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MCBÜ
İşletme Fakültesi
Ekonomi ve Finans Bölümü
I.YARIYIL
Türk Dili I

Bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin,
köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve
alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin
düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu ders, sırasıyla şu konu başlıkları etrafında işlenmektedir: Osmanlı Siyasal, toplumsal ve ekonomik
yapısı; Osmanlı Devleti’nde modernleşme gereksiniminin ortaya çıkışı; III. Selim ve II. Mahmut
devri reformları; Tanzimat Dönemi; I. Meşrutiyet Dönemi; II. Meşrutiyet Dönemi; Birinci Dünya
Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışı; Mütareke ve İşgal dönemi; Milli Mücadele; Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşu. Derste Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihi Dünya’da yaşanan gelişmelere
paralel ve bağlantılı bir biçimde ele alınmakta ve öğrencinin okumakla yükümlü olduğu kitap ve
makaleler bulunmaktadır. Ders ayrıca görsel öğelerle desteklenmektedir.

Yabancı Dil I

Dersler, grammar ağırlıklıdır ve bu ders kapsamında Present, past, contınıous ve future tens’ler
işlenmiş ve yoğun exercies yapılarak konular bitirilmiştir. Yardımcı kitap olarak English in use
grammer kitabı önerilmektedir.

Hukukun Temel Kavramları

Hukukun tanımı, toplumsal düzen kuralları ve hukuk kuralları, hukuk kurallarının türleri ve
kaynakları, yaptırımları, kanun boşluğu, hakimin takdir yetkisi, hak kavramı dürüsklük ilkesi, hakkın
kötüye kullanılması yasağı, iyiniyet ilkesi, ispat yükü, gerek ve tüzelkişiler, karineler, hak ve fiil
ehliyeti, hısımlık, yerleşim yeri, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, zilyetlik, mülkiyet hakkı,
mülkiyet hakkının kısıtlamaları, paylı mülkiyet ve eblirliği mülkiyeti, taşınır ve taşınmaz mülkiyeti,
kat mülkiyeti, devre mülk, sınırlı ayni haklar, rehin hakkı ve ipotek.
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MCBÜ
İşletme Fakültesi
Ekonomi ve Finans Bölümü
İktisada Giriş I

Bu ders, iktisat bilimin temel kavramları, araçları ve yöntemlerini inceler. Arz ve talep analizi, tüketici
ve firma davranış teorileri incelenmektedir. Tam rekabet, tekel gibi farklı piyasa rekabet yapılarının
kaynak dağılımı üzerine etkileri incelenmektedir. Genel denge, refah ve kamu ekonomisinin temel
kavramları tartışılmaktadır.

Genel İşletme

İşletme ve işletme tanımı, işletme ile ilgili kavramlar, işletmenin özellikleri, işletmenin amaç ve
kaynakları, işletmenin çevre ile ilişkileri, hukuki yapıları açısından işletmelerin sınıflandırılması,
işletmenin büyüklüğü, işletmenin kuruluş yeri ve seçimi, yönetimin fonksiyonları: Planlama,
Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol, Karar verme, İşletmenin Fonksiyonları: Üretim,
Finans, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, AR – GE.

Ekonomi ve Finans Matematiği I

Sayılar, bağıntı ve fonksiyon, lineer fonksiyonlar ve işletme uygulamaları, ikinci dereceden
fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev ve işletme uygulamaları, fonksiyonların grafik çizimleri, çok
değişkenli fonksiyonlar ve işletme uygulamaları.

Temel Bilgisayar Bilimleri I

Bu ders öğrencilere gerek günlük yaşamlarında gerekse mesleki kariyerlerinde kullanabilecekleri
temel bilgisayar ve MS Word bilgisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda öğrencinin giriş
düzeyinde bilgisayar hakkında bilgi sahibi olması, bilgisayar donanım parçalarını tanıması,
Windows’u ve Internet’i rahatlıkla kullanması ve MS Word programını etkin biçimde kullanması
amaçlanmaktadır.
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SEÇMELİ DERS I
Beden Eğitimi I
Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı, Amaçları; Çeşitli Beden Eğitimi Uygulamaları; Spor Branşlarının
Tanıtımı; Koruma Programları
Güzel Sanatlar I - Resim
Temel Resim Bilgisi; Resim Sanatında Kullanılan Araç ve Gereçler; Görsel Anlatımın Temel
Öğeleri: Fon-Figür ilişkisi, Tasar Öğeleri ve Kurgu, Kompozisyon, Perspektif; Resmetme
Güzel Sanatlar I - Müzik
Temel Müzik Bilgileri: Müzik, Notalar; Müziğe Tarihsel Bakış Müziğe Tarihsel Bakış.
Güzel Sanatlar I – Halk Oyunları
Öğrencilere; Türk Halk Oyunları yöre bilgileri, sahne teknikleri, Türk Halk Bilimi, Ritmik Hareket
Beceri, Geleneksel Türk Giyim Kuşamı ile bu dersleri destekleyici oyun eğitimi, Kültür ve Öğretim
Yöntemleri dersleri verilmektedir.
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İşletme Fakültesi
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II.YARIYIL
Türk Dili II

Dil bilgisi ve bölümleri. Kelime türetme. Kavram karşılıkları belirlemenin yolları. Dilin kullanım
alanları: sözlü anlatım, yazılı anlatım, görüntülü anlatım. Sözlü ve yazılı anlatımın düzenlenmesi.
Anlatım bozuklukları. Resmi yazılar: dilekçe, tutanak. Özgeçmiş yazımı. Edebi türler: mektup,
deneme, fıkra, makale, eleştiri, tanıtma, hatırat, biyografi, özgeçmiş, gezi yazısı, röportaj, nutuk,
tiyatro, masal, şiir, hikaye, roman, bildiri, bilimsel araştırma. Bilimsel araştırma yöntemleri. Bir
kitabın şekil bakımından meydana gelişi: dış ön kapak, iç kapak, kısaltmalar, bibliyografya çeşitleri,
kuralları. Dipnot kuralları.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bu ders, sırasıyla şu konu başlıkları etrafında işlenmektedir: Tek parti yönetiminin kurulması,
1920’ler ve 1930’larda Türkiye; Atatürk ilke ve devrimleri; II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye; Çok
partili siyasal yaşama geçiş sürecinde Türkiye; 1950-1960 döneminde Türkiye; 1960’larda Türkiye;
1970’lerde Türkiye; 1980’den sonra Türkiye. Derste Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihi Dünya’da
yaşanan gelişmelere paralel ve bağlantılı bir biçimde ele alınmakta ve öğrencinin okumakla yükümlü
olduğu kitap ve makaleler bulunmaktadır. Ders ayrıca görsel öğelerle desteklenmektedir.

Yabancı Dil II

Dersler, Grammar ağırlıklıdır Present, Past, Contınıous ve Future Tens’ler işlenmiş ve yoğun Exercies
yapılarak konular bitirilmiştir. Yardımcı kitap olarak Englısh ın use grammer kitabı önerilmiştir.

Borçlar Hukuku

Borçlar hukukunun temel kural ve kavramlarının öğrenciye öğretilmesi, diğer hukuk dalları için
ihtiyaç duyulan temel alt yapıyı oluşturmaktır.
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İktisada Giriş II

Bu ders, makroekonominin temel kavramlarını inceler. Makroekonomik değişkenlerin belirlenmesi,
makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler ve makroekonomik modellerin ana çerçevesi
incelenmektedir. Piyasa mekanizması ve devletin ekonomideki rolü de tartışılmaktadır.

Örgütsel İletişim

Bu ders kapsamında; öğrenciler örgütsel iletişim ile ilgili temel kavramları öğrenebilecektir.
Örgütlerdeki iletişim şekilleri hakkında fikir sahibi olacaklardır. Bu bağlamda; iletişim, gruplar arası
davranış yönetimi, çatışma, performans gibi konular öğrenilecektir.

Ekonomi ve Finans Matematiği II

Dersin amacı ekonomik ve finansal analizde kullanılacak temel cebir ve matris cebri araçlarının
öğrenilmesi ve nasıl kullanıldıklarının gösterilmesidir. Konular süreklilik,türevler doğrusal modeller
ve matris cebrini içermektedir.

Temel Bilgisayar Bilimleri II

Excel’e Giriş, Çalışma Sayfası Uygulamaları, Fonksiyonlar: Matematiksel Fonksiyonlar, İç içe
Geçmiş Fonksiyonlar, Grafikler: Grafiklerin Oluşturulması ve Biçimlendirilmesi, Sayfa Görünümü,
Sayfa Yapısı, Sayfaların Yazdırılması, Veri Yönetimi ve Organizasyonu: Verilerin Süzülmesi ve
Sıralanması, Alt Toplam Oluşturma, PowerPoint’e Giriş, Slaytların Oluşturulması ve
Biçimlendirilmesi, Sayfa Düzenleme, Slayt Görünümleri, Yazdırma Uygulamaları.
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SEÇMELİ DERS II

Beden Eğitimi II
Farklı Spor Branşlarına Yönelik Kurallar ve Uygulanması; Formu Koruma Programları.
Güzel Sanatlar II- Resim
Resmetme Teknikleri ve Uygulamaları.
Güzel Sanatlar II - Müzik
İnsan Sesleri; Okul Şarkıları: Tek Sesli Şarkılar, Marşlar, Türküler, Kanon, Koro, Solo, Çok Sesli
Şarkılar; Müzik Öğelerini Tanıma: Dinleme, Seslendirme, Eşlik Çalışmaları.
Güzel Sanatlar II – Halk Oyunları
Öğrencilere; Türk Halk Oyunları yöre bilgileri, sahne teknikleri, Türk Halk Bilimi, Ritmik Hareket
Beceri, Geleneksel Türk Giyim Kuşamı ile bu dersleri destekleyici oyun eğitimi, Kültür ve Öğretim
Yöntemleri dersleri verilmektedir.
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III.YARIYIL
Girişimcilik

Bu dersin amacı öğrencilere, girişimcilik konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu ders,
girişimcilik ve girişimci kavramları anlatılarak, girişimcinin özellikleri, girişimcilik süreci, girişimci
düşüncenin temelleri ve girişimcinin işlevleri konularını içerir.

Mikro İktisat I

Bu ders, öğrencilere mikroekonomi dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir.
Ele alınan konular arasında tüketici ve firma analizleri, kamu sektörü iktisadı ve üretim yer
almaktadır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin dönem sonunda mikroekonominin temel
konuları olan tüketici ve firma analizi, kamu sektörü ve ürün piyasası hakkında donanımlı olmaları
beklenmektedir.

İstatistik I

Tek Örnekleme İlişkin Testler; Bağımlı ve Bağımsız Örneklemlere İlişkin Testler; Çapraz Tablolar
ve Ki-Kare Testi; Bir Yönlü Varyans Analizi, İki Yönlü Varyans Analizi, İndeksler;

Ticaret Hukuku

Ticari işletme hukuku, haksız rekabet, ticaret ünvanı, şirketler hukuku; adi, kollektif, komandit,
limited, anonim şirketler. Kıymetli evrak hukuku. Menkul kıymetler ve türleri.

Kamu Maliyesi I

Bu dersin temel amacı gelir türleri ve kamu hizmetlerinin finansmanı ve sağlanmasını incelemektedir.
Ders kapsamında işlenen esas başlıklar: Kamu gelirleri, kamu harcamaları, bütçeler, kamu maliyesi
politikası ve kamu borçlarıdır.
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Finansal Muhasebe I

Dersin amacı; İşletme faaliyetlerinde ve işletme stratejilerinin oluşturulmasında Muhasebe Sistemi
nin rolünü ve diğer işletme işlevleriyle etkileşimlerini açıklayarak Kavramsal Çerçeve ile
uygulamalar, teknikler ve yöntemler arasındaki ilişkinin kurulmasını sağlamaktır.

SEÇMELİ DERS III

Ekonomi Sosyolojisi

Ders, son on yılda şekillenen yeni iktisat sosyolojisi bağlamında ekonomi ile sosyolojinin
disiplinlerarası kavşağında konumlanmıştır. Dersin ilk bölümü, klasik sosyal ve iktisadi düşüncenin
(Weber, Marx, Simmel, Veblen, Polanyi, Schumpeter) iktisat sosyolojisinin oluşumuna katkısını
eleştirel bir incelemeye tabi tutmaktadır. İkinci bölümde ise, pazar ve toplumsal kurumlar, tüketimin
anlamı, sosyal sermaye, güven gibi yeni iktisat sosyolojisinin çeşitli konuları ele alınmaktadır.

Siyasi Tarih

Bu bağlamda Reform, Rönesans, Avrupa'da hanedan savaşları, burjuvazinin gelişimi, aydınlanma ve
merkeziyetçi reformlar dönemi, İngiliz, Amerikan ve Fransız Devrimlerinin neden ve sonuçları
incelenecektir. Ağırlıklı olarak 19. yüzyıldaki devrimlerin Avrupa ve dünya tarihinin
şekillenmesindeki rolü tartışılacaktır.

Sosyal Politika

Bu ders, küreselleşme çerçevesinde sosyal politika ile ilgili güncel konuları siyasetin sınırlarını
yeniden düşünerek tartışmak amacıyla tasarlanmıştır. Ders boyunca, toplumsal yapılar ve ekonomik
gelişme üzerinden refah politikaları, refah devleti, sosyal vatandaşlık ve yoksulluk incelenecektir.
Ders, siyasi, toplumsal ve ahlaki ikilemler doğuran bu meseleler üzerine öğrencilerin analitik ve
eleştirel bakış açıları geliştirmelerini teşvik eder. Bu amaç doğrultusunda, yoksulluğun yarattığı
toplumsal sorunlar; yoksulluğun kadınlaşması, açlık, barınma, sağlık hizmetleri, çocuk emeği,
engellilik, eğitim, işsizlik, yaşlılık, emeklilik ve ayrımcılık gibi konular ele alınır.

syf. 8

MCBÜ
İşletme Fakültesi
Ekonomi ve Finans Bölümü
IV.YARIYIL
Mikro İktisat II

Piyasa Gücü: Monopol ve Monopson, Piyasa Gücü Durumunda Fiyatlama, Tekelci Rekabet ve
Oligopol, Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji, Faktör Piyasaları, Yatırım, Zaman ve Sermaye
Piyasaları, Genel Denge ve Ekonomik Etkinlik, Asimetrik Enformasyonlu Piyasalar, Dışsallıklar ve
Kamu Malları.

İstatistik II

Bu derste, öğrencilerin birinci yarıyılda öğrendikleri istatistiki bilgilerin derinleştirilmesine ve bu
bilgilerin uygulamada nasıl kullanıldığı hakkında bir fikir sahibi olmaları amaçlanmıştır. Ele alınan
konular arasında hipotez testi, regresyon analizi, parametrik olmayan testler ve varyans analizi
sayılabilir.

Finansal Muhasebe II

Dersin amacı; İşletme faaliyetlerinde ve işletme stratejilerinin oluşturulmasında Muhasebe Sistemi
nin rolünü ve diğer işletme işlevleriyle etkileşimlerini açıklayarak Kavramsal Çerçeve ile
uygulamalar, teknikler ve yöntemler arasındaki ilişkinin kurulmasını sağlamaktır.

Kamu Maliyesi II

Kamu maliyesi dersinde, devletin varlık nedenleri ve fonksiyonları araştırılmakta, kamu kesiminin
ekonomiye müdahalesinin iktisadi gerekçeleri, özel sektör ve kamu sektörü arasındaki farklılıklar,
kamu malları, kamu harcamaları, kamu gelirleri, bütçe, kamu borçlanması gibi konular teorik ve
güncel tartışmalar ışığında incelenmekte, bu alandaki temel literatür ve kavramlar tanıtılmaktadır.
Aynı zamanda özellikle Türkiye’de kamu kesimiyle ilgili kurumsal yapılar, kamu kesiminin hacmi,
kamu harcama ve gelir yapısının kompozisyonu, borçların yapısı, Türk mali sisteminin genel
sorunları gibi konular istatistiksel veriler yardımıyla araştırılarak öğrenilen kavramların ve
yaklaşımların uygulama alanı bulması sağlanmaktadır.
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Ekonomik Doktrinler Tarihi

Bu ders, günümüzdeki iktisadi akımları tarihsel bir bakış açısıyla ele alıp günümüze kadar hangi
aşamalardan geçtiğini açıkladığı için, ekonominin en önemli alanlarından birini oluşturur. Bu derste
ekonominin gelişimi, tarihsel süreçte metodolojik ve analitik sorular üzerinde durularak ve ana
ekonomik düşünceye alternatif olabilecek düşüncelerle değerlendirilecektir. Önce, teoriler arasındaki
dinamik ilişkiyi inceleyen genel bir çerçeve çizilerek piyasa sisteminin tarihsel gelişim süreci
incelenecektir. Daha sonra, her bir düşünce okulu kronolojik sıra ile ele alınacaktır.

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Bu derste, bilim felsefesinin temel kavramları ve sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri siyaset bilimi
ve uluslararası ilişkilere odaklanarak incelenmektedir. İşlenecek konular arasında sosyal bilimlerdeki
temel paradigmalar, metodolojik gelenekler (özellikle niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri)
ve farklı araştırma teknik ve araçları ile yapılan araştırma planları yer almaktadır. Dersin birinci
bölümü, araştırma yöntemleri ile ilgili seminer ve tartışmalardan oluşurken, ikinci bölümde,
öğrencilerin bireysel olarak veya grup halinde kendi araştırma projelerini yapmaları beklenmektedir.

SEÇMELİ DERS IV

Sosyal Sorumluluk

Öğrencilerin insan hakları ve demokratik değerler konusunda bilinç düzeyini yükselterek onlara
yaşadıkları/ tanık oldukları toplumsal sorunları insan hakları çerçevesinden tanımlayabilme becerileri
kazandırmayı amaçlayan bu ders aynı zamanda öğrencilerin ihlale karşı taraf olma tutumlarının ve
farklılıklarda bir arada yaşama kültürlerinin gelişmesini hedefleyip , bu kazanımlarını aktif yurttaşlık
temelinde bir gönüllülük hareketine dönüşmesi için gerekli zemini oluşturmaktadır. Dersin içeriği,
büyük ölçüde katılıma, grup çalışmasına ve öğrencilerin deneyimleri üzerine yapılacak tartışmalara
dayanmaktadır. Deneyimsel ve katılımcı öğrenme modelleriyle yürütülen derste,öğrencilerin
birbirlerinden ve sivil toplumda aktif olan kişi ve kurumlardan öğrenebilecekleri olanaklar
yaratılmaya çalışılmaktadır. Dönem sürecinde dersin ilk bölümünde demokrasi,sivil toplum,
gönüllülük/aktif yurttaşlık, insan hakları,gençlik ve sosyal haklar konusunda yapılan çeşitli uygulama
ve tartışmaların ardından, çoğunlukla ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılım ve katkılarıyla çocuk
hakları,kadın hakları/toplumsal cinsiyet,çevre hakkı gibi konularda atölyeler gerçekleştirilmekte ve
son bölümde öğrencilerin gruplar halinde proje döngüsü yönetimi adımları çerçevesinde çalışarak
hayata geçirebilecekleri bir sosyal sorumluluk projesi taslağı oluşturmaları beklenmektedir.
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Pazarlama İlkeleri

Bu dersin amacı temel pazarlama kavramlarını ve modern pazarlama yaklaşımlarının incelenmesidir.
Ders kapsamında pazarlama karması (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma), modern pazarlama yaklaşımı
üzerinde etkili olan çevresel faktörler, pazarlama bilgi sistemini ve pazarlama araştırması kavramı,
tüketici pazarları ve tüketici davranışları, endüstriyel pazarlar, pazar bölümlendirme ve hedefleme,
konumlandırma, ürün alt karması hakkında bilgi verilmektedir.

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak kavramı, türleri, şekil şartları, devri ve ödenmemesi sonuçları hakkında bilgi
vermektedir. Kıymetli Evrak Hukuku kapsamında kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın temel
özellikleri, değerlendirilmesi ve devri, türleri, ziyaı ve iptali, kambiyo senetleri, kambiyo senetlerinin
sınıflandırılması: poliçe, bono ve çek. poliçenin hukuki mahiyeti ve şekil şartları, kesidecinin
sorumluluğu, devir, kabul ve ödeme, müracaat haklarının kullanılması, aval ve araya girme, bono ve
çeklerin özellikleri incelenecektir.
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Makro ekonomide kullanılan modellerin analiz edilebilmesi için gerekli olan temel metodolojik
araçlar tanıtılmaktadır. Üretim, istihdam, işsizlik, faiz oranları, enflasyon ve toplam talep gibi temel
makro ekonomik değişkenler çeşitli makro ekonomi düşünce okulları açısından incelenmektedir.

Ekonometrik Analiz I

Dersin amacı, öğrencilere ekonometrinin tanımı, kapsamı ve metodolojisi hakkında temel bilgiler
vermektir. Ele alınacak konular arasında otokorelasyon, heteroskedastisite, lineer olmayan modeller,
kukla değişkenler, yapısal değişim, dinamik ve eşzamanlı modeller, vb. sayılabilir.

Para Teorisi

Para teorisi ve politikası, paranın fonksiyonlarını, paranın ekonomik aktiviteler üzerindeki etkilerini
ve Merkez Bankaları’nın para politikası araçlarını kullanarak ekonomiyi nasıl etkilediğini açıklamaya
çalı¸sır. Dersin ilk yarısında finansal kurumlar ve bankacılık sistemi hakkında bilgi verilecektir. Daha
sonra, para arzı tanımları ve bankaların kaydi para yaratma sürecinden ve bu süreçte Merkez
Bankaları’nın rolünden söz edilecektir. Bu baglamda, Merkez Bankası para politikası araçları, para
politikası stratejileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın izledigi politikalar ele alınacaktır.
Derste özellikle Türkiye’deki finansal yapı, TCMB’nin görev ve yetkileri, ve TCMB para politikası
araçları hakkında ayrıntılı olarak durulacaktır. Dersin ikinci yarısında ise, para talebi ile ilgili teorik
modeller sunulacak, daha sonra makroekonomik büyüklükler ile para arzı arasındaki ilişkiden,
enflasyonun sebeplerinden ve parasal aktarım mekanizmalarından söz edilecektir.

Vergi Hukuku

Ders kapsamında öncelikle vergi hukukunun temel ilkeleri incelenecektir. Daha sonra ise sırasıyla,
Türk vergi sisteminde yer alan tüm vergilere yönelik genel düzenlemeler; verginin doğumundan,
ödenmesine kadar geçen aşamalarda mükelleflerin tabi olacağı hukuki düzen, mükellef hak ve
ödevleri, vergi mükellefini denetleme yolları, vergi kayıp ve kaçakları ile mücadele kuralları, vergi
suç ve cezaları ile bunlardan kurtulma yolları ile vergi icra hukuku ve yargı sistemine ilişkin genel
esaslar incelenecektir.
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Bu ders, firmaların hem kendi içlerinde, hem de finans çevrelerinde karşılaştıkları sorunları
incelemektedir. Öğrencilerin, alternatif proje ve yatırımlardan hangisinin seçileceği konusunda
sistematik ve analitik bilgiye sahip olmaları, firmaların mali dökümanlarını kullanarak,
performanslarını izlemek, ölçmek ve arttırmak için becerilere erişmeleri amaçlanmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Öğrencilerin insan hakları ve demokratik değerler konusunda bilinç düzeyini yükselterek onlara
yaşadıkları/ tanık oldukları toplumsal sorunları insan hakları çerçevesinden tanımlayabilme becerileri
kazandırmayı amaçlayan bu ders aynı zamanda öğrencilerin ihlale karşı taraf olma tutumlarının ve
farklılıklarda bir arada yaşama kültürlerinin gelişmesini hedefleyip , bu kazanımlarını aktif yurttaşlık
temelinde bir gönüllülük hareketine dönüşmesi için gerekli zemini oluşturmaktadır. Dersin içeriği,
büyük ölçüde katılıma, grup çalışmasına ve öğrencilerin deneyimleri üzerine yapılacak tartışmalara
dayanmaktadır. Deneyimsel ve katılımcı öğrenme modelleriyle yürütülen derste,öğrencilerin
birbirlerinden ve sivil toplumda aktif olan kişi ve kurumlardan öğrenebilecekleri olanaklar
yaratılmaya çalışılmaktadır. Dönem sürecinde dersin ilk bölümünde demokrasi,sivil toplum,
gönüllülük/aktif yurttaşlık, insan hakları,gençlik ve sosyal haklar konusunda yapılan çeşitli uygulama
ve tartışmaların ardından, çoğunlukla ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılım ve katkılarıyla çocuk
hakları,kadın hakları/toplumsal cinsiyet,çevre hakkı gibi konularda atölyeler gerçekleştirilmekte ve
son bölümde öğrencilerin gruplar halinde proje döngüsü yönetimi adımları çerçevesinde çalışarak
hayata geçirebilecekleri bir sosyal sorumluluk projesi taslağı oluşturmaları beklenmektedir.
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Finansal Tablolar Analizi
Derste, Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Kapsamlı Gelir Tablosu, Fon Akım ve Nakit Akış
Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu gibi finansal tabloların nasıl hazırlandığının ve mali analiz
tekniklerinin örneklerle öğrencilere öğretilmesi amaçlanmaktadır.

İnternet Ekonomisi

Toplumun her alanında etkisini gösteren ve yaşamın sınırlarını ve işleyişini yeniden biçimlendiren
bir unsur olarak ekonomi ve iş dünyasında da önemli bir yer teşkil eden İnternet’in yarattığı yeni
ekonomi modeli ve yeni yönetim yaklaşımları incelenecektir.
İnternet, zorunlu hale getirmesi, konunun kapsamını ve önemini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda
ele aldığımız çalışmada, İnternet ekonomisi ve etkileri ele alınarak, son yıllarda giderek daha fazla
önem kazanan kurumsal sürdürülebilirliğin işletmeler açısından böylesi bir ekonomideki yeri ve
önemi üzerinde durulacaktır.

Cost Accounting

Derste; maliyet kavramı ve maliyet hesaplamalarının işletmeler için önemi üzerinde durulmaktadır.
Ders kapsamında maliyet türleri, maliyet hesaplama sistemleri ve maliyet kontrolü teknikleri ele
alınmaktadır.

Stratejik Yönetim

Bu derste ilgi odağı işletmenin bütünü, faaliyet çevresi ile ilişkileri, niyetlenilen amaçlara ulaşıp
ulaşmadığı ve yönetim stratejisi politikası planları ve bu hedefleri daha ileriye taşıyan görevlerinden
oluşmaktadır. Dersin konusunun dar olarak hedeflendiği ve işletmenin belirli fonksiyonlarına
odaklanıldığı ( örnek olarak finans, pazarlama, üretim, muhasebe vb.) diğer derslerden farklı olarak
bu ders, işletmenin hem içeride hem dışarıda bütünü ile ilgilenmektedir.
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Bu dersin amacı, öğrencilere ekonomi bilimini, kurallarını ve ardından da Türkiye ekonomisini
ayrıntılı olarak anlatmak, bilgilendirmek, analiz ve yorum sahibi yapmak. Türkiye ekonomisinin
genel yapısını ve zaman içinde gösterdiği performansı öğrenciye kazandırmak; öğrencinin çeşitli
zaman dilimlerini birbiriyle kıyaslayarak hangi politikaların hangi ekonomik sonuçları doğurduğunu
kavramasını sağlamaktır.

Finansal Hizmetler Pazarlaması

Pazarlamanın tanımı, hizmet pazarlaması kavramı, banka hizmetlerinin pazarlama özellikleri
hakkında bilgi vermek bu dersin temel amacıdır.
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Dersin amacı, öğrencilerin makroekonomik analizin temel ilkelerini öğrenmelerini sağlamaktır. Ele
alınan konular arasında kısa dönemde ekonomik dalgalanmalar, büyüme, işsizlik, enflasyon ve kamu
borçları, para arzı ve talebi ve değişik konulardaki makroekonomik tartışmalar sayılabilir. Teorik
modeller IS/LM- Mundell Fleming ve AD/ AS çerçevesidir. Bu dersin en temel hedefi orta düzey
makroekonomiyi öğrencilere öğreterek kısa dönem makroekonomik politika araç ve gereçlerini ve
uzun dönem Solow cu büyüme yi anlamalarını sağlamaktır. Hem teorik ve hem de uygulamalı
makroekonomi konuları incelenir.

Para Politikası

Para politikasının tanımı ve önemi, Para politikasının niteliği ve çeşitleri, Para politikasının temel
araçları, Para politikasının, araçları ve göstergeleri, Para politikasının ekonomiyi etkileme kanalları,
makro ekonomik denge ve Para politikası, Para politikası uygulaması ve gecikme sorunu, enflasyon
ile mücadelede para politikası, deflasyon ile mücadelede para politikası, para politikası- maliye
politikası koordinasyonları, parasal istikrar ve alternatif stratejiler, sabit kur sisteminde para
politikası, esnek kur sisteminde para politikası, uluslararası parasal sorunlar, Türkiye’de para
politikası ve T.C.M.B., Türkiye’de enflasyon ve para politikası, T.C.M.B.’nin temel görevleri ve
yetkileri, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde T.C.M.B. uygulamaları.

Finansal Yönetim II

Bu dersin amacı, temel finans prensiplerinin, çokuluslu şirketlerde ve uluslararası piyasalarda vaka
analizleriyle beraber uygulanmasıdır. Böylece uluslararası finansmana özgü boyutları hesaba katarak
yerel işletme finansmanı tarafından kazanılan değerleme yöntemlerinin kurulumunu ve genişlemesini
sağlar. Ders, özellikle politik risk ve kur riski gibi faktörleri de göz önünde bulundurarak uluslararası
yatırım ve finansman kararlarının doğru verilebilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede
çokuluslu şirketlerde risk yönetimine ilişkin temel finansal yöntem ve ürünlerin kullanımı da dersin
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
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Regresyon Değişkenlerinin Seçimi, Çoklu Bağlantı, Değişen Varyanslılık, Ardışık Bağımlılık,
Regresyonda Gölge Değişken, Yapısal değişimin Test Edilmesi, Tahminin Hata Varyansının Tahmin
Edilmesi, Mevsimsellik, Gecikmeli Değişkenler, Eşanlı Denklemler.

Türk Vergi Sistemi

Bu ders, öğrencileri vergi kavramları, prosüdürleri ve gelişmeleri hakkında bilgilendirmeyi ve temel
vergi kanunu prensipleri ile bu kanunların Türk ve uluslararası vergilendirme sistemleri altında
uygulamalarını anlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu dersin sonunda, öğrenciler temel
vergi kanunu prensipleriyle vergi kanunu tarihini analiz edebilecek, Türk vergi sistemini anlayacak
ve açıklayabilecek, ayrıca temel uluslararası vergi prosedürleri ve tekniklerini uygun yerlerde
kullanabileceklerdir.

SEÇMELİ DERS VI

Politik İktisat
UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)
Ülkelerdeki farklı muhasebe uygulamaları hem uluslararası faaliyette bulunan işletmeler hem
yatırımcılar hem de muhasebeciler için sorun yaratmaka ve uluslararası boyutta standartlaşma
gereksinimi doğurmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin uluslararası muhasebe ve finansal raporlama
standartlarını anlayabilmesi sağlanmaktadır.

Portfolio Management
Covering both the theoretical and the practical aspects of fixed income asset valuation and equity
valuation. Providing the core skills required by modern portfolio managers. Presenting a practical
framework for company directors to maximize shareholder wealth and learning how to use derivative
instruments is aimed.

Kriz Ekonomisi
Bu dersin amacı 20. yy’da dünya genelinde meydana gelen ekonomik krizlerin nedenlerini, etkilerini
incelemek, kriz göstergelerini ve IMF, Dünya Bankası ve WTO gibi uluslararası kurumların finansal
krizlere etkilerini irdelemek ve kriz yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktır.
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Sağlık sektörünün ekonomisi üzerinde durularak, sağlık sektöründeki hizmet üretim, tüketim, kaynak
tahsisi ve verimliliği olgularına yönelik kalitatif ve kantitatif yöntem teknikleri öğretilerek, bunların
hem yurttaşın yaşam kalitesine yönelik hem de ülke ekonomisi açısından önemi vurgulanarak kaynak
verimliliği ve süreç etkinliği sağlanması ve arttırılması üzerinde odaklanılacaktır.

Uluslararası Ekonomi
Bu dersin amacı, , öğrencilerin uluslararası iktisat biliminin temel kavram ve konularını ayrıntılı
olarak açıklayabilmelerini, teorik modeller arasındaki ilişkileri çözümleyebilmelerini, karşılaştırma
yapabilmelerini sağlamak ve uluslararası iktisat alanında hizmet verebilecek düzeyde bilgi, beceri ve
donanıma sahip, dünyadaki gelişmelerden haberdar olan öğrenciler yetiştirmektir.
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Finansal İktisat Dersinin amacı, bir ekonominin finansal yapı, sistem ve sektörünün ekonominin diğer
karar birimleri olan devlet, firma, hane halkının tercihleri ile arasındaki ilişkilerinin anlaşılması
sağlayacak teori ve uygulamaların öğretilmesidir. Finansal İktisat dersindeki konuların anlaşılması
açısından Mikroiktisat, makroiktisat ve para teorisi derslerinin alınmış olması gereklidir.
Öğrencilerimiz Finansal İktisat Dersini, genel olarak bankacılık ve sermaye piyasaları kapsamında,
dar bir alan çerçevesinde düşünmektedirler. Oysa bu alanlar Finansal İktisat alanı kapsamında farklı
şekillerde ele alınmakta ve incelenmektedir. Örneğin günümüzde kredi kartları ile yapılan
harcamaların, ekonominin telep, toplam tüketim, hane halkı borçlanma kısıtları üzerindeki etkisi
Finansal İktisat dersinin konuları arasındadır. Bununla birlikte Ekonomide finansal alana yönelik
düzenlemelerin (regulasyon) etkileri de finansal iktisat alanın içinde incelenmektedir. Ülkelerin dış
borçlanma politikaları, iç borçlanma tercihleri, bütçe açıklarının finansman sorunu gibi konularda
iktisat teorilerine dayanarak finansal kısıtlar dikkate alınarak bu ders kapsamında
açıklanabilmektedir. Bu dersi seçen öğrenciler için, 7.yy’da Makroiktisadi Modelleme ile 8 yy’da da
Uluslararası Finansal Piyasalar ve Türev Ürünler Derslerini almaları kariyer planları açısından yararlı
olacaktır. Finansal İktisat Dersi seçen öğrenciler yüksek lisans ve doktoralarını Finansal alana yönelik
olarak yapmayı planlıyorlarsa bu ders arkadaşların karar verme sürecine önemli bir katkı
sağlayacaktır.

Bankacılık ve Risk

Bu ders, çalışma ekonomisinin temel konularını hakkında öğrencilere ileri düzeyde bilgi ve eleştirel
bir perspektif kazandırmayı hedeflemektedir. Dersin sonunda öğrenci; 1- İşgücü arzı, işgücü talebi
ve işgücü piyasasında denge(sizlik) konularıyla ilgili başlıca teorileri kavrar. 2- Ücret farklılıklarının
nedenlerini açıklar. 3- İşsizliğin nedenlerini ve makro ekonomik sonuçlarını açıklar. 4- Sendikal
örgütlerin ücret ve istihdam üzerindeki etkilerini analiz eder.

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans, dövizli işlemler, ticari finansman, yatırım ve kredilendirme gibi konularla
ilgilenen geniş bir alandır. Bu dersin amacı, para politikası, döviz piyasaları ve bu konuyla ilgili
kurumların gelişimi, tarihi, terminolojisi ve kullandıkları teknik hakkında bilgi vermektir.

syf. 19

MCBÜ
İşletme Fakültesi
Ekonomi ve Finans Bölümü
Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

Bu ders iktisadi kalkınmanın kavram ve yaklaşımlarını ele alır ve bu yaklaşımların bugünün iktisadını
anlamada ve uygulamada katkısını göstermeyi amaçlar. Dersin içeriğinde anaakım ve alternatif
kalkınma paradigmaları yer almaktadır. Kalkınma ile ilgili, emek piyasaları, kriz, yoksulluk, sosyal
politika ve dirlik (well-being) gibi konular tartışılacak; toplumdaki ve kurumlardaki eşitsizlikleri daha
iyi analiz edebilmek için, 'toplumsal cinsiyet' bir analiz kategorisi olarak bu alanlar içerisinde
tartışılmaya açılacaktır.

Güncel Ekonomik Konular

Dersin amacı, öğrencilere Türkiye'nin güncel ekonomik problemleriyle ilgili temel bilgileri
vermektir. Öğrencilerin, dersin sonunda bu problemlerle ilgili uygun istatistiki bilgileri toplama ve
yorumlama becerilerini edinmiş olmaları ve temel iktisadi ilkelerin nasıl uygulamaya döküldüğü
hakkında bir fikir oluşturabilmeleri beklenmektedir.

SEÇMELİ DERS VII

Finansal Krizler

Bu dersin amacı 21. yy’da dünya genelinde meydana gelen ekonomik krizlerin nedenlerini, etkilerini
incelemek, kriz göstergelerini ve IMF, Dünya Bankası ve WTO gibi uluslararası kurumların finansal
krizlere etkilerini irdelemek ve kriz yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktır.

Auditing

The unit introduces the concepts, principles, and practical applications of auditing in the business
world. The course serves the needs of students planning to enter the accounting profession,
particularly those who plan to pursue auditing careers, and consists of a study of the development of
financial compliance and operational auditing techniques, including the analysis of current issues in
the auditing profession such as audit risk, ethical conduct, materiality, audit sampling procedures and
reporting issues. The study of operational as well as financial compliance auditing will be enhanced
using case studies and examples.
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Bu ders, İslami finansal sistemi anlayabilmek için bir giriş mahiyetindedir. Dersin amacı, temel
kavramları kullanarak İslami Finans’taki başlıca teorileri ve uygulamaları öğretmektir. İslami Finans
paradigmasını anlayabilmek için İslami Finansın kökenlerinden ve tarihsel arka planından başlayan
bu ders, daha sonra İslami kural sistemini ve finansal enstrümanları incelemektedir. Dersin ana
kısmında ise İslami sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü üzerinde durulmaktadır. Bu ders ayrıca,
Türkiye tecrübesi üzerinde de durmakta ve İslami Finansın Türk finansal sektörü içerisinde nasıl bir
yer edindiğini göstermektedir.

Ekonomik ve Finansal Göstergelerin Yorumlanması
Bu dersin amacı, ekonomik sorunların ayrıntılı analizi, ekonomik sorunların çözümü ve buradan elde
edilecek bilimsel bulguların uygulamaya aktarılması ve makro ekonomik göstergelerin birbirleriyle
etkileşimi ve yorumlanması becerisini öğrenciye kazandırmaktır.

Türev Piyasalar Ve Araçlar
Bu dersin temel amacı öncelikle Sermaye Piyasalarının önemli bir pazarı olan Türev Piyasaların
tanıtılması, bu pazar ve piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının detayları, etkin
kullanımı ile sözkonusu araçların fiyatlarının ve alım-satım metodlarının öğrencilerimize en yalın
şekilde öğretmek olarak belirlenmiştir. Derste ayrıca Türev piyasalar ile doğrudan veya dolaylı olarak
etkileşim içerisinde olan pazar ve piyasalarla ilgili de çeşitli bilgiler verilerek sermaye piyasaları
konularında etkin bilgi aktarımı da hedeflenmektedir.

Davranışsal İktisat
Bu dersin amacı, finansal karar vermenin altında yatan dinamikleri doktora seviyesinde incelemektir.
Finans teorisindeki standart yaklaşım, ekonomik ajanların rasyonel ve duygudan yoksun oldukları
varsayımı üstüne kurulmaktadır. Ancak, finansal piyasalardaki anomaliler yatırımcıların kararlarının
her zaman bu varsayımla uyumlu olmayabileceğini kanıtlamaktadır. Bu ders, bu irrasyonel finansal
kararların psikolojik açıklamalarını tartışmaktadır. Rasyonaliteden sapmaların analizi, piyasa
anomalilerinin ve finansal araç fiyat hareketlerinin psikoloji prensipleri ile açıklanmasına
götürecektir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, bireylerin finansal karar davranışlarını
anlayarak finansal piyasa dinamiklerini daha iyi kavrayabileceklerdir.

Dünya Ekonomisi
Bu ders, uluslararası ticaret ve uluslararası kurumlar hakkında ayrıntılı bir çerçeve oluşturmayı
amaçlamaktadır. Ele alınan başlıca konular arasında, uluslararası parasal sistem, dış ticaret teorileri,
iktisadi kalkınma sorunları, uluslararası ticaret kurumları, dış ticaret politikaları tartışmaları,
doğrudan yabancı yatırımlar, üçüncü dünya ülkelerinin borç sorunu ve makroekonomik stabilizasyon
tartışmaları sayılabilir.
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Sektör Uygulamaları

Dersin amacı öğrencilere bir akademik danışman ve kurum/firma desteği sayesinde sanayi ve hizmet
işletmelerine yönelik bir proje yönetmelerini sağlamaktır. Dokuz aylık süre boyunca öğrenciler
ekonomi ve finans ve proje yönetimi bilgilerini gerçek hayatta karşılaşılan bir problemi çözmek için
kullanacaklardır. Bu dersin amaçları arasında son sınıf öğrencilerinin ekonomi ve finansal yönetimi
alanında planlama, operasyon, depolama, pazarlama, üretim ve taşımacılık konularını kapsayan
gerçek iş tecrübesi edinmelerini sağlamak yer almaktadır. Öğrenciler ders sayesinde birinci elden
problem çözme, modelleme, simülasyon ve maliyet analizi konularında tecrübe kazanacaklardır.
İletişim becerilerine önem vererek öğrenciler ders boyunca periyodik raporlar sunacak ve sözlü
sunumlar yapacaklardır. Dersin bir diger amacı, öğrenciler, öğretim elemanları ve sanayi arasındaki
bağları güçlendirmektir.
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