kültürün kurumsallaşma
ve iktisadi değişkenlerden ayrıştırılması; tarihsel bir bakış açısından kabul görmüş ekonomik
davranışın beşeri davranışın akışkanlığı ve tahmin edilmesindeki zorluk dikkate alınarak
değerlendirilmesi; tarihsel ve kültürel bir bakış açısından geleneksel iktisat modelleri,
kültürün bir parçası olarak iktisadi davranış ve tarih boyunca değişen iktisadi şartlar ve
görüşlerin tartışılması.
ECON 481 Staj
(3,0,0,3,5)
İş tecrübesi, üniversite eğitiminde teorik bilgiler edinen öğrenciler için oldukça önemlidir.
Staj öğrencilere gerçek iş hayatına atılmadan önce tecrübe kazanma fırsatı sunar. Öğrenci
kendisinin seçip, başvurup, kabul edildiği bir şirkette 30 işgünü süreli bir staj yaptıktan sonra,
firma yetkililerinin verdikleri rapora göre değerlendirilir.
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