T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ
İKT5001 - Mikro İktisat (3 0 3)
Kaynak tahsisinde etkinlik mikro iktisadın temel bir ilgi alanıdır. Mikroiktisat esasen; bu
amacın değişik şartlar altında ve değişik iktisadi aktörler aracılığıyla nasıl
gerçekleştirilebileceğini araştırır. Öğrencilere dersin temel terminolojisi sunulduktan sonra
tüketici davranışının analizine geçilir. Bu bağlamda, tüketici tüketimden aldığı faydayı
(hazzı) sabit bir gelir tahdidi altında azami düzeye çıkartmaya çalışan bir iktisadi aktör
olarak ele alınır. Bunu takiben tam rekabet şartları altında kar maksimizasyonunu amaçlayan
bir firmanın davranışı incelenir ve tam rekabetin nasıl kaynak tahsisinde etkinliği sağlayan
bir piyasa türü olduğu vurgulanır. Daha sonra tam rekabetle özdeşleştirilen etkinlik
kıstasından uzak düşen monopol, monopolist rekabet ve oligopol gibi piyasa yapılanmaları
incelenir. İktisadi kaynakların alınıp satıldığı girdi piyasaları; tek alıcı (monopsonist)
konumundaki bir kaynak alıcısının piyasa gücü bağlamında tartışılacaktır. Bunu takiben,
değişik piyasalar arasındaki karşılıklı etkileşimi ele alan genel denge analizi formel olarak
incelenecektir. Piyasa çöküşlerine (market failures) sebep olan asimetrik bilgi, piyasa gücü,
tüketim ve üretim dışsallıklarıyla kamu malları da analiz edilecektir. Bu sorunları gidermeye
yönelik politikalar ve bu teorik modelleri somuta indirgeyen gerçek örnekler de
tartışılacaktır.
Ders Kaynakları
Roger LeRoy Miller; Roger E. Meiners, Intermediate: Microeconomics

İKT5003 - Türkiye Ekonomisi (3 0 3)
Türkiye Ekonomisinin özellikleri, kuruluş yıllarına ilişkin değerlendirmelerin sağlıklı
yapılabilmesi için Osmanlı ekonomisinin son yılları ele alınmaktadır. Daha sonra Türkiye
Ekonomisi, ilk olarak Atatürk, İnönü, Demokrat Parti ve planlı dönem ve 1980 sonrası
ayrımı yapılıp bu dönemlere ilişkin sektörel gelişmeler ve iktisadi-mali politikaların
değerlendirilmesine yönelinmektedir.
Ders Kaynakları
Boratav, K. (2011),"Türkiye İktisat Tarihi 1998-2009",İmge Kitapevi
Kepenek,Yakup ve Yentürk, Nurhan, "Türkiye Ekonomisi", Remzi Kitapevi
Karluk, Rıdvan (2009),"Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm", Beta Yayınları
Kazan, G. (2009), "Küreselleşme ve Ulus Devlet", İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

İKT5005 - İktisadi Düşünceler Tarihi (3 0 3)
Bu ders, yüksek lisans öğrencilerinin ekonomi teorileri ve düşünceleri alanında daha geniş
araştırma yapmalarını sağlama amacındadır. Bu dersin diğer bir amacı da makroekonomi ve
mikroekonomi gibi zorunlu yüksek lisans dersleri için daha derin bir bilgi birikimi
sağlamaktır. Bu ders süresince, ekonomi teorileri ve ekonomi tarihi arasındaki ilişkiyi
tartıştıktan sonra aşağıda bulunan başlıklar tartışılacaktır: Avrupa’da feodalizmden
kapitalizme geçiş, büyük firmaların oluşumu ve bunun ekonomik - politik sonuçları ve
2o’nci yüzyılda meydana gelen ekonomik krizler ve toplanan zenginlikler.
Ders Kaynakları
Ayşe Buğra, İktisatçılar ve İnsanlar, İletişim Publisher, İstanbul 2003
Vural F. Savaş, Varsayalım ki İktisat, Nobel Publisher, Ankara 2007

İKT5007 - Politik İktisat (3 0 3)
Derste incelenecek konular şunlardır: Politikanın iktisat bilimi içindeki yerinin belirtilmesi;
politika ve iktisat alanının kesişimi sonucu ortaya çıkabilecek sorunların açıklanması;
sorunlara yönelik politik ve siyasi çözüm önerilerinin sunulması; ekonomide krizlerin politik
iktisada etkisinin analiz edilmesi; politik iktisat içinde şirketlerin, hane halkının ve devletin
rolünün tanımlanması; maliye ve para politikalarının politik iktisada etkisinin açıklanması;
tarihsel süreç içerisinde ekonomi kuramlarının ve politik konjontür teorisinin açıklanması;
Türkiye’ de politik iktisadın konumunun belirtilmesi.
Ders Kaynakları
Prof. Dr. Vural Savaş, Politik İktisat, Beta Publisher

İKT5009 - Finansal İktisat (3 0 3)
Dersin iki ana bölümünden birincisinde genel olarak finans teorisine yer verilecektir. Bu
kapsamda, firma teorisi, rasyonel beklentiler teorisi, modern portföy teorisi, sermaye yapısı
ve maliyeti kuramları, temsilcilik maliyeti, opsiyon fiyatlama yaklaşımı, finansal kaos teorisi
ele alınacaktır. Dersin ikinci kısmı, bankacılık teorilerine ayrılırken, son dönemde öne çıkan
riske odaklı kurumsal yönetim anlayışı konu edilecektir. Bu çerçevede finansal kurumlarda
risk yönetim teorisi incelenecektir. Öte yandan, Kıta Avrupası'na karşılık Anglo Sakson
bankacılık sistemlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi de ders içeriğindedir.
Ders Kaynakları
Finansal Pazarlar – Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri, Serpil Canbaş,
Hatice Doğukanlı

İKT5011 - Matematiksel İktisat-I (3 0 3)
İktisadi ilişkilerin matematiksel gösterimi, statik denge modelleri, matris cebiri, matris
formunda lineer ekonomik modeller, türev, türevin iktisadi uygulamaları, girdi – çıktı
modeli ve optimizasyon (kar maksimizasyonu ve maliyet minimizasyonu).
Ders Kaynakları
Alpha C. Chiang and Kevin Wainwright, Fundamental Methods of Mathematical
Economics, 4th Edition, McGraw-Hill, 2005.
J. Handerson and R. Quandt, Microeconomic Theory: A Mathematical Approach, 3rd
Edition, McGraw-Hill, 1980.

İKT5013 - Güncel Ekonomik Sorunlar (3 0 3)
Dünya ve Türkiye Ekonomisi bakımından sorun teşkil eden ya da potansiyel sorun alanı
olan konular, sebep ve sonuçları itibariyle analiz edilecektir. Küreselleşme ve bölgesel
entegrasyon süreçleri, Türkiye ekonomisinin AB entegrasyonundan doğan sorunları, içsel
büyüme teorileri, Enflasyon hedeflemesi, istikrar programları, yoksulluk, gelir dağılımı
konuları incelenecektir.
Ders Kaynakları
Cumhuriyet´in İlanından Günümüze Türkiye Ekonomisi´nde Yapısal Dönüşüm Rıdvan
Karluk, İstanbul: Beta Publisher, 2007

İKT5015 - Ekonometrik Teori (3 0 3)
Bu dersin amacı ekonomik araştırmalarda kullanılan ekonometrik metodların teorik zeminini
güçlendirmektir. Ele alınacak başlıca konular şunlardır: Modeller ve iktisat teorisi arasındaki
bağlantı; Doğrusal Regresyon: en küçük kareler, uyumun iyiliği, tahmin, klasik regresyon
modeli, tahmin edicilerin özellikleri, fonksiyonel kalıplar, regresyon sonuçlarının yorumu,
matris yöntemi ile regresyon modelleri; Değişen varyans, ardışık bağımlılık,
çokludoğrusallık varsayımları; değişkenlerdeki hatalar, kukla değişkenler ile regresyon.
Ders Kaynakları
Introductory Econometrics for Finance, Chris Brooks, 2008

İKT5017 - Entegrasyon Teorisi (3 0 3)
Derste şu konular üzerinde durulmaktadır: İktisadî entegrasyon teorileri, iktisadî
entegrasyonun statik ve dinamik etkileri, iktisadî entegrasyon modelleri, ulusötesi şirketlerin
iktisadî entegrasyon üzerindeki etkileri ve EU, NAFTA, LAFTA gibi çeşitli iktisadî
entegrasyon deneyimlerinin analizi bu ders başlığının altında yeralan çeşitli tartışma
konularını oluşturacaktır.
Ders Kaynakları
Yusuf Bayraktutan, Global Ekonomide Bütünleşme Trendleri, Nobel Y., Ankara, 2010.

İKT5019 - Büyüme Teorileri (3 0 3)
Bu dersin temel amacı hasıla düzeylerini ve büyüme oranlarını etkileyen faktörleri ortaya
koymaktır. Bu derste öğrenciler; ekonomik büyümenin kaynakları, ülkelerin ekonomik
büyüme deneyimleri ve iktisadi büyüme ile ilgili geliştirilen teorileri öğreneceklerdir.
Büyüme teorileri kapsamında klasik, neo-klasik, Harrod-Domar ve endojen büyüme teorileri
ele alınacaktır.
Ders Kaynakları
Theories of comparative economic growth, Kwang Choi, 1983.
BARRO, Robert ve SALA-I MARTIN, Xavier (2004) Economic Growth, MIT Press,
Second Edition, Massachusetts.
KAYNAK, Muhteşem (2009) Büyüme Teorileri, Gazi Kitabevi, Ankara.

İKT5021 - Doğal Kaynaklar Ekonomisi (3 0 3)
Bu ders fiziksel çevre ve ekonomi arasındaki ilişkileri incelemektedir. Dersin amacı;
yaşanan çevre kalitesi sorununu ekonomik bir sorun olarak ele almaktır.
Ders, iktisat teorisinin yenilenemeyen doğal kaynaklar (madenler ve enerji kaynakları),
yenilenebilir doğal kaynaklar (orman ve su ürünleri) ve çevre kirliliğiyle ilgili bölümlerine
odaklanacaktır. Doğal kaynaklara sahip olmanın avantajları – dezavantajları tartışılacak,
Dutch disease olgusu üzerinde durulacaktır. Ayrıca örnek olaylar da tartışılacaktır.
Ders Kaynakları
Basol, Koray, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, Ortak Geleceğimiz
Jon M. Conrad and Colin Whitcomb Clark, Natural Resource Economics, Notes and
Problems, Cambridge University Press, 1987.

İKT5002 - Makro İktisat (3 0 3)
Bu ders, iktisadi dalgalanmanın yapısı, maliye ve para politikasının kısa ve uzun dönemde
etkileri ve tüketim ve yatırım davranışlarının modellenmesi gibi geniş bir takım başlıkları
incelemektedir. Bu dersin amacı, öğrencilere makroekonomik teorinin derinden
anlatılmasının yanısıra, bu teorinin uygulandığı temel politika meselelerine yönelik geniş
bilgi sağlamaktır. Ayrıca geleneksel büyüme modelleri ve uzantıları, fon akım analizi gibi
konuları ele almaktadır.
Ders Kaynakları
Macroeconomics Development, Pierre-Richard Agenor and Peter J.Montiel, 1999.

İKT5004 - Dünya Ekonomisi (3 0 3)
Bu derste tartışılması planlanan konular şunlardır; dünya ekonomisinin genel görünümü,
gelişmişlik ve az gelişmişlik olgusu, 2. Dünya Savaşı sonrası bazı gelişmiş ve yükselen
ekonomilerin gelişim süreçleri: Fransa, Almanya, 2. Dünya Savaşı sonrası bazı gelişmiş ve
yükselen ekonomilerin gelişim süreçleri: İngiltere, Japonya, ABD, Güney Doğu Asya
ekonomileri, Mal, hizmet ve fikir piyasalarında küreselleşme, Para ve finans piyasalarında
küreselleşme, Küreselleşen dünyada üretim ve yenilik sistemlerinde gelişmeler, Finansal
krizler, Dünya ekonomisini düzenleyen başlıca kurumlar: Dünya Ticaret Örgütü (WTO),
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Uluslararası Para Fonu
(IMF) : Kuruluş amaçları, örgütsel yapısı, Uluslararası Para Fonu (IMF): eleştiriler ve
reform önerileri, IMF kredilerinden yararlanma koşulları, Dünya Bankası, OECD,
Ekonomik entegrasyon süreçleri, AB, NAFTA.
Ders Kaynakları
J. Barkley Rosser, Jr., Marina V. Rosser; Comperative Economics In A Transforming World
Economy

İKT5006 - İktisadi Sistemler (3 0 3)
Siyasi ve hukuki rejimlerin iktisadi faaliyet ile olan münasebetlerini şekillendiren sistemler
teorik olarak aşağıdaki çerçevede ele alınıp incelenecektir: Kavramsal çerçeve, ekonomik
sistemleri değerlendirme ölçütleri, ekonomik sistemlerin sınıflandırılması, kapitalist sistem,
kapitalist sistemin evrimi, klasik iktisat okulunun başlıca temsilcileri ve kapitalizm açısından
önem taşıyan düşünceleri, müdahaleci kapitalizmin kuramsal temelleri, 2.Dünya Savaşı
sonrası müdahaleci kapitalizm ve refah devleti, sosyal piyasa ekonomisi, müdahaleci
kapitalizmde değişmeler, yeni sağ ve arz yönlü iktisat, Hayek ve sınırlı devlet anlayışı,
sosyalist düşünce, uygulamada sosyalist sistem, Gorbaçov dönemi, Çin Halk Cumhuriyeti ve
piyasa sosyalizmi, Macaristan ve Yugoslavya örnekleri, Küreselleşme ve kapitalizmin
geleceği.
Ders Kaynakları
Beşir Hamitoğulları, Çağdaş İktisadi Sistemler / İktisadi Sistemlerin Temelleri
Nalan Ölmezoğulları, Ekonomik Sistemler ve Küreselleşen Kapitalizm

İKT5008 - Para Teorisi ve Politikası (3 0 3)
Para arzı ve talebi ile ilgili Klasik, Keynesyen ve Monetarist Teori; TCMB’nin yapısı ve
fonksiyonları; faiz oranlarının belirlenmesi; parasal aktarım mekanizmaları ve ödemeler
bilançosuna parasal yaklaşım ile, politikayla ilgili olarak para politikasının hedefi, ara-ana
göstergeleri ve araçları; Klasik, Keynesyen, Monetarist ve Rasyonel Beklentiler Hipotezinde
paranın rolü ve para politikaları konuları tartışılacaktır.
Ders Kaynakları
Nur Keyder, Para Politikasi Teori Politik Uygulama, 2005, Seckin Yayinevi.

İKT5010 - Uluslararası Finans Piyasaları (3 0 3)
Bu yüksek lisans dersinde incelenmesi planlanan konular şunlardır; uluslararası para ve
finans teorileri, Uluslararası para ve finans piyasalarının incelenmesi, IMF, Dünya Bankası,
OECD, AB, Avrupa (Uluslararası) İmar ve Kalkınma Bankası vb. kurumların finansal
analizi, AB’de Euro’ya geçişin finansal etkilerinin analizi, Londra, New York, Tokyo gibi
başlıca borsalardaki yapının analizi, Uluslararası bankacılık mevzuatı ve Türk bankacılık
mevzuatının karşılaştırılması.
Ders Kaynakları
Uluslararası Finans- Halil Seyidoğlu
Foundations of Multinational Financial Management,Alan C. Shapiro, 2006, John
Wiley&Sons

İKT5012 - Matematiksel İktisat-II (3 0 3)
İktisadi modeller, iktisatta dinamik denge çözümlemesi, karşılaştırmalı durağanlıklar Piyasa
modeli, ulusal gelir modeli, örtük fonksiyonlar. Sürekli ve kesikli büyüme, eşitlik
kısıtlamaları altında optimizasyon. Türdeş fonksiyonlar, yatırım ve sermaye oluşumu,
dengenin dinamik istikrarı, doğrusal olmayan fark denklemleri.
Ders Kaynakları
Alpha C. Chiang and Kevin Wainwright, Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri, (4.
baskıdan çeviri, Çevirenler: Muzaffer Sarımeşeli ve Şenay Açıkgöz), Gazi Kitabevi, Ankara,
2005.

İKT5014 - Uluslararası İktisat (3 0 3)
Bu derste, öğrencilerin grupla psikolojik danışmaya ilişkin bilgi ve becerilerini gerçek
danışan-danışman ilişkisine uygulamada beceri kazanmaları amaçlanmaktadır. Öğrenciler,
gerçek danışanlarla grupla psikolojik danışma oturumları planlama ve gerçekleştirme
açısından denemelik uygulamalar yapma fırsatı bulurlar. Yaptıkları çalışmalarla ilgili ders
sorumlusu ve arkadaşlarından geribildirim alırlar ve birbirlerinin öğrenmesine ve
gelişmesine yardım ederler. Yapılan uygulamalarda farklı kuramların yöntem ve
tekniklerinin kullanımına ilişkin örnekler üzerinde çalışma olanağı elde ederler. Özellikle
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında belli problem alanlarına yönelik grup çalışmaları
planlama, hazırlama ve uygulama konusunda deneyim kazanırlar.
Ders Kaynakları
Şiir Erkök Yılmaz, Dış Ticaret Kuramlarının Evrimi.
J.R. Markusen, J.R. Melvin, W.H. Kaemfer, K.E. Markus, International Trade, Theory and
Evidence.

İKT5016 - Zaman Serisi Analizleri (3 0 3)
Bu ders ekonometrik araştırmalarda kullanılan çeşitli metodların bir listesini oluşturmaktan
çok; bilimsel sonuçlar çıkarabilmek için veri, metodoloji ve varsayımların yerinde
kullanılmasını sağlayan kavramsal temeller üzerinde duracaktır. İşlenecek konular arasında;
asimptotik normallik, ekstrem tahmincilerin tutarlılığı, doğrusal olmayan modellerin test
edilmesi ve temel parametrik olmayan tahmin teknikleri bulunmaktadır.
Ders Kaynakları
Introduction to Modern Time Series Analysis, G.Kirchgassner - J.Wolters, Springer-Verlag,
Berlin Heidelberg, 2007

İKT5018 - Avrupa Birliği Ekonomisi (3 0 3)
Bu dersin amacı; Avrupa Birliği ekonomisi ile ilgili temel konularda öğrencileri
bilgilendirmektir. Gümrük birliği kuramı, hizmet, emek ve sermaye piyasaları bütünleşmesi
görüldükten sonra AB ekonomi politika boyutu üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede ortak
ekonomi politikaları, ekonomik ve parasal birlik, iç pazar politikaları, bölüşüm politikaları
(bölgesel ve sosyal politikalar) ve AB’nin uluslararası ekonomik ilişkileri incelenecektir.
Konuların sonunda Türkiye değerlendirmesi yapılacaktır.
Ders Kaynakları
Bomberg, E., Peterson, J., Stubb, A. 2008; The European Union: How does it work, Oxford
University Press, England
Stivachtis, Y.A. 2008; The State of European Integration, Ashgate

İKT5020 - Kalkınma Ekonomisi (3 0 3)
Bu derste incelenecek konular; gelişme- az gelişme çelişkisi, kalkınma iktisadında yeni
konular, kalkınma iktisadının yükselişi ve düşüşü, geleneksel kalkınma teorileri: büyük itiş,
dualite problemi ve kalkınmanın aşamaları, dengeli ve dengesiz kalkınma, büyüme
kutupları, kalkınmanın ekonomi politiği, kalkınma iktisadında yeni perspektifler: yeni
kurumcu iktisat, evrimci iktisat ve kalkınma, küreselleşme ve kalkınma, sanayileşmenin ve
kalkınmanın yeni boyutları, fordizmin krizi, post fordist teoriler: düzenleme okulu, teknoekonomik paradigma, esnek uzmanlaşma ve kalkınma, geç sanayileşen ülkeler,
sürdürülebilir kalkınma, dünya sanayi coğrafyasında yeni eğilimler, bölgesel kalkınma,
sanayileşme ve kalkınma stratejileri.
Ders Kaynakları
Fikret Şenses (Ed.) Kalkınma İktisadı, İletişim Yayınları, İstanbul 2001
Ha-Joan Chang, Ilene Grabel, Kalkınma Yeniden, İmge Kitabevi, Ankara 2005

İKT5022 - Bölgesel Gelişmeler ve İktisadı (3 0 3)
Dersin amacı bölgesel iktisadı, özellikle de bölgesel kalkınmaya ilişkin ana akım teoriler
ışığında, farklı tipteki bölgelerin iktisadi gelişme dinamikleri konusunda bilgilendirmektir.
Dersin diğer amaçları artan bölgesel farklılıklar karşısında, teorik gelişmelerle paralel olarak
bölgesel politikalardaki dönüşümün kavranmasını sağlamak ve bölgesel kalkınmaya ilişkin
faklı müdahale alanlarını ve araçlarını tanıtmaktır.
Ders Kaynakları
Ildirar, M (2004)-Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,

İKT6000 - Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)
Anabilim Dallarında tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan yüksek lisans öğrencileri
için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının
değerlendirilmesi, tartışılması (bu dersin açılabilmesi için öğrencinin bu derse diğer
lisansüstü derslerde olduğu gibi yarıyıl başlarında kayıt yaptırması zorunludur).

İKT6001 - Seminer (0 2 0)
İktisat alanındaki gelişmeleri izlemek amacıyla düzenlenen bir ders olması nedeniyle
özellikle bu alana uygulama açısından katkısı olabilecek, krizler, ekonomik sorunlar gibi
güncel konuların seminer biçiminde sunulması.

İKT5000 - Yüksek Lisans Tezi
Yüksek lisans tezinin amacı öğrencilerin seçilen bir alanda bilimsel olarak güçlü bir şekilde
bağımsız bir çalışma yapabileceğini göstermesini, belirli bir zaman dilimi içinde özel bir
problemin çözümüne yönelik olarak bilimsel, etik, detaylı ve doğru bir çalışma
yapabileceğini ortaya koymasını ve bulgularının ikna edici bir biçimde yayınlamasını
sağlamaktır

