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İZLENCE
İKT-105 Ekonomiye Giriş

Öğretim görevlisi: Doç. Dr. A. Talha YALTA
E-posta: yalta@etu.edu.tr
Telefon no: x4120
Ofis no: 293-2
Ofis saatleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe 9:00 – 9:45

(diğer zamanlarda randevu ile)

Ders yeri ve saatleri (Şube 3):
Salı 16:30 – 18:20, B11 no’lu derslik
Perşembe 13:30 – 15:20, B11 no’lu derslik

İzlenilecek ders kitabı: Principles of Economics, 12th edition
Yazar: Case, Fair & Oster
Yayınevi: Pearson, 2016

Değerlendirme: Ara sınav (% 50)
Dönem sonu sınavı (% 50)

Dersin Tanımı:
Bu ders ekonomi bilim dalının kapsamını, önemini ve temel kavramlarını tanıtır. Dersin birin-

inci bölümü mikroekonomi dalına ilişkin çeşitli kavram ve başlıkları gözden geçirirken, ikinci bö-
lümü ise makroekonomiye ilişkin konulara odaklanır. Ele alınacak olan ana konu başlıkları şunlar-
dır: Mikroekonomik çözümlemeye giriş ve temel kavramlar, tüketici tercihleri, arz ve talep, esnek-
liği, üretim ve maliyet çözümlemesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasa yapıları,
makroekonomik çözümlemeye giriş ve temel kavramlar, milli gelir hesaplaması, büyüme, çevrimsel
dalgalanmalar, işsizlik ve enflasyon, toplam talep ve toplam arz, çarpan modeli, maliye politikaları,
finansal kesim, para talebi ve para politikaları, uluslararası ticaret ve finans.

Dersin amacı:
Ekonomi bilimine giriş dersi olarak düzenlenmiş olan bu ders, mikroekonomi ve makroekono-

minin temel kavramları ve çalışma yöntem ve araçlarını anlatarak öğrencileri daha ileri düzey ders-
lere hazırlamayı amaçlar. Öğrencilerin ekonomi bilimine özgü düşünce tarzını öğrenmeleri, gerekli
gözlem becerisini kazanmaları ve çeşitli gözlemleri matematiksel çözümlemeler ile ilişkilendirme
yeteneklerini geliştirebilmelerini sağlamak, dersin öncelikli hedefleri arasındadır. Ders konuları aşa-
ğıda ayrıntılı olarak listelenmiştir.



TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü

Ders Planı:
Mikroekonomi

Konu 1 Ekonomi biliminin konusu, kapsamı ve içeriği
Konu 2 Talep, arz ve piyasa dengesi
Konu 3 Esneklik
Konu 4 Tüketici seçimi
Konu 5 Üretim süreci
Konu 6 Kısa ve uzun dönemde maliyetler ve üretim seçimi
Konu 7 Tam rekabet piyasaları
Konu 8 Tekel piyasaları
Konu 9 Tekelci rekabet piyasaları
Konu 10 Oligopol piyasaları
Konu 11 Faktör piyasaları
Konu 12 Piyasa aksaklıkları

Makroekonomi
Konu 13 Milli gelir hesaplama yöntemleri
Konu 14 İşsizlik ve enflasyon
Konu 15 Kapalı ekonomide gelir dengesi
Konu 16 Para ve bankacılık sistemi
Konu 17 Faizler ve para piyasası dengesi
Konu 18 Toplam talep ve toplam arz
Konu 19 Maliye politikası
Konu 20 Para politikası
Konu 21 Uzun dönem ekonomik büyüme
Konu 22 Döviz kurları ve ödemeler dengesi

Kural ve beklentiler:
1. Sınavlarda öğrenciler derste anlatılanlarla birlikte ders kitabının bu izlencede belirtilen

tüm bölüm ve başlıklarından sorumludurlar.
2. Derslere katılım, Üniversitenin ilgili yönetmeliği gereği zorunludur. Yüzde 30’luk devam-

sızlık sınırını aşanlar dersten kalırlar.
3. Sınavlarda kopya çekme girişiminde bulunan ya da böyle bir girişime dahil olan öğrenciler

ile ilgili olarak üniversitenin disiplin kurallarına göre yasal işlem yapılır.
4. Telafi sınavları daha zor olur ve yalnızca hastalık ya da ciddi bir acil durumun sınavdan

önce yazılı olarak belgelenmesi durumunda verilir.
5. Dersin işlenişini bozacak ya da engelleyecek davranışta bulunan öğrenci başta sözlü ola-

rak uyarılır ve eğer olumsuz davranışında ısrar ederse sınıfı terk etmeye davet edilir.
6. Tüm öğrenciler notlandırılmış sınav kağıtlarını görebilirler. Verilen bir nota itiraz etmek

isteyen öğrenci önce öğretim görevlisine danışır, daha sonra talebini yazılı olarak bölüme
sunar.


