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lxTisADı VE lDARü BıütMLER FAKuLTEŞI

E[oNoMETRi BötüMü DERs içERiĞi

MiKRo iKrisADAGiRi5
İı,tısaa,n t"r,,.,, yönetimi Ve tarihsel gelişimi, ikiisatla ilgili genel kavramlar, ktllÇ ekonomik tercih Ve kltlık

sorunununçijzÜmü,tal€pVearzpiyasadengesi,tüketicidengesi,€sneklik,Üretimtercihlerinintemelleri,üretim
maljyetleri, piya§a türleri,
MATEMATiK 1
o"ntı".ıurrşitıiı,ıu, ," e5itsizliklel, dizileL anaIitik geometli: ooğrusal fonks'yon, parabol, çember, üssel Ve

logaritmak fonksiyonlal, lineer cebir, lamitVe süreklilik.

ıKrlsADAGlRls 1

ik,i*, ti-ıı.ının o.try" çlkış nedeni Ve ktlık kanunu. lktisadln t€mel kavramları (ihtiyaç kaynaklaİ, ü,et'm,

tük€tjm, mal Ve hizmet, fayda, işböıümü, ırzmanlaşma, değisim v,b,) lktisat biliminde teori Ve kanunlann

özellikl;ri. Pozitif ve normatif iktisat. Ekonomilerin ana so,unlan, Ekonomik etkinlik, Makro ikiisat - mikro iktisat

aylnml. Talep (taİılml, fo.ksiyonğ, tablosu, eğrisi) ve talep kanunu, Taıep eğrisi üze,inde hareket, talep

aeaÇmesi ve talebi etkiley€n faktörıer- 8ireysel talep Ve piyasa talebi, Talebin fiyat esnekliği, 
^,z 

(tanlmı,

fon;iyonu, tablosU, eğrisi) Ve arz kanunu. Arz eğrisi üzerinde hareket, arz değişmesiVe arzl etkileyen faktörler,

Firma arzl Ve endOstrj (piyasa) arıl. Anln fiyat esnekljği, Piyasa, piyasa den8€5', arz Ve talep değismelerinin

denge fiyat ve miktara etkileri. Fayda, bütçe Ve kayltslz]lk eğrileri, Tüketici dengesi, Fiyat değişiklikleri ve fiyat

tük;im ;ğrisi. Geüil değişikiikleri Ve gelir tdketim eğrisi. Galir Ve ikame etkileri, üretim Ve üretim fonksiYonu,

Piyasa dö;eminde ürelim. Klsa dönemde üretim Ve azalan Verimler kanunıJ- t]zun dönemde üfetim ve ötçeğe

göre getiri. eş ü.ün analizi. Firma malayetlerinin niteJikleri, Klsa Ve uzun dönem maliyet eğrileri, Piyasalar Ve

firma teorisi. Rekab€t Ve anlamı.
MATEMATiK PRoGRAMLAMA l:

ı!l"d"ıt"*.*"l."."nlan,ModelTürleri,TemelMatematikKavramlan,Matrisler,DoğrusalDenklem
5istemleri, Karar problemleri Ve modeller,
MATEMAIiK PRoGRAMLAMA tl:

Yö*yb. Araş,*".İr4"t.d"l"jisi, Doğru5al Programlamaya giriş, Doğrusal Progrzmlama modellemesi,

Doğru;ai Prograrnlama simpleks Ve grafikle Çözüm Yöntemleri, Doğru5al progranrlamada karşılaşllan öze]

TEMEL 8iLGi T€KNoLoJıLERi 1

l"r-a tur...ıur,,".l işlemenin evreleri, bilgi tekno{ojilerinin tarihçe5i, bilgi5ayarlarln çınıflandırılmasl,

bil8isaYa. donan]ml, yazıllmlar Ve yazıllm türleri, sayl Ve kodlama 5istemleri, bilgisayar ağlan, lnternet, ,ntİanet,

exiranet, mobı iletişlm. tlekt.onikticaret, e devlet, Windows işletim sistemi, Word kelinre işlem yazllımı,

isTATisTiĞE GiRis 1

r",rr"ı irtrtirtiı, i-..ıar, Frekan5 oağlllmlan, Histogram Ve Frekan5 Poligonu, Parametrik Merkezi Eğilim

oiçıı".i, p"ra."trit olmayan Merkezi Eğiljrn ölçüleri, Paİarn€trik Dağ|lma ölçüıerl, Palametrik Olmavan

oa6ıma Öıçtlıerl, Momentler,Çarplkİk Ve saslkllk Katsayllan, ihtimal Teorisi,Temel KaV,amlar, 8ayes

Te;remi,ihtimal Dağlllm TablosıJ,8ekIenen Değe., Kesjkli lhtim3l Dağ|llmlarl, Binom Dağlllml,Poisson Dağıllml,

Hipelgeometrik dağlllm, Normal Dağllüm;standart Normal Eğr Alanlail, Kesikli Dağlllmlarln Normale Yaklaslmi

GENtL MUllAsFBE 1

GenetolarakMuhasebe,tanlmi,8elişimi,kapsaml,MuhasebeKuraml,MuhasebeD€fterlerininTantlml,Bllanço
Kavlaml, Sermay€ Kavlam!,8ilanço Denklemi, Rakamllörnek çözümü, MUhasebede HesaplarVe H€5ap Kavramı,

Hesaplaiın işleyişi, belgeler, MUhasebe sistemi, çift tarafh kayltlara giri, işletmede VaI]ık (aktif) kavramı, Hazlr

o.ğerler. Kasa, Hazlr Değe.lef, cek, senet Hesaplan, Ala,aklar senetli senetsiz; Çekli Alacaklar Ve Muhasebesi,

'""^ir' 
i,r."iı.., iıev"işl, vu'na.etesl, şletürrelcrde stoklar, Bütün Yön]eriyle Mal H€sabl, DUran Varlıklaİ,

DeİnirbaŞlar, Kısa Ve Uzun VadeliYabancl Kaynaklar, (rediler, satıcı-8anka Krdiljsi,

HuKUKUN IEMEL I4v8!,!!!A8l
Hukuk topıUm hayatü, hukukun kurallara aynlma5!,

hukukUn kaynaklan, Kanunlann uYgUlanman, hükUki
özel hukukun daIlarl, kamu hukukunun dalları, pozitif

alişki ve hak kaVraml, kişiIer Ve kişilik, hukıJki tüll€r Ve

huluk işlemIeü.

MAKRo İKrisADA GiRis
Yr*çi c"l?;" .a['8"il].in ölçünlü, ulusal gelirin denge düzeyi Ve çarpan, kamU kesimine genel bır bakl§, para

poljtıkası, mal]yc politikası, başhca makroekonom]k €ko]l€r,

MATEMAfi( 2

rı."rr" aii"ran.iy"ı "ı.a 
kurallan, türevin iktisadi Uygulamalarl, çok deği5kenlifonks;yonıar, entegral, entegral

alma kurallan, €ntegralin iktjsadi uygulamalan,

., l. :, .,, |.}.

iKri§ADA GiRis 2

ru. ,"lu»"'ıvu*r- Firmanln en iyi üretim mikiannın belirlenmesi, Monopol piyasasl, Firmanın optimUm

üretim m;ktaanln bejirlenmesi. oligopol piy3salar Ve ortaya çlklş nedenleri, oligopol teorihn, Mohiİpspi]

lekabet piyasasl. Monopollü rekabette firmanln optimtrm ür€tim miktaanın belirlenmesi Yilıi,. ceün,-fu€l

hesaplama yöntomlerl. roplam talep Ve toplam arz. Den8e milli geiiİin belirlenmesi, Çaaan ve hId€ndira_n,_,{1.5d,r

ve tzun danemde millıgeiir ve fiyatiar genet dıJzeyialasındaki ilişkilcr, Paıa; tanlm, fonksiyonlarl.ç:T]" :,,t
sistemıeri. Paranln makro ekonomid€ki İolü, Pala miktarl Vc fiYatlar genel düzeyj ara9nd4i .iliş{,ler, lryEt., t



endeksle.i. Para arzlnln kontrolü Ve para politikannln araçlan, Enflasyonun tanlml, n€denleri, etkiıeri,
Enflasyonla mücadeİe. lstihdam, işsizlık Ve türleri. Philljps eğrlsi. o§ tica.et teo ri§i ve ülİelerıdlş ticaret yapmaya
iten ned€nler. olş ticar€t politikalarl V€ dlş ticarete mğdahale nedenleri ve araçlan. Dış öd€meler bilançosu.
Döviz pivasalan. Uluslararasıpara5istemleri,
IEMEL 8iLG i TE(NoLoJlLERl 2
tıektroni* tablolamaya giriş, Çaİşma sayfasl işlemleri, Verj tüderi, 8jlgigirişi, fonksiyon|ara giriş, Matematiksel
fonksiYonlaİ, istatıstiksel fonksiyonlar, Finansal fonksiyonlar, Metin fonksiyonlan, Mantlksal fonksiyonlar, 8iı8i
fonksiyonlan, hata fonksiyonIarl, Grafik oİuştuü.ma, Verjtabanı aşlemeleri,
l5TATlsTiĞE GiRıs 2
örnekl€me Teorisi, ortalamalann ör6ek oağlllm1,oranla.ln örnek oağılm,, ortalamalar Arasl Farklarln örnek
oağıllm|,oranlar Arasl tarkla.ln Örnek Dağllml, Tahmin Teorısi, Nokta Tahmina ve Güven sınürları,ortalamalal
İçin Güven Arahğl, oranlar lçin GüVen Aralığl, standan sapmalar için 6üven Arallğ|,orta lamala r A.ası Farklar için
Güv€n Ara llğ|,ora n la r Arasl rarklar için Güven Arahğl, Kara r Teorisi;Temeı Xavramlar, ortalamalarIa ilgili Hipotez
Iestleri,oranlarla lıgili Hipotez Testl€ri, ortalamalar Arasl farklarla ilgili Hipotez Testleri, student t oağılımı ve t
Testi; ortalamala. için Güven Aral,ğ,, oftalamaıar Aras| Earklar için GüVen Aral|ğ|,orta|amalarla ilgili Hipotez
Testleri, Ki-KareTesti, Regresyon Ve Korelasyon Analizi, indekslef
GENEI MuHASEBE 2

Muhas€bede dönem sonu işlemlerini 8e.ektjr€n ned€nle., Envanter V€ değeneme, Dön€. varllklaın
değer|emesi, oırran Varllkıann değerlemesi, (ı5a vadeli yabancı kaynakların değerlemesl, Uzun vadeli yabancl
kaynaklarİn değell€mesi, öıkayrıak hesaplarının değerleme§i, Gid€. hesaplarınln değerleme5i, Gide.
hesaplarlnın değerlemesi, G€lir hesapl..lnln değenemesi,8il.nço ve Ge|ir Tablosunun hazlrlanmasl, Diğel
flnan5al tablolann hazırlanma5l, Monografi çözüm ü, 6enel Uygulama
isLEIME BitiMlERlNE GlRi5
Temel ışlemecilik kavramlarl, işletmenin amaçla ekonomideki yeri ve sınlflandlrmasl, aşletmenin kuruluşa ve

ku.uluş aşamalarl, işletmenan maliyetlari Ve maliyat kavramı, aşletmenin geii.leri ve gelir kavraml, işletme
verimliıiği, jşletme fonksiyonlan; yönetim, tedarik, ületim, pazarlama finansman, muhaseb€, personel, halkla

ilişkiler; Ar Ge, denetim.
!!i(Ro iKti5Af-1
Mikro iktisadln niteliği, fiyat sistemi Ve mikro iktisat, aru Ve talep, piyasa densesi, fiyat kontrolleri, tiiketıci
davranlşlan Ve talep teorisi, tüketici tercihıefi, fayda analizi, kaYts,zllk eğrileri, bütçe doğrusu, tüketici d€ng€si,
tüketici davranlşl ve bireysei talep, gelir Ve ikame etkileri, piyasa talebi Ve esneklikler, talebin fiyat esnekliği,
talebin gelir esnekliği, talebin çapraı esn€kıiği, üretim teo.isi, tek değişken faktijnü üretim, ikj değişken faktönü
üretim Ve ölçeğe göre getiri konUlarl iş|enmektedir,
MA(Ro i(TisAT_1
Toplam haslla ve makroiktisadi değişkenlerin tanltllması. Mal piYasalan V€ finan5al piyasalar. ls lm modeli, para

ve maliye politikalarl.
EKoNoMETRiYE GiRls ı
Ekonomet.inin Konusu / Ana (ütle Ve Alt Ana Kütle KaVramlan / Tek Denklemli Ekonometrik Modellefde Ana

Kütle Ve örnek R€gresvon Doğrular, / Param€tre Tahmin tdicilerinde Aranan Özellikl€r / Parametre Tahmin
Edicilerinin Örnekleme Dağlllml€rı/ H'potez T€5tleri Ve GüVen sonUçlan.
isTATis tiK ANALiz 1

Farametrik Hipotez Testleri, Parametrik Hipotez Testleri, Varyans Analizi;Tek YönIü Varyan§ Analizi, Varyan5
Analizi;iki Yada Çok Yönlü Varyans AnaıDi, Ço'(lu Varyans analizi, Kovarya.s Analizi, Ki-kare Testi, Çapraz Tablolar
ve YorumU, Varyan5 Testi,Homoienlik Test,8ağ,mll Gfuplann Testi, Nonpardme]nt Testler, Tek Örnek Dulumu,
Eşlenik Çift örnek Dı]lumu, iıi 8ağlmsıı Örnek Du.umu, iliden Faıl b.net( Durumu ,Kruskal walais
Test,Friedman tasti.

!!!$aj{I154r
Mikro iktisadln niteıaği, tü ketici telcihlera, tüketici davranl5l Ve bireyseltalep, piyasa talebı Ve esneklikler, üretım
teolisi, üretam maliyetleri, p|ya5alar,

!4A].Elj4]1L3
Matİisler ve genel ö2€llikleri. Doğrusal denklem sistemleİi, oeterminant fonksiYonu, matrisler ve determinant
fonk5iyonlannln uygulamaları, Doğru5al pro8ramlama
MEIAMA]iKsEL isIATisTil(
olaslılk teo.asi, ra5gele d€ğişkenler, dağlhmlar, dönü5ümler, nra istatistikleri, örnekleme dağıılmlan.
EKoNoMEIRiYE GiRis 2
Nolmallik varsaylml / Çoklu ooğrusal Bağlantl / otokoreıa§yon / Değişen varyans / Yap|sal Değişme için chow
slnama5l / Yapay oeğişkenli Modeller.
isTAfisTiK ANA_liz 2
Re8resyon Analizi, Nedensellik i]işkisinin Mantığı, 8asit Doğrusal Regresyon Analizi, tğrisel Regresyon Analizi,

Çoklu Re8resyon Analizi, Korelasyon AnaIi.i, Çoklu Koreıasyon, Kısmi Korelasyon,Parçall Kor€lasyon, iki
seçenekli(Biserjyal) korelasyon,oto Koreıasyon, sperman'nln slra Korelasyonu, Zaman serileri;Tİend Ölçme
Metodları, Mevsimıik Harek€tleri Ölçm€ Metodlar|, Devli Ve Düzensiz Hareketlerin Ölçüımesi,Trend Modelinde
otokorPlasyon v€ Testi

t



MlkRo |ffiisAT_2
ü"ti. mıivetı"rı, maliyetlerin niteliği, optimal faktör'§ileşimi, k|sa dönemde maliyet fonksiyonlan, uzıJn

dönemd€ maliyet fonkiYonlan, ikame esnekliği, lam rekabet piyasai (pıyasa yapısl, klsa dönemde firma

d€n8esa, klsa d6n€md€ arz eğrisi Ve denge, firma ve endüstrinin uıun dönem deng€d, sabit, aftan ve azaıan

maliyetli endüstraler), monopol payasasl (piya§a yaptst, monopol gü.ün kaynak|arl, monopoıd€ talep, top|am

8€lirve ma.jinal8€lir. monopoIde klsa dönem dengesi, monopoıd€ uzun dönem d€nsesi, çoktesisli monopolcü,

iaYat farkhlaİlrma5ı, monopolle.in düzenıenmesi), monopollü.ekabet piyasas| (piYasa Yapısü, monoPollü

rekabett€talepeğrileri,monopoılir€kabettekısadönemdengesi,monopoll0rekabetteu.undön€mden8esi,
mal farkhlaştlrma9 ve satış dderlerl). oligopol piyasasl (pİyasa yaplsl, rekabet'n dikkate aİnmadü oılgopol

teo.ileri, rekab€tin dikkate aındtğ| oll8opol teoriı€ri, anlaşmah oligopol t€oril€ri, oli8opolde fiyat d§l rekabet)ve

plyasalarln karşllaştlrılmasl konulan işlenmektedir.
MAKRo lKTlsAT-2
ropı.rrı"ı"p r" topır. 

".u, 
para§alalal, yeni kıasik model, yeni keynesyen mod€l, enflasyon ve büyüme, Agk

ekonomi makroaktisadi.
MAKRo lKTi5AT
iıtir"a, tüvu." ve dalgalanmal.r, iktisadi faaliy€tlerin ölçülmesi. Planlanan ha.cama v€ haslla düzeyi:

KeynesYen modeıi, Faiı haddjve haslla düzeyi: ls-tM modeli, faiz haddinin ve has|la düu eyjnin değişmesi, toplam

talep, toplam arz, hasıla v€ fiYat düzeya, enflasyon ve hastla düzeyi, iktisadi büyüme, tüket'm/ yattrlm, para

tale;i, para anl, bütçe açlklan ve hükümet borçlarl, aç,k ekonomide toplam planlanan harcama ve ha9la düreyi,

ödemeler denaesa, faiz haddiV€ haslla düzeyi, döViz kuru haslla Ve enflasyon,

MATEMATiK 4
Park denklemleri. Fark den klem l€.i çözüm yöntemle.i. Fark denklem sistemle,i,

MATEMATlK5Et lKTisAT{iKTlsADl MATEMATil(l
T"."ı k".,r"lİil-, .*".rt,ksel iktisadin araçları, cebjr, denklemler, t€k değişkenla fooksiyonlar Ve özellikleri,

diferansiyel, uygulamada türev, tek değişkenli optimizasyon, lnteslal, faiz oranlaİl Ve şimdiki değer, çok

aeğ6kenii fonkslyontar, karşllaştırmaı durağanllk analizi, çok değişkenli optimizasyon, (ısıtll optimizasyona,

Mat.isve vektÖr cebri. D€t€rminant ve ters matrislef, doğrusal programlama,

EKoNoMETRiK ANAtiz 1

t!.ono,*t.iı,noa"ı".",gelenekselekonometriyöntemler.,modelkurmahatalanvesonuçlarl,modelkurma
hatalann|n 5lnanmasl, ölç;e hatalart, model seçam yaklaflmlarl, seçalmiş t.nı nnamalan, dinamik ekonometri

modelleri, aldlşlk bağlanımh v€ ge.ikmesi dağltılmış modeIıer, gecikmenin önemi v€ nedenlerj, gecikmesi

dağltılmış modellerin tahmini, ardl5!k bağıanlmll modellerin tahmini, nedensellik,

YöNEYLEM ARA5T|RMASı 1:

ileri DoğrusaI Programıama, Dualite ve duyallllık
I§lsADlöNcöRü

analizleri, TamsaY,lı Pro8ramlama, Hedef Pro8ramlama,

teorisi, doğrırsal olmayan programlama al8o.itmalaı

zaman serisi verilerinin öu ellikleri, Trend,

Düzeltme Modeli,

EKoı,]oMETRIK ANALiz 2
Eş-"d""ld"'n..d.4ı*l,modellerinniteljği,eşanlıdenklemsapmas.,beıirlenme,belklenmekurallan,eşanllhk
sınaması, dışsallık sınama5l, eşanll denkl€m yöntemleri, dolayllve ikiaşamaı en küçük kareler yöntemleri,

YöNEYLEM ARASTıR MAsü 2

G;." * "t"."..delleri, şebeke modelleri, stok Kontrol Modelleri, Markov zincirleri. Dinamik

Prog.amlama
ARAsTlRMA YöNTEML[Ri
Bi1imsel Araştırma ve Teknolojik Gelişmenin önemi! Biıiqılerin ,nıflandınıması ve sosyal Bilimler. Biıimseı

araştırmarırleriveVeriTopıamaTeknikler..8ilimselArast.'.un,nAşamalaİ.AraştırmadaMetn.nşekjl
(ap5aml, Kaynak Gösterme. Tablo. Ş€kil Dü.enleme. Kütüphaneden Kaynak Derleme

YARlYlL
ZAMAN sERltERi ANAL|Zı 1

z".-:"ıı s,hş",rü"l.(Tr€nd, Devresel Hareketler, Mevsimsei Değişim Ve Rassal Değişim), zama;yasffi*'

8ileşenlerinın Aynştlrllmasl, 5tokastik süleç, otokovaryans ve otokorelasYon fonk5iyonlan,

otoiorelasyon ronısıybnğ, seyaz 8ürültü süreci, Durağan Zaman selis' Modelleri, otoregres|i sğreç (AR),

H areketli orta la malar 5üreci (MA), otoregresif Ha reketli orta lam a lar 5üreci (AR MA) Mode lleri

Temel KaVramlar Ve öngörü türleri. Öngörü değ€rlendirme yöntemleri,

MeV5imsellik, DeVresel Dalgaıanmaıal, 8bx Jenkins Metodolojisi, Üstsel

!,!G!]!A!4A!LjO!Ey!EMI8^şI]8!445]
simü]lasyon, Markov karar sür€çleli, klasik optimDasyon

MıKRo EKoNoMEtRiK MoD€LLER
YapaYbağlmh değaşkenli modeller, panel re8resyon:tesadüfive

EXoNoMETRiDE BitGisAYAR UYGULAMAtARl
Derste, ekonomet.ik ana|izlerde yay8ın olarak kuIlanllan, sPss, ewiews, RATS g'bı paket p"s4sff,iŞ\_
tanıtılalak, uygUlamalI araştırmalarda kullanlml öğretilecektir, Uvgulamalarda ele"al,nan kon9l''hnİla*,Ö't
legresyon analhi, bağlmslz değişken seçami, çoklu doğrtısal bağl.ntl 9orunu,seria] korelasyon,İg!"lr\\'ğ. 

\modeller 1;iiJ(i),i.i
ZAMAN stRjLERiAlüALiziz \ ':. 4 \.'--!}l\ıİ !,. .,;i,:4



ouriğan Ve Durağan olmayan zaman selileri, sahte Regr€syon sorunU, Eşbütünleşme, Hata Düzelime Modeli,
8İim Kök slnamaları, Çok Değişkenli zaman Serileri Modelleri_

iffisADlPLANLAMA
Az Eeljşmiş üıkeler ve iktasadi, planl.ma. Az gelişmiş ülkelerin temel örellikıeri, iktısadj planlamanın amaç, a.aç
Ve türleri, Ekonomik sistemler Ve planlama. Kalklnma hlzınln planlanmasl. Planlama modelleri, Makro
olamamada dengeler, Girdi-qktı Analazi, Doğrusal Plo8ramlama, Yatlım Pğelerini. ekonomik yönden
hazlrlanması v. talep tahmini.
MAKRo El(oNoMETRiK MoDELLğR
Ekonomik kaıklnma modellerj Ve polıtikalan (teorik çerçeve Ve €konometrik modeılerin uygulanmasl),
Gelişm€kte o an ülkelerde stabilirasyon politjkalan Ve bu *onüda yapllmış olan ekonometrik çalışmalann
incelenmesi, Gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik poliiikala.ln ve dlş ticaret politikaıarlnın analiri / b0
konudakiekonometrik İiteratürün incelenmesi, DöViz küru'nun belirlenmesi modelleri, döViz kuİU polatikalan Ve
döviz kı,.u rejiminin seçilmesi / ekonometrik uygulamaıa.ın analizi. uluslararasl makroekonomık politikalar
(politika hed€fIeri, Uluslararan poıitika koordina§yonu Ve uIuslararası parasal bütünleşmeler) / ekonometrik
literatürün analizj, Giobal ili§kiler ve ekonomik büyüm€ (neoklasik, içsel büyüme, stokastik neoklasik modellerin
incelenmesiVe ekonometrik testler), Globaısermaye piyasasl (Performan5 Ve poıitika sorunlar' / ekonometrik

üRFriMDE KALiTE KoNTRoLü ü isIATjsljA!ğEjaI,İEa! ]
Xalate kontro{ünün tanlmı Ve önemi, jstatistiki kalıte konkolkavramlarlVe yöntemleri, olaslllk dağllımlarl. Kalite
problemlerinde 7 araç, süreç (P.oscs)Ve Makine Yeterilliğj, Uretlmde m!ayene Ve l.abul örneklem€si
Ul-u5tARARAşl j(TisAT_1

U{uslararasl iktjsat Bilimine Giriş, Konu Ve Kap5am, Diğer iktisat 8alim Dalla.l ile ili§kisi, Uluslararasl Ticaret
Teorisi, Merkantilizm, Mutlak Ve Karşllaştlrmall Üstünlük Teorileli, UluslararaslTicarette Talep Koşulıarı, Teklif
EğrileriAnalizi, D§ Ticaret Kazançlannln AnalDi, Faktör DonatlmlTeor€miVe Teoremden Çıkanlan Hipoterer,
Faktöl Donatlmı Teoremjnin Test Edi]mesi, Leontief Paradoksu Ve Yeni Hipotezler, Dlş Ticaret Ve Ekonomik
Büyüme An.]iıeri, Dlş Ticar€t Politjkasln]n Amaç V€ Araçlan, KoruyucürlUk Ve serbest Ticar€t savürnulan l, Dlş
Tacaret Po|itikaslnün Amaç Ve Araçİan, Koruy!ıculok Ve serbest Ticaret savunul3rİ ll, Gümrük Tarifl€ri, Da. Ve
Genjş Anlamda Ekonomjk Etkileı Etken Koluma oranl, Tarife Dlşl Engeller(ithalat Kotalarl, Yasaklar, Tarife
8€nzeri tngelier, ihracat sübvansiyonlarl, Yurtiçi Endüstrilere Yönelik sübvansıyonlar, ihracat Monopollerj Ve
Kadeller, Ödemeler BilançosuDlş Ödeme Aqklarınln Nedenieri Ve Açlklan (apaya Yönelik Politikalar
ulul_!A84BAlaI!l4!?
Dövİ Piyasasl Anaİizleri, Kulı], Arbitraj,spekü]asyon Ve Konvedibilite, DöVİ (uru Teorileli (satn Alma Gücüj
Paritesi Yaklaşlmr, DöViz Kuru Teori|eri (Portfolyo Dengesi Yaklaşümı), Ödemeler Bilançosu Ve Döviz Piyasas
ilişki]€ri, V3delı Teslinr DöViz Piyasal.n, Kapalr Ekonomide Ulusal Gelirin oluşUmu, Dış Denkleşme
Mekankmalan: Fıyat Denkleşmesi Mekdnizmalall l, oış Denk]eşme Mekanizmalarl: Fiyat oenkle§ırresi
Mekanizmalan_ll, Fiyat - Altın Para Aklml Mekanizmasl, Ulusal Gelir Değişm€leri ile Dl5 Denkleşme
Mekanİmas], Faiz oranl Değişmeleri Ve Düş oenge, D§ Ticaret Ve [konomik Kalkrnma, UlUslaİaİasl Ekonomik
sorunlar
ça{ st§§IE!!! 6r4-t
\o\Val bilim "rde çok değıtkenIi veliieıF oaV:lJ1 lişlileile ijgill çltaıln,lafda bUiUn.ndk drnJ, ıyJa 8elekli
t€knikleri uy8!layabjlme. Çok değişkenli normal dağılnlln parametrelerini bilebilme. Çok değişkenli hipotez
te5tleriİi uygUJayabilme- analjzini uy8uIayabilme. Küjmeleme inaliz'n' uygulayabilme. regresydn analDini amacl
doğrultus,]nda kullanabilme. değişkenli istatistik yöntembİi pek çok disiplinler arasü bilim dal]annda
kullanİbılme, Çok.değişkenli istatistik yöntemleri Veri 5eilJrine uyg!laİkcn istatistjksei paket progrBmlarl
ku ıla na rak a na lizleri ge.çekleştire bilm e_

]üRK DiLi1,
Dil kavramü, tanlml Ve özellikleri, kültür, dil, medeniyet ilişkisi Ve yorumlan.nasl, tırk dil tarihi türk diıinin
bu8ünkü durüjmu Ve yayllma alanlai|, yazlm kurallaa, noktaIama işaretleri, yazlm Ve noktalama iıe ilgil]
uYgı]lamaIar, türkçenin ses bilgisi Ve ü]yg!lamalan, k€lirne bilgisi, cümle bilgisi, kelime Ve cümıe bilgisi
uygUlamaian/ kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisYon yazlmlnda kulıanllacak plan Ve uygolamalaa,
kompozisyonda anlatlm teknjkleri Ve uygulama]arl
TüRK DiLi 2

Anlam bilgisi, anlam bilgisi uygulaınalaı, bilimsel yazülafln hazlrlanma§nda ırYuıacak kural|ar Ve uy8ulamalar,
yaz l.rl, düşünce yazllarİ Ve uy8!|amalarl/ olay, sözlü korİpozisyon türlerı, hazllllİİ Ve hazlrhksrz konuşma türleri
ve Uygulamalan, edebıyat biıimi Ve edebiyai sosyolo]a5i !ygü]lamalarl, edebiyat tarihi incelemeleri, güze]
konuşma Ve yarma kurallarl, gOzelkonuşnra Veyazma uYgulamaları, edebitür bilgısj, edebieserıerle il8ili retorık
uygUl.ma5l/ edebi e5erlerJ€ ilgiJi retorik uygUlama5ü
ATATÜRK i!_(EL.Ri Vğ iNKltAP TARjHi]
inkılap ve inkllapla alakall kavramlar, türk 

'nkllablnl 
haz]rlayan 5ebepler, osmanlldevletinin ylk|||ş|, biranci dünva

saVa§l, birjnci dünya saVa5]nda 5iyasi gelişmeler, m]ili mncadeleye hazlrjlk, nilli mücadeleYe harlrilk, miıli
mücadeie dönemi, tbmm nin açl]]şl, siyasi Ve askcri gelişmeler, lozan banş antlaşmasl, lozan banş an aşmarnln
ön.miVe sonUçlan, türk inkllap hareketleri, türk inkülap hareketleri



ATATüRK IrKEtERi VE iNKlLAP TARlHi 2

siyasal alanda inkllap hareketleri, hukuk alanda inkılap hareketleri, eğitim Ve kültür alanlnda inkllap hareketleri,

toplumsal yaşay§|n düzenlenmesi, ekonomık alanda 8elişmeler, sağhk hizm€tlera, atatürk dönemj türk dlş

politikası, cumhuriyetçalik, milliyetçiıik ve halkqllk, laiklik, devletçilik v€ inkllapçlık, m;ıli egemenlik, milla

bağlmsııllk, milIı barlik Ve beraberlik, ülke bütünlüğü, banşçıllk, bilimsellik, ak!lc(ık, çağdaşİk Ve batllllaşma,

insan ve insan sevgisi, tğrk ink!lab,nln nitelikleİi, atatürk'ün ölümü, yurt içindekive yurt d|rındaki Yankllarl
YA!A|!!ç]!]!a
what ,s your name? (olmak fiıli: am, is,are), what do Yoı] do ln yoı]r fr€e tlme? (8€niş zaman}, how many

brothelshaveYougot?(havegot/has8ot},woUldyouİkeaslngleorreturntıcket?{§ayılabiıenVesayllanayan
lsimle4, what y€ar are you ln? (şimdiki zaman), who dld You go wlth? (geçmiş zaman), what were you doıng?

(şimdiki .amanın hikayesj), where's he gone? (present perfect tense), how long have you been llvng ın

erıulum? (present p€rfect continuous), they had l€ft befoİe üwoke ı]p {past perfect tense), l'll have a doner

{8elecek zaman), lt's on th€ left (yer edatlarD, the bus left on tlme kaman edatlan}, the kızlllrmak 15 the longen
YAaANq DlL z
can ı send a lett€r? {can/could, may/might, must, have/has to), lhad better try ( on (must/mı]stn't),they are

m.de ln tu.kev ledilg€n Yapl),they wlll be shortened {€dilgen yap4,|f I we.e you lwould tak€ that one {koşul

cümle.iklerj},l w,sh he would .eturn very soon (istek cümlecikleri), need a car whlch ıs strong {sıfat

cümleciklera),have a flat ln whıch there are three bedıoom5 (nfat cümlecikleri),do you know wh€re she ıs (isim

cümlecikleri},the doctor sald l should r€st (dolayll anlatım),would llke to lnvlteyou (isim fiille.-mastarlar),wıİlcal'

you only f there ls a canc€lıatıon {bağlaçlar),wlll fınısh my h omework as earıy a5 ı can (bağlaçlar), somebody

trı€d to break lnto our house (deYimselfiiller ve edat alan fiiller)

f.;I*;h
',,'',i',i'#'*.'
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'. xqord[atör
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n5El ver€n öğletim elemsn(leİ)|

iaroımo i§retim eleman(lar)ı

oersin vGrillş şekli

Dersın amacl

Hakan EYGü BsEÇ 3l6 ömeklome Teorisi

Dl. öğr üyesiHakan EYGü

Yilzyüze

Bir a.aştlrma başında maıayet Ve zaman gibi klstlar| dikkale alarak ö.nekl€me

ile lıgill t€mel kavramlar h6kk|nda bilgı sahİbi oımsyl sağlamakllr. Aynca lem€l

o|aslllkıı ömekleme yönt€mlerı tan(llac€k Ve bu yönleml€rdo anakütle,

palametrelerİnın lahmin edilm€sini sağlamaktlr,

Örnekleme hakklnda teoe| kav.amla.. tahmin edicılerin özellik]e.i v€ iemel

olaslllkllörneklem yöntemlerinden biriolan basil lesadüfi örnekem€ yönteminin

anakütle paramelrelerinin tahmin edilmesi. tahmin edicilerin slandart hat]alall

veailer€k. güven aral,klafintn oluşıurulmasl Ve son olarak örnek çalpı
hssaplama f o.mülle.ine y€r verilec€k|İ,

Dersin içeriği

slra |çerlk

1 Ölneklerrıoy€ glriş Ve ı€m6l kavramlar

2 Tahmin edicave tahmin adicinin öz€ılikleri

3 aasil]esadüli Örneklemeys (a]ö)giriş 1 ,

. BTÖ'de anakİtle orlalamasnln tahmin edllmgs]

5 BTÖ'de anakütle ve örngk orlalamasl islalistlğlnin varyanslnln lahmln ed'lmss'

6 BTÖ'de anakütle orıslamaslnln tahminiiçin gerekıi ölnek çap ln ln belirıgnmosi

7 8TÖ'de anakü{e toplamm|n tahmin edilmosi

8 BTÖ'de loplam d€ğel istalisliğInin varyans|

9 BTÖ'dedeğiŞim kgt§ayı§| v€ oransalsapma

10 BTÖ'de ömek ortalamasl lstatistiğinin oransaıvaryan§l ve |ahmini

11 BTÖ'de toptam değ€r islaıisliğinin oransal varyansl ve lahmini

12 BTÖ'de anakülle olanlnh tahmin odilm€si

h(ıPJ/oos,6€unl;eou.Om@!rı€rloopr6oo9o€rsıreEy5(,44,r ırv?



13_-,-] Öde öln€k olanl isis|i§tiğ;nin vary€n;l
.: .,

. g.tı; }_&rÖ'de anakülle 0.6nınln tahmh-odilmesl için{erckli ijmek çapnln belklenmesi

-'DersIn öğrenme çıktıları
s|ri lçeİlk

1 Ömeldeme ve ö.n6kleme kevramlan hakkında bilgl§ahibiolma

. ? Örneu6m6 yönloml€.j hakİlnda bilgis€hibiolma

. 3 Anakü{eden basiı tesadüll ömekleme yöntsmi iıe 6meklem seçEbilme

4 Basil lessdüfi ömekl€me yönt€miile ğnaküte parametelerinin ıahman edilmesi

5 Basİt |osadüll örneklem9 yönlemine göre ömek çapınl belirleyebiİme

*Dersin program yeterlilik|erine katkl seviyesi

lktisat, işletme we yakln sosyaı bjlimle. alanlndaki |emel kuramsalVe lygı.rlama|l bilqileri tanlmlar-

sosyalbilimleİ alanlndaki o19ulal hakktnda |ahmin v6 çlkarsama]arda bulunmak üzere islatisrik bilım dallndaii k!.amsaı
Ve uygUlamall bilgilei lanımlar.

lktisal v€ yakln,sosyal bilimler alan ındaki olgulafln ölçümüne dayall o|arak eko.om€td biIim dallndaki luramsal Ve
uygırlamaİ b gilg.i tanlmla..

sosyalbilamle, alanındaki s€yısal karaılar oluştu.ma bağlam|nda }6neyrem b,lim dallndaki kulamsal ve uygulamah
bilgıİe.i lanlmlar,

lkiisaı ve yak|n sosyalbiılm|e. a|anlnda bk alaşt|rmaya yörElik olarak ve.i loplar. bunları uygun yöntemler yardlm.yla
analiz edeı elik ve eleşürelbir'yaklaş|rnla değerlendjrirva sonuçlan br rapor olarak sunaı

iktisat ve yakn sosyal bııimlor glgnlnda bk projeyi bi.eysel veya bür taklm üyesü olarak planlarve yönetir,

YaŞam boyu 6ğrenmenin gerekliliği jle öğrenme gereksınimlerini belirler Ve €ionometri alanündaki yenilikleri takip ecle.ek l
mevcu| bilgilefini gellş|irk,

fkonomeli alanlnda aldlğl kuramsal bilgilefi gerçek problemle.in çözümünde kullanl..

lülkçe Ve en az blr yabancl dilde ekonometli lile.atülünü taklp edel.

Ekonome|ri, is{atistik, yöneylem Ve ofis yazıllmlannı mesleki ihliyaçlan nl karşılayacak düzeyde kullanlr.

sosyal haklann evr€nsolliğı, sosyal 6dalet. kalil€ kültülü Ve kül(ürel değerlerin korunmas| ile çevre koluma. iş sağlığı Ve
güVenliği konularlnda yeterli bilince saitipık.

YaŞadığ l Çevreyj daha etkin birhaıe getirmek için topıumsal sorumluıUk bilincİyl€ çeşitli faaıiyetler planlar, clüzenlcl Ve
uygUlaİ,

lvl esleki veril€ri yorumlar Ve iıgili isla|istiksel ıeknikleri kullanarak sonuçla. üretir.

aibisayar üeknolojisini çalışt|ğı alanda çözüm ületrnede kUllanlr.

htlpr/obs.alauni.edu,trlmodulle./dbp/eobs/dersootay/sorl45/1 11o?
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- Klosik ve güncel kuramlenn bid€şüği ve ayrildlğl nokla|an saplamak, ve elkileşlmlo.ini analiz edebilir,

lş y9ş6m|nln hukuki, toplumgelv6 ahlaki §orumıuluklarınl kğwalve loplum§al d6nüşümü aİglla.,

Ka§llaştğl hukuki sorıJnlara lemeldüzeyd€ çözüm ülğtlr

Analilik düşünc€ teknikl€.inj kulıane.ak. karşılaştEı so.Unl6n kavrarve sship olduğu çözümleme tekniklerinden optimalini

kullanarak ır€al €zaml6. ürcllr.

lş dünyasl vs özelkesimln lçlnde bulunduğu değişken koşullala ve taleple.e göre çeşillis€ktörve işletmelerde görev

almak üzere edinmesi g€reken bilgileri beıirleyerek. mevcut bilgaİeİini geliştirir,

1

0

5

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodlarl Ve AKTs

Yüz yüzs sğlüm

smırdşlders çalışma süre§l (ön çaltŞma, peklştl.me)

ödevlel

sıJnum / seminer haz|dama

klsa sınavlar

Ara sınavlara haz|.jlk

lş yükü

saylsı

0

0

0

0

0

0

o

0

o

0

0

o

0

süresi (saal)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

sayİsüre (saat)

0

0

0

0

0

0

0

Proje (Yaıy,l ljdeü)

Labo.atuvar

Arazıçallşması -

Yanyll sonu slnavfia haz|rllk

Alaşllama

Toplam aş yükü

AKTs

0

0

.

0

0

0

0

0

0

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler

Ala slnav

Yanyll Sonu

40.0

60.0



Ders kitabl

.Yardlmcl Kaynaklar

Özdemir. A.Y, Tekio, Ş.tS., Esin, A-, Örnekleme Yöntemlerine Giriş, seçkiİ
Yaylnlan, Ankarar 2015.

Yamane, l. rlementary sampling rheory.
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.



Dersin tanlml

Ön koşul deı§l€.i

Eğilımin dilı

koordinatör

Dersi ve.en öğretim eleman(lal)t

2017 - 2o1aAkademik yll| Güz Dr. Öğr. Üyesi Hakan EYGÜ BsEç 216 Malemallksel lsıalistik

Met6ma. 
_lit! 

lstğx§ül

Tü*çe

Dr öğr, üygsi Hakan EYGü

Yüzyüze

Öğr€nciye aslatisliğln matematiks6l toyulunu olaslllk kavramları iıe bhlikl€

ekonomleri lis€n öğrencil€rine olaslllk Ve iststlsüksel teoride lemel

oIuşturmaktlr. Aynca çok d€işk€nli analzlsl€ tgmelsağlamak üzer€ çok

boyutlu dağllımlann özellikle.ini ortaya koyacaktlr.

Tesadüfi değişken tan|m| Ve özellikleri, kesikliV€ sürekıilesadüfi değişkenler,

otasıllkveyoğunluklonksiyonlaİ, beklenendeğef vevaryans, bir,assal
değişkenin Varyansl, bunlarln özollikleri. mom€nller, momgnt ü,eten lonksiyon,

param€tre lahmlni, arallktahmlni, isiatistik§€lsonuç çlkalma Ve hipotgz t€stl€ri

Yardtmcl öğrelim eleman(lar)l

Dersin Veriliş şekli

Dercin tanlml

Dersin içeİlğİ

Sıra içerlk

1 TosadİlldeğiŞkenl€r,ö7ellikleli

2 B€kl€nen d.iğer V€ varyans, öz6|llkleİ

3 Tek Ve ikideĞişk€nin fonksiyonlğrlnın beklen€n değorled

Bir rassal değişk€nin Voryansı

Mom9nt çıkaran fonkslyon ve özelllkler

ahdağllımda çarp|kllk v€ baslkllk

Param€tre tahmln Ve y6nteml6rl

i

5

6

7

8

9

10

11

12

Hipot€z tüdeİi vo özellikıef i

Tesl istalisliği. kritik böıge, kriıik değe.

Normal dağlllma illşkin hipotez testleri

htıp://obs-ala!ni.edu.lr/modUll€./dbp/ğobs/derso6tay/ıl4861/l1 10?



Dağ.ıım fonksiyonıJ teknaği

No.mal dağılım ve normal dağlllma lllşkin dağılımlar

Dersin öğrenme çıktları
slra lçerlk

Malomaliks€l astatis|ik ksv.amlaİnln kullanım alanlan öğr€lilk,

'lesadili degişken Ve b€klenen değe.in dzellikleri oğ.€tln

l,4om6ntledn üelliklerl dğretilir

Ömekl€m büyükli]kle.in€ g6.e anakülleye ilİşkin orlalma|a( olanla( aralık lahminleri ve hipotez lestleinin uygulanmaslöğ16liliı

Dağllımlar araslndaki i|ışkiler öğretilll.

'Dersln program yeterllliklerıne katkl seviyesi
slra

lktsat, işlelmo Ve yakın sosyal bilimler alanmdaki temel kır.amsal ve uygulamaı bjlgileli tanlmla..

sosyalbiljmıol alanındaki olgular hakkünda lahmin ve çlkarsamalarda bulıhmak üzere istalistik bilim dallndaki kuramsalVe uygulamall bilgilerj tanımlat

lktısal ve yakrn sosyalbiıiml€r alanindaki oIguıs.ln ölq]mnne dayalı olafak ekonomeıri bilim daındaki kuramsal veuygulamaİ bilgal€ri lanlmla 1

sosyal bilimler alen lndaki sayısal kararlar oluşturma bağlamlnda yöneylem bilim daındaki kuramsaı ve uygulamallbilgileİiLanlmlal.

lklisal ve yakln sosyalbilimle. alanlnda bil a.aşıl.maya yönelik olarak veri topIar. bunlalı uygıh yöntemlel yardlmlylaanaliz edel, etik ve eleş|ilelbi. yaklaşümla d€ğerlencliıır ,e sonuçıan oirrapor oıaraı suna,l

İkllsat Ve yakın sosyal balimler alanında bir proJ€yi bireyse| veya blü |akm ğyesiolarak planlar v€ yönetk.

yaşam boyır öğrenmenin ge.ekıiliği ila öğrenme gerek§inimlerina belirler ve ekono;eki a|anındaki ysnilikleri takip ede.ekmevcu( bilgil€ ni geıaştiri.,

Ekonometra alanlnda aldlğı kuramsal bilgilerig€lçek problemlerin çözümünde kullanır.

Türkç€ ve en a2 bjr yabancl dilda ekonomeIİi literatüdnü takiP eder,

Ekonomelri, istaıislik, yöneylem ve oris yazllhlannı mesleki ihtjyaçlaflnl karşllayacak düzeyde kullanlr.

sosyal haklafln evrenselliğj. sosyal adalet, kalito küllürü ve ktj||ür€ı değerlefin ko.ıhmasl ile ç€vre koruma, jş sağhğü vegüVenlıii konulannda yete.li billnc€ sahiptir

YaŞadığl Çevleyidaha eikan birhal€ gelirmek için loplürmsal sorıJmluluk biljnciyle çoşilli laaliyetler planlal, düzenıer Veuygular,

Mesleki veİjleri yorumlar ve ilgili istatastiksel leknikleri kuılanarak sonuçlar ürelir.

Bilgjsayar teknoıojisini çalış(GI alanda gjzüm üretmede kullanl,,
t..r,,--"._*-,,,.-"-.",,,,---
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' Klasik Ve güncel kuramlann barleştiğive aynldlğı noktalarl saptamak, Ve e|kileşimierini analiz edebiIil.

lş yaşamlnln hukıJki, üoplumsalVe ahlaklsorumluluklannl kavrar ve toplum§aldönüşümü alg|lar.

K8rşılaştığl hılkukj so.unlara temel düzeyde çizüm ürelk,

An5litik düşünce teknikle.ini kulıanaüEk. ka§ılaştol sorunlgn kavrar ve sahipolduğu çpzümleme teknikle.inden optimalini
kullanarak ideal dizümle. üle|ir

lş dünyası Ve özeı kosimin içind€ bulunduğu değişk€n koŞullara Ve taleplere göre Pşiılisektör Ve aşle|İnelerd€ görev
aımak ijze.e edinm€sig€reken bilgilei belkleyerek. mevcut bilgilerini seliştİa..

5

Planlanan öğretlm faaliyetleri, öğretme melodlan ve AKTS

Yüz yüze eğitim

slnıfdlş! de.s ç€ı|şma sü.esi(ön çallşma. p€kiştirme)

Ödevler

sunum / semine. hazlrlama

|ş yükü

sayIsl

0

0

0

0

0

0

0

süresl (§ast)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

0i

0

Sayl'sü.e (saai)

0

0

0

o

o

0

o'
0

0

0

0

0

0

0

0

Ara stnavlara hazlfllk

Proj€ (Yanyül ödsvi)

Laboratuvaı

'

Alazi çalı§ması

Yalıyll sonu stnav|na hgzlrhk

Yanyıl sond§lnavl

Toplarn iş yükü

AKTs

Değerlendirme yöntemleri ve krlterler

katkl yüzdesi

ş.

0

o

0

0

0

o

oeğ€İlendİme

Yarlyülsonu

40.0

60.0

$ı*nn
li(i(;)1ş
"": 

».:ff'..,*.1
'.,.1,11 

.,_,.",



Dels kjtabl : Erdem, Ismaiı. Malomatlk§el İsıaıistik, seçkin Yaynclİk, Ankara, 2012

: Aytaç, Muslafa, Matemaüt"sel lsıatistik, EzgiKitapevj, Burca, 2012
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i ] :t Dğ,s Yatğn Ğ,ğreüm elemsn(lar),
. ,| .n.r.,|,: :,
i': Yaralümcü öğretim eleman(lar)|

.; D€rş|n ve.illş şeKl

: .|Dersin amacl

211i -.'

: l ü99!§in tsnlm|
,]j

D|$,.
].,i

',İ
ağ'inl| ı,ü,

- Dfrsin içerlğİ

§iıj ' lçerl*

'1.1ll'..: i1 Pemütasyonlal ve kombanasyonlar

oe:lji"..::' 2 olas|lığa giriş ve temel kavramlar

3 _. _olas,l,k aksiomlan v€ ,Essal deney dmaıJ€ri

4 lfuşırllu olaslhk. bağlmsız Ölaylar ve baye§ t€oremi :

' q_,, l_ Je_k boyuuu kesikli rassBl d€ğişk€nlonn olaslılk fonksiyonIan

6 Tek boyutlu sür€kli rassaldeğiş kenlerin olasıllk fonksivonlan

7 qirikimli olas ll|k fonksiyonüJ

t'Dl.ij , i;,
8 i lkiboyutlu kesikli rassal d6ğişkenl€rjn olas ıllk 

'onksiyonlall

9- | . ]ki boyullu süreklirassal değişk€nlerln olasdlk fonksiyonlan
1 l'r
]10 r 

, İ\,larjinal olasıllk fonksiyonlan ve dağlhm fonksiyonlaiı
ı i,,].

11 Bağımsl7değiŞkenlel,1 (]|

t2 Keslkll değişkenlerde koşuIlu olaslı.k lönksiyonu

13 'sürekli doğişkenlord€ koşullu olasıllk fonksiyonüJ

:ı ,i
a 14 Özeldağül|mlar
t, 'J

hilPs/;ös.cıai,ni.6du.ı/hod Ult l l dtf/(tr,ülü..ooü,! Mn z 1 1 1 t7

olasllıkl Istaıi§iik

Tİrkçe

D. öğı üye§i Hakan EYGü

Ytqize

Öğrenciy€ sosyal bilimlel alanlnda yapllac€k ankelle.de, kalklnma planlama,

islatisti*el analiz kabiliyelini gelaşti.mek gabi ihiıyaç duyulan birçok konude

olaslllğl kırllanmaıannln öğİe|jlmesı amaçlanmlşll..

olaslhklteoisine gidş, olasll* aksiyomlan, olasıllklann b€lirl€nm€§l, koşullu

olaslhk, olaslıık dağlllm fonksiyonlan, çok boyuılu rassal değlşk€nl6ı olaslllkla
ilgiliöze|dağllım konıJlai incelenecek ve örnek uygulamalala yer verilecektk.

i

,..'::,'l

,;:rv
1*- r ('j§
.,, g ,_Ki



il ".:.:' .: ] .ii] '. sıira , lf'ğdk
, i'i

.1 .,ı

:, ,],:_,:,.1],,, , 1,1b""'* '*risi 
llo llgilikavramlar öğretiIr.

,: ,,- 2 ,. qFs lkte kullanllan bl. ve iki boyullu kesakİi ve sürekli d6ğlşksnl9rin olası|ık fonksiyonlan öğrsriliı

:j.,', ,?, . .' . itaıısıitıe olas,llk leo.i§inin kullsnüml öğretilir.

:,, ..:4 ...: ojak dağ|lıme 5ahip iki rassaı değişkenin 
'onksiyonlaİ 

olgrak lanımlanan o.tak ve mariinal olaslllk fonksiyooları 6ğ.elillr,',:.:
| . :::,5 i. r9s|kli dağ|lımla.dan olan Blnom. Poisson ve Hipergeomotrik dağlllrı]arln o|as lklan 6ğ.elilk.

0

0

0

2

5

5

3

1

l,

§ijirai liaİların €v.€nsglliği. sosyal adalet. kalite küllünj ve kül|ürel değYlenn korunmasl ile çevre koİuma, iş sağllğ, ve
öt§Lniiijlİonulallnda yeterli bilince sahiplil.

,. 1Of,löİn p.ogra. yeterlitiklerine katk| seviyesi

' 
lklisat, iŞietme ve yakln sosyal biıimler alanlndaki lemel kulamsal Ve uygulamall bilgileri tanlmlar,
1 ];-
sosyalbilimler alanlndakj olgular hakklnd€ tahmin Ve çlkarsamalarda bUlunmak üzere astatistik bilim dall.daki kuramsal
$e uygubmall bllgileli tanlmlar.

u(lisal veyakln sosyal bilimler alanı ndaka olgu lan n ölçümüne dayall oıarak ekonometribilim dallndaki kuramsal ve
Uygulamall bilgilei tanımlal.

'sosya'bilimleralanlndakisaylsaikararlaloluş|urmabağlamlndayöneylembilimdaındakikırramsalveuygulamall
' §ilgi|sİi ıE r|mlar.

İktisat ve yakln so§yal bilimler alanlnda bi. a€ştlrmaya yönclik oIarak veritopıar, bunlan uygun yöntejnleI yardlmıyla
analiz 9d€r, etik ve el€ştilelbk yaklaşlmla değedendiril Ve sonuçlan birrapor olarak sunaü

"Jjı§ r .,
lkrısal ve yakln sosyal biliml€. alanlnda bir prcj€yi bireysel Veya birtaklm üyesiolarak pıanlal Ve yönelir. 2

YaŞltm boyu öğl6nmenin gsrekliliğiile öğrcnme gelekslnlml€nnlb€l,d€İ ve ekonomelri a|anlndakt yenüI(l9a tafup edeI€k
liiftut Ul[q eİlni aet§|iir,

E'aÜİiii.f,;iri aıanlnda aldlğı kulamsal bilg;leri gerçek problemledn çözümiindg kullanı..
tu +J j'l
Türtçe ve en az bil yabancl dilde ekorıomeln lilelalürünü lakip ede..
|: l1il:"!,

E}it]İl6ti6tri. isıaüsük. yöneylem Ve ofis yazllmlaflnl mesleki ihtiyaçlannlikarşllayac€!düzeyde kullanlr.

|tşbljiff Öevrcyidaha etkin bar haıe geti.mek agn toptumsalsolumluluk qiltnciyle çeşitli faaliyetler planlal, düzenı€l ve
iJigllji,.'"

'l'iülu§bk! i,erileriyoİıJmlal ve !19iliislalistikseIleknikle.i kullanarak sonırçlat üretir.

Üiiği§5ly'*'ieınoıojisİni çallştlğl alanda çözüm ürelmede kullanll,

Edindiği bilgi, Deceri v€ yetkinhkle.i hayat boyu birey§el Ve toplums€l amAçbll doirullusunda gelişli.ir.
|'a,ll.,,3,'

I KIasik'V€ güncel kuramlaın bi eşüği ve ay.lld!ğl nokıalan saptamak, ve Flkileşimlgrini anahz edebi|i..
lj.1..iI, .l.

lş yaşam|nın hukuki. loplumsal ve ahlaki sorumluluklannı kavra' ve toplurnsal dönüşümü algllar.
_'. ii |: İ
Ka§ilaştığı hukuki sorunlara temel düzeyde çözüm ürelir.
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,] . ' .,hniiııiılouştince tetniklerini kullanalak, ka§llaş!ğı sorunb! kavrar Ve sahip oldı]ğu çözümleme teknik]erinden optimalini
, ' . kulüilarak ideal cözümı€r ülelİ.. --'|i:-,Y" "-- Y"__,_" -,_""

. lşijiiiıiaş| ve özel kesimin içinde bulunduğu değişken koşİlbra ve laleple.e göre çeşitli sektö. ve işletmelerde görev

_ ahai ü2ere edinmesigeleken bilgileri beh eyerek. mevcu i bilg ilerini geliŞtinr.

::.
ij.,§üİr.dışıdeİsçallşma §üresilön çaİşma, pekiştirme)

: ,i
ödevle.

i:!r| )ı jl. .] :

Ru,lı]F J_seminer hazlrlama

FışaJşüDaYla.

rı l ill ]1.:|]

Ara slnavlara hazlrllk

0

0

0

o

0

0

o

0

o

o

0

0

0

:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l]J f:j!i a

yarivll sonu s,navlna hazfllk
l:)c;'vüli

s,J:tüi- ] :

Proje (Yanyıl ödevi)

Lqbol.jtuvaı

A.aŞhrrna
i(;sı.,:,,-"

Toplam'işiükü

, el<rS

Değerlendirme yöntemleri ve kriterıer

Değerlendiıme

Yarlirlsonıl

Bütünleme

katkı yüzdesi

40.0

60.0

60,0

öji!§ı,"u,

oiiöiilbri veya zorunlu okuma materyalleri

Say sl süresi (saat) sayfsüre (saal)

,l

Ve ./ıKTs iş yükü

Mad€n, Selahaltin, olaslllğa Giriş, Seçkin Yaylnclljk, Al
Aladdin. olasüllk Teorisi. Nobel Yaylnevi. Ankala, 2014.



Akademik yıll Bahar Dr. Öğl. Üyesi Hakan EYGÜ BsEç 221 olaslllk Teorjsi

olasılk, ıstatistik

Tüftçe

Dr, öğr. üyesi Hakan EYGü

Yafdımc; öğf eüim eleman(lar)l

Dersin veriliş şekli

I Qersin ıanlml

Dersin içeriği

slra lçerik

I ' p, rmüta"yonlal ve kombinasvonla'

2' blaslllğa giriş ve temel kaVramLar

Yiizya:Ee

Öğrenciye sosyal bilimler alan lnda yapılacak ankelle,de, kalklnma planlama,

isıatistikselanaliz kabiliyetini gelişürmek gibiihtiyaç dUyulan bifçok konuda

olas lhğ l ku lıanmalaOn ln öğretilmesi amaçlanm ıştlr,

ola§ilık leo.isane gi ş, olasllık aksiyomlan, olas]llklaan belklenmesi, koşUlIu

olasıllk, olasıık dağlllm fonksiyonlan, çok boyutlu rassaı değişkenIeı olasillkla

iIgiliözeldağlllm konulan inceleneceı ve ölnek uygulamala'a yer verilecekti',

j

!

},._ ,., -9]?_sılık aısıyomıarl Ve İassal deney örnekleri

Koşullu olaslllk.,bağlhslz olaylar ve bayes leoremi

l;_,,j IJ.ei! 
boyutlu kesikli rassal değişkenleİin olasıllk 

Fnksiyonıarl

6 Tqk boyutl0 sürekli rassal değişkenleİin olaslhk lonksiyonlan

7 Birikimli olasllık fonksayonu

8 lii boyutlı.ı kesikli rassal değişkenle,in olaslllk fonksiyonlan
]].: i li
9 lki boyullu sürokli rassal değişkenlerin olasıllk fonksiyonlan

|,,.

1o , l\,4arİinal olasılık fonksiyonlan Ve dağll|m fonksiyonlarl
? Ol.

11 Bağlmsızdeğişkenl€r

12 Kesıkli değişkenlerde koşUllu olasljık fonksiyonu

13 Süreklı değişkenlefde koşullu oiasllık fonksiyonu
ii ,I| ,

14 Öz€ldağılımlar
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öğletim eleman(laOı



.İ'

'

l]
ş,

Şlfa |çer|k

1 olis|llk t€orisi ile llollİ kEvlamla. öğ.€ıilk.

2 plqslllkta kullan|lan bk ve iki bowllu kesiklive sürekıi değişkenle.in olasılık fonkiyonlsn ijğrelilil.

3 'j ' lstjlisıikte olaslllk teo.isinin kullanlml iurelilk.

4 , prtak dağlllma sahıp iki .assal dsğişkenin fonksiyonlan ola6k ıanımlanan orlak v€ madınalolas i('fonkslyonlarl öğretilir-

5 ' i(esiklidağtlmla.dan olan Binom. Poisson ve Hipelgeometnk dağlılmlarln olasll,k]an o9r€ülİr.

2

z
:

*'ö'eĞın program yeterllliklerine katkl sevlyesi

siİc] ] : ,

j,, l;
lklisal. işl€lrne ve yakln sosyal bllimle. alanlndaki temel kuramsalVe uyguıamaİ bilgileri tanlmlar.

()
sosyal biliml€r alan ında ki olgular hakknda tahmin ve çıkar§amalarda buıunmak üzere is|alistik bilim dallndaki kuramsal 

1

!€ uygq9oalı bilgilera tanlmlal,

lktisal vğlakln §osyal bilimler alanlndaki oıguıann ölçümüne dayall olarak ekonomet.i bilim dalhdaki kuramsalvs 
1

uygulamah bilgile.i lanlmlal.
.: tll
sosyal bilimler alan|ndaki sayısaI karallar oıuştı] rma bağlamlnda yöneylem bilim dallndakikulamsalV€ ıJygıJ]amaİ 

1
bilgileri lenımlaı

lktisat Ve yakln sosyal bilimler alanlnda bil alaşll.maya yönelik olarck Veri toplar, bunlan uygun yönlemler yardlmlyla 
1

analiz edol, otik ve €loştirslbİ yaklaşımıa d€ğ€rlendirirve sonuçlan bkraporola.ak sunar.
. -:,:, ll1ı:li lktisat Ve rakın sosyalbilimler alanında bi. pfojeyi bireysel veya baİ takım üyesiolarak planlaf Ve yönetir.

Yaşam boyu ijğrenmenin go.akliliğiile itrenme goreksinimlerini beli.ler ve ekonometri alan|ndaki yenilik]e.i takip ed€rck
ii'iBiiıf t bibrini geıiştiril,

Fkjiio;ı;lri alan.nda aldlğ| kuramsal bilgibn ge.ç€k ploblemledn çolümünde kultan|r.
v, .l!l l."

Tğrkçe ve en az bir yabanct C'alde ekonometd laleratürİni lakip eder.

a-kb*&ntüri. islatist*. yöneylem ve ofis yazılımhrt5l mesleki ihtiyaçlannı karşılayacak darz eyde kullanl..,t]"
§tjsyal hbkıaİln evrenselliğj, sosyaladalel, katte koltü.ü ve küllürel d4erlerin korırnma§l ile çevre koruma, iş sağİğl ve

ğhiıhİğifu nı:ıaınaa yeterla bilince sahiptir,

Ya§al] iği çevrcyi daha €tkin bir hale g€tirmek için toplumsal sorumıUluk bilindyIe çeşitli faaliyetlel planlar, dğzenler ve
üigüia.l'1'

ME§bklveril€ yorumlaf ve ılgili istalis|iks€l l€knikleli kullanaİak sonuçlaü üıelİ.

ijjlğbafa;]ıeknolojlslnl çalış[ğü alanda gjzüm ürelmede kullanlr.

Edindiği bitgi, becerive yetkinlikleli hayat boyu bireyse|ve toplumsal amaçlafi doğr!ltusunda gelışti r.

Klasik ve günc€l ku€mlalln bjrloşliği ve ayrlldlğl noktalan saptamak, ve etkileşimletini analiz edebjlir.

.i
lş yaşamlnln hukuki. ıoplumsal ve ahlaki sorumluıuklannl kavra. Ve toplumsal dönüşümü algılal.
;:|i,ı]:li:?|.

Kaişlhşllğı hukuki sorunİara lemeldüzeyde çözüm ürelil.
l:,]|. L']
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.Analiıkdüşünce t€kniklerini kullana.ak, karşllaşllğl sorunla.lkawa. ve sahip olduğu çözümleme teknjke nd9n optimalini

öğİetim faaliyetleİi, öğİetme metodlarl Ve AKTS iş yükü
1,1 : ].,:]

smıf dşl ders ça|lş.na sü.e!İ (ön çallşm8. p€kişürme)

öd6vlor

Ş9[![ı {tŞeminer haz, ama

[şqş-"}i-
Ara smav|ara h€arl|k

lıli.l iii iIiiı:i
Proje (Yanyll 6devi)

''i] l i.:],

l;I ii :: ;

Yanyıl so.ıu slmvma haz|.|lk

Yartyllsonu slnavl

lopEm § yul(u
At: _s,i.i, i:

AKTs. A.,,.,,,,.t 
"1

i:';(jJ a:h.r' a
Değerıendİ.me yöntemleri ve krıteller

Değçrlendirm€ Katk|Yüzdosl

Ara slhav 40.0

60.0

60,0

saytsI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

sğ.gsi (saal)

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

sayfsüre (saat)

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
ğ

V;,iiiığ"",

:] D'. r'

ııiı 1lıı ıı:

on6rilbli'Veya zorunlu okuma materyalleri

jAliu,o,
Aladdin olasüllk Teolisi, Nobel Yaylnevi, Ankala, 20'l4

kullanaaak ideal ç6zümlel ületil.
, üjiij.
Iş dlih}psl ve özel k€simin içinde bulundoğU değişken koşullara ve laleplele göle çeşilli sektö. Ve işlelmelerde gölev

edinmesi gereken bilgil€ri belİleyerek, mevcırl bilgilerini 9eliştirir,


