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BİRİNCİ YIL 

I. YARIYIL 

 

 

ISL505 Yönetimsel İktisat (3,0) 6 AKTS 
 

Temel Mikro Ekonomik ve Makro Ekonomik kavramlar boyutu incelenmektedir. Mikro 

Ekonomik Analiz içinde Genel Tüketici ve Üretici Teorisi, Genel Denge ve Refah Teorisi ve 

Gelirler Politikası ele alınmaktadır.. Makro Ekonomik Analiz içinde İktisadi Doktrinler ve 

Gelişimi, sistemler içindeki İktisat Politikaları uyarlamaları, milli gelir teorisiyle beraber 

kalkınma ekonomisi kuramları işlenmektedir. 

ISL521 Sermaye Piyasası, Kurumlar ve Araçlar (3,0) 6 AKTS 
 

Bu derste öğrenciler, finansal kurumların ve pazarların özelliklerini inceler. Bu doğrultuda 

finansal kurumların faaliyetleri, çeşitli finansal pazar mekanizmaları ve finansal araçların 

nitelikleri ele alınacak ve finansal pazarlardaki belli başlı faaliyetleri, finansal kurumların 

rollerini ve işleyişi irdelenecektir. Pay senetleri, tahviller, yatırım fonları ve emeklilik fonları 

detaylı olarak ele alınacaktır. Ayrıca SPK, Borsa İstanbul BDDK gibi kurumların işleyişi 

gözden geçirilecektir. Dönem boyunca pay senedi portföy simülasyonu yapılacaktır.  

EKO503 Makroekonomik Analiz (3,0) 6 AKTS 
 

Temel kavramlar, Klasik ve Keynesgil analiz, kamu kesimi ile dışa açık ekonomilerde milli 

gelirin belirlenmesi. Para ve bankacılık sistemi, para, faiz ve milli gelir ilişkisi IS-LM 

analiziyle birlikte incelenmektedir. Enflasyonun tanımı, türleri ve etkileri, enflasyona karşı 

uygulanacak politikalar ile rasyonel beklentiler, Philips eğrisi gibi konular da analiz 

edilecektir. 

EKO515 Finansal Yönetim (3,0) 6 AKTS 
 

Finansal Yönetim işletmelerde finansal yönetimi ve finansal piyasaları, yöneticilerin 

kararlarının finansal tarafını vurgulayarak işler. Finansın bütün konularını kapsar, bunların 

arasında: gerçek veya finansal varlıkların değerlemesi, risk yönetimi, türev enstrümanlar, risk 

ve beklenen getiri dengesi, finansman ve temettü politikaları vardır. Ders yönetimsel kararları 

yönlendirmede ampirik araştırmalardan destek alır. 



EKO513 Mikro Ekonomi (3,0) 6 AKTS 
 

Neo-Klasik iktisat teorisi çerçevesinde firma, tüketici ve faktör sahibi davranışları şu başlıklar 

altında incelenmektedir. Arz ve Talep Mekanizması, Tüketici Dengesi, Firma Dengesi Emek 

ve Sermaye Piyasalarında Dengeler, Neo-Klasik İktisadın Genel Yapısı, Piyasa Türleri, Tam 

Rekabet Piyasasında Denge, Oligopol Teorileri. 

 

ISL 510 Finansal Muhasebe (3,0) 6 AKTS 
 

Ticaret aritmetiği, kar hesapları , maliyet üzerinde kar hesapları , satış üzerinde kar hesapları, 

basit faiz, iskonto, dış iskonto, cari hesapları, hamburg metodu, taksitleme sermaye teşkili, bir 

borcun taksitlerle ödenmesi, rant, borsa işletmeleri gibi işlemler, yatırım projelerinin 

değerlendirilmesidir. İşletmenin sürekliliğini sağlamak ve piyasa değerini maksimum kılmak 

amacına yönelik olarak, finansal analiz ve kontrol, uzun ve kısa vadeli finansal planlama ve 

işletme sermayesi yönetimine ilişkin temel kavramların açıklanması. Daha çok maliyet hesabı 

performansının ölçümü ve bütçe üzerinde durulur. Gerçek anlamda çalışan kurumlardaki 

çeşitli maliyet ve değerlendirmelerin nasıl tanımlanacağı konusuna hitap eder.  

EKO507 Sermaye Piyasası ve Türev Ürünler (3,0) 6 AKTS 
 

Finansal piyasalar, finansal piyasaların unsurları, türleri ve fonksiyonları, para piyasaları, 

türleri, fonksiyonları, para piyasası araçları ve katılımcıları, sermaye piyasaları, türleri, 

fonksiyonları, sermaye piyasası araçları (tahvil ve hisse senedi), tahvil piyasaları, hisse senedi 

piyasası, türev piyasalar, uluslararası piyasalar, piyasaları düzenleyici ve denetleyici 

kurumlar, ticari bankalar, yatırım bankaları ve kalkınma bankaları, banka dışı finansal 

kurumlar, sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumlar ile sermaye piyasasında 

yatırımcının bilgilendirilmesi gibi kavramlar ele alınacaktır. 

ISL501 Yönetim ve Organizasyon (3,0) 6 AKTS 
 

Bu derste öğrencilerin örgütlerin verimli ve etkin yönetilmesi için gerekli kuramsal ve 

kavramsal bilgileri, bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilmeleri, örgütün daha iyi 

yönetilmesinde etkili olan yönetsel davranışları yorumlayabilmeleri ve karşılaştırma yaparak 

aralarındaki ilişkileri analiz edebilmeleri amaçlanmaktadır. Yönetim ve organizasyon ile ilgili 

temel kavramlar, klasik, Neo-Klasik, modern yönetim ve organizasyon kuramları ile 

günümüzde uygulamada sıkça görülen modern sonrası yönetim kavramları ayrıntılı olarak 

incelenmektedir. 

EKO511 İleri Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (3,0) 6 AKTS 
 

Maliyet ve yönetim muhasebesinin temel kavramları açıklanacak, Giderlerin sınıflandırılması, 

gider, maliyet, zarar kavramlarının açıklanması, maliyet unsurları ve üretilen mamullerin 



maliyeti incelenecek, bütçe kavramı açıklanarak, işletme bütçelerinin oluşturulması detaylı 

olarak uygulanacak, planlama ve kontrol analizleri ve karar analizleri yapılacaktır. 

EKO509 Uluslararası Finans (3,0) 6 AKTS 

Günümüz koşullarında uluslararası piyasaların nasıl çalıştığını tanımlamak, uluslararası 

finansal piyasaların yapısını açıklamak, finansal krizlerin neden ve sonuçlarını analiz etme 

becerisi kazandırmak ve döviz piyasasının işleyişini kavratmak dersin öğrenim çıktıları 

arasında yer almaktadır. Dersin içeriği kapsamında faiz oranlarının davranışı, risk yapısı ve 

vade yapısı incelenecektir. Para talebi ve arzı süreçleri detaylı olarak açıklanacaktır.  

 

EKO533 Seminer (1,0) 3 AKTS 
 

Seminer dersinin amacı, yüksek lisans öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim 

öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun 

olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini 

geliştirmedir. 

Seminer dersinin süreci; tez çalışmalarıyla ile ilgili bir literatür taraması, danışman öğretim 

üyesi ile birlikte bir seminer konusu belirleme, belirlenen tarihte seminer sunumu ve 

anlatımından oluşmaktadır. 

 

 

 

II. YARIYIL 
 

ISL502 Yönetim ve Strateji (3,0) 6 AKTS 
 

Bu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde 

tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş 

yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer 

derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş 

yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır. Kalite kavramı, 

kalitenin tarihsel gelişimi, kaliteye ulaşmada gerekli aşamalar, Toplam Kalite öğeleri, rekabet 

gücünü arttırmaya etkisi, klasik yönetim anlayışı (Taylor Modeli) ile toplam kalite 

yönetiminin farkları; toplam kalite yönetim (kalite yönetim) ilkeleri; toplam kalite 

yönetiminde: kalite kontrol çemberleri, kalite kontrol diyagramlarının oluşturulması ve 

yorumlanması, eğitim, kalite geliştirme araç ve teknikleri; performans değerlendirme, 

performans sisteminin özellikleri, TKY Metotları (Beyin Fırtınası TKY Çemberleri, TKY 

İstatistikleri), ISO 9000:2000 revizyonu, faydaları ve ISO 9000:1994 kalite güvence sistemi 

ile karşılaştırılması ve ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi serisi standartları konuları 

irdelenecektir. 

 

 

 

 

 

 



EKO504 Uluslararası Yatırım ve Portföy Yönetimi (3,0) 6 AKTS 
 

Türk Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzı( Hisse Senetleri, 

Bono ve Tahviller, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve Yatırım Fonları), Türk Sermaye 

Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzı( Hisse Senetleri, Bono ve 

Tahviller, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve Yatırım Fonları), Türk Sermaye Piyasası 

Kanunu'nda; Sermaye Artırımı yoluyla Anonim Şirketlerin ve Borsa'ya Kote- olmayan 

şirketlerin halka arzı, Halka Arz metotları; En-İyi Gayret Aracılığı, Tam Taahhüt ve Halka 

Arzlarda ve Aracılıkta yasal sınırlar. Portföy Yönetimi; Teorik Temelleri, Portföy 

Farklılaştırması ve Portföy Yönetimi Teorileri. Beklenen Getiri ve Risk, Hisse Senedi ve 

Tahvil Değerleme, Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli, Arbitraj Fiyatlama Modeli, Etkin 

Piyasalar Hipotezi, Modern Portföy Kuramı, Portföy Performansının Ölçülmesi. 

EKO530 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (3,0) 6 AKTS 
 

Bu dersin amacı bilimsel araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve 

sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel 

yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında 

araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, 

kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / yorumlama ve 

rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste etik kavramı ve etik kuramları, 

araştırma etiği ve yayın etiği, etik dışı davranışlar vurgulanacaktır. En sık görülen araştırma 

ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek 

yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmaktır. 

EKO506 Para ve Banka (3,0) 6 AKTS 
 

Paranın tanımı, işlevleri ve standartları. Finansal piyasalarda kullanılan finansal araçlar ve 

aracı kuruluşlar. Türk bankacılık sistemi ve işleyişi. Para arzı teorisi ve ticari bankaların kaydi 

para yaratması. TC Merkez Bankası'nın yapısı, işleyişi ve para politikası uygulamaları. Para 

talebi ve faiz teorileri. Özel finans kurumları. Bankaların fon kaynakları. Bankaların fon 

kullanımı. Uluslararası bankacılık. 

EKO510 Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Güncel Sorunlar (3,0) 6 AKTS 
 

Ekonomik sorunların yirminci yüzyıldaki gelişim ve değişimi, karşılaşılan sorunların 

aşılmasında ortaya çıkan politik yaklaşımları, politik yaklaşımların sorunların çözüm sürecine 

etkileri ve gelişmekte olan ekonomilerin yapısal sorunları hakkında öğrenciye bilgi alt yapısı 

kazandırılır. 

EKO518 İktisadi Büyüme ve Kalkınma (3,0) 6 AKTS 
 

Bu derste ele alınan konular şunlardır: küçük ve açık bir ekonomi için büyüme modellerinin 

tasarımı, büyüme ve kalkınma kuramları, emek arzı ve büyüme modellerinde nüfus 

dinamikleri, gelir dağılımının büyüme modelleri ile birleştirilmesi, büyüme modellerinde 

teknolojinin yayılımı, istikrarlı ve istikrarsız büyüme. Ayrıca II. Dünya Savaşı sonrası 

büyüme ve büyüme kuramının geçiş ekonomileri ile ilintisi konularına da değinilmektedir. 

 

 

 



EKO524 Kurumsal Finans (3,0) 6 AKTS 
 

Kurumsal finans işletmelerin fonlama ve sermaye yapıları, yöneticilerin hissedarlar adına 

firma değerini yükseltmek için aldıkları aksiyonlar ve araçlar ile finans kaynaklarının 

dağılımını inceler. Bu dersin hedefi kurumsal yatırım ve finansal kararlar alımı ve risk analizi 

için gerekli analitik düşünce şeklinin oluşmasını sağlamaktır. İşlenecek konular arsında 

bugünkü değer, iskontolu nakit akımları ve sermayenin fırsat maliyeti ve diğer değerleme 

teknikleri, kısa ve uzun dönemli finansal yönetim, risk ve getiri, CAPM, sermaye bütçelemesi, 

kurumsal sermaye yapısı ve finansman politikaları gibi konular bulunmaktadır. 

EKO514 Türkiye Ekonomisi (3,0) 6 AKTS 
 

Bu derste, Türkiye ekonomisinin tanımı ve kapsamı ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 1923- 

1960 dönemi Türk ekonomisi: Ekonomik gelişme ve üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret 

hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler, dış ticarette gelişmeler. 1960-1994 dönemi Türk 

ekonomisi: ekonomik gelişme, üretim, verimlilik, sektörler arası bağlantılar, finansman, 

istihdam, dış ticaret. 1995’den sonraki gelişmeler. Temel ekonomik sorunlar ve çözüm yolları. 

EKO526 Finansal Ekonometri (3,0) 6 AKTS 
 

Bu ders, temel olarak zaman serileri metodolojisinin finansta kullanımına dayanmakta ve 

finansal zaman serisi analizi ile ilgili teori ve uygulamaları içermektedir. Finansal araçların 

kullanılmasında ekonometrinin yeri, volatiliteleri ve korelasyonlarının modellenmesi ve 

tahmin yöntemleri, finansal varlıkların getirilerinin modellenmesi için gerekli metodların 

gösterimi, risk-getiri modelleri, portföy risk ve getirisi hesaplanması, Logit ve Probit modeller 

ele alınacaktır. 

EKO528 Dış Ticaret İşlemleri (3,0) 6 AKTS 
 

Bu dersin amacı, dış ticaret işlemleri ve dış ticaretin finansmanı hakkında öğrencilerin teorik 

bilgi sahibi olmalarını ve bu teorik bilgileri dış ticaret analizlerinde kullanarak iktisadi 

sentezler yapabilmelerini sağlamaktır. 


