
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü

İZLENCE
İKT-110 Ekonomik Analiz ve Uygulamalar

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

(diğer zamanlarda randevu ile)

Ders yeri ve saatleri:
Pazartesi 13:30 – 15:20, B12 no’lu derslik
Cuma 10:30 – 12:20, 373 no’lu derslik

Kullanılacak kaynaklar:
Kitap: Şenol Aldıbaş, 2012, Libre Office Calc, TÜBİTAK
İnternet adresi: http://www.pardus.org.tr/wp-content/uploads/

2016/09/LibreOffice-Hesap-TablosuCalc.pdf
Kitap: Halil Özmen, 2016, R Programlama (Özet Ders Notları)
İnternet adresi: http://halilozmen.com/dersler.php
Yazılım: Libre Office – Calc
İnternet adresi: https://tr.libreoffice.org/
Yazılım: Gretl (Gnu Regression, Econometrics and Time Series Library)
İnternet adresi: http://gretl.sourceforge.net/
Yazılım: R
İnternet adresi: https://www.r-project.org/

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

Dersin Tanımı:
Bu ders, ekonomik çözümleme ve görgül araştırmalarda kullanılan temel bilgisayar araçlarını

ve uygulamalarını tanıtır. Dersin birinci bölümü hesap tablosu uygulamalarını gözden geçirirken,
ikinci ve üçüncü bölümler ise sırasıyla ekonometrik yazılımlar ve istatistiksel programlama konu-
larına odaklanır. Ele alınacak olan ana konu başlıkları şunlardır: Libre Office Calc programının ara
yüzü, temel istatistik işlevleri ve çizim araçları, Gretl ekonometri yazılımı, Gretl ile temel veri ana-
lizi, R programına veri girişi, yöney ve dizey tanımları, kontrol yapıları, ‘for’ ve ‘while’ döngüleri,
çeşitli veri yapıları, çizimler ve yorumları, çeşitli ekonomi uygulamaları.

Dersin amacı:
Bu ders ekonomik çalışmalarda kullanılan temel yöntem ve araçları tanıtarak öğrencileri daha

ileri düzey derslere hazırlamayı amaçlar. Ekonomistlerin günlük yaşamda sıkça yararlandıkları he-
sap tablosu, ekonometri yazılımı ve istatistiksel programlama dili gibi araçları kullanma becerisini
geliştirmek, dersin öncelikli hedefleri arasındadır. Ders konuları aşağıda listelenmiştir.
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Ders Planı:
Libre Office Calc

Hafta 1 Calc kullanıcı ara yüzü
Hafta 2 Hücre biçimlendirme ve çerçeveleme
Hafta 3 Temel komut ve işlevler
Hafta 4 Veri dosyaları, çizimler ve yorumları
Hafta 5 Temel istatistik işlev ve uygulamaları

Gretl
Hafta 6 Gretl kullanıcı ara yüzü
Hafta 7 Temel istatistik işlev ve uygulamaları

R
Hafta 8 R programlamaya giriş
Hafta 9 Veri tipleri, değişkenler, kontrol yapıları
Hafta 10 Temel komutlar, kullanıcı işlevleri
Hafta 11 Veri dosyaları, çizimler ve yorumları
Hafta 12 Temel istatistik işlev ve uygulamaları

Kural ve beklentiler:
1. Derslere katılım, Üniversitenin ilgili yönetmeliği gereği zorunludur. Yüzde 30’luk devam-

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

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

önce yazılı olarak belgelenmesi durumunda verilir.
4. 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.
5. Tüm öğrenciler notlandırılmış sınav kağıtlarını görebilirler. Verilen bir nota itiraz etmek

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


