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TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 
İKTİSAT BÖLÜMÜ 

 
İKT 106- Uluslararası İktisat 

2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönem 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Ünay TAMGAÇ TEZCAN 

 

 

İletişim Bilgileri: 

e-posta   : utamgac@etu.edu.tr 

Web sitesi  : http://unay.weebly.com/ikt-106.html 

Ofis No  : 282 

 

 

Ders saatleri:  Pazartesi   10:30-12:20, Derslik No 178    

Salı 11:30-13:20, Derslik No 179 

 

 

Ders Web Sitesi: http://unay.weebly.com/ikt-106-spring-2019.html 

 

 

Ofis Saatleri:  Pazartesi  17:00-18:00 

Salı      13:30-14:30 

Eğer ofis saatlerinde gelemiyorsanız, lütfen email ile randevu alınız. 

 

 

Dersin Amacı: 

 

Bu ders uluslararası ekonomi konularına bir giriş niteliğinde olup öğrencilere temel uluslararası ticaret 

ve uluslararası finans konularını ve teorilerini basit ekonomik modeller kullanarak anlatmayı 

hedeflemektedir. Ders konularıyla ilişkili olarak uluslararası ticaret ve finansla ilgili güncel konuların 

da ele alınması hedeflenmiştir.  

 

 

Ders Organizasyonu: 

 

- Derste belirli bir kitaba bağlı kalınmayacaktır. Derste işlenen temel konularla ilgili slaytlar ders web 

sitesine yüklenir. Öğrencilerin derse devam ederek işlenen konuları takip etmesi beklenir. 

- Dersle ilgili güncellemeler derste ve ders web sitesinde duyurulacaktır. Web sitesinde yazan 

duyuruların takibi öğrencilerin sorumluluğundadır. 

- Dersin ikinci yarısı öğrencelerin oluşturdukları gruplarla ders konularıyla ilgili sunum yapmaları 

beklenir. Bu sunumların takibi önemlidir ve öğrenciler sınavlarda grup sunumlardan da 

sorumludurlar. 

http://unay.weebly.com/ikt-106-spring-2019.html
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Değerlendirme: 

 

Dönem sonu notları aşağıdaki ağırlıklara göre sınıf ortalaması dikkate alınarak belirlenecektir. 

• Sunum, ödev, quizler, derse katılım (%30) 

• Ara sınav (%30) 

• Final Sınavı (%40) 

 

Sınavlar, ödev, quiz ve sunumlarla ile ilgili detaylı bilgi dönem içerisinde duyurulacaktır. Sınavlara 

katılamayan öğrencilerin, yasal olarak kabul edilebilir ve doğruluğu teyit edilebilir bir mazeretiniz 

olması halinde, mazeretinin bitimini izleyen beş iş günü, Cumartesi hariç, içinde mazeretini öretim 

elemanına yazılı olarak bildirmesi gerekir. Mazeretlerin kabul edilmesi durumunda sınavlara girememiş 

olan öğrencilere dönem sonunda telafi sınavı verilir. 

 

Öğrencilerin sınavları ilan edilen tarihlerde almaları kendi faydalarınadır. Bütünleme sınavı ile birlikte 

verilecek ve dönem boyunca kapsanan bütün konulardan sorumlu olacağınız tek bir telafi sınavına 

girebilirsiniz. Öğrencinin telafi sınavı için daha fazla çalışma süresi olduğu göz önünde bulundurulacak 

ve telafi sınavları daha zor olacak, daha ayrıntılı konuları içerecektir. 

 

 

Dersin İçeriği: 

 

Derste işlenecek başlıca konular: 

 

• Uluslararası ticaret teorileri 

• Dünyada ticaretin serbestleşmesi ve küresel ticaret 

• Uluslararası serbest ticaret antlaşmaları 

• Uluslararası ticaret politikaları  

• Ödemeler dengesi hesabı  

• Ülkelerin cari açıkları 

• Döviz piyasasının işleyişi  

• Döviz kurunu açıklayıcı teoriler 

• Dünyadaki para sistemleri 

• Uluslararası sermaye akımları  

• Dış borç ve yardımlar 

• Finansal krizler 

• Son global kriz 

• Avrupa Birliği 

• IMF, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası finansal ve ticari kuruluşlar 
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Dikkat Edilmesi Gereken Konular 

1. Ders sırasında: Dersin işlenişini bozacak davranışta bulunan, diğer öğrencilerin dersi takip etmesini 

engelleyen öğrenci sözlü olarak uyarılacaktır. Olumsuz davranışında ısrarlı olan öğrenci sınıfı terk 

etmeye davet edilecektir. 

2. Ders dışı iletişim: Ders ile ilgili sorularınız ve randevular için email ile haberleşmeniz tercih edilir. 

Email yazışmalarında genel yazışma kurallarına uymanız gerekmektedir. İsim, soy isim, ders kodu 

(IKT 106) ve konu başlığı belirtilmeyen emailler dikkate alınmayacaktır. 

3. Derse Devam: Her ders düzenli olarak yoklama alınır. Derse devam, derste işlenen konuların ve 

duyuruların takibi öğrencileri sorumluluğundadır. 

4. Ofis saatleri: Ofis saatlerine dikkat edilmesi ve ofis saatleri dışındaki görüşmeler için email ile 

randevu alınması gerekmektedir. Sınav günlerinde ofis saati yapılmayacaktır. 

5. Sınavların İçeriği: Öğrenciler derste anlatılan konularla birlikte derste işlenen tüm materyalden 

(sunumlar dahil) sınavlarda sorumlu olacaktır. Dönem arası sınav, o tarihe kadar görülen konuları 

içerecektir. Final sınavının içeriği dönem içerisinde duyurulacaktır. 

6. Sunumlar: Sunumlar ile ilgili detaylı bilgi dönem içerisinde duyurulacaktır. 

7. Kopya Çekmek: Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek 

Yükseköğretim Kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin 

suçudur. (http://www.yok.gov.tr/content/view/475/183/lang,tr/) Üniversite genelinde bu kurallara 

göre işlem yapılacaktır. 

8. Telafi Sınavları: Öğrencilerin sınavları ilan edilen tarihlerde almaları kendi faydalarınadır. Yasal 

olarak kabul edilebilir ve doğruluğu teyit edilebilir bir mazeretiniz olması halinde, bütünleme sınavı 

ile birlikte verilecek ve dönem boyunca kapsanan bütün konulardan sorumlu olacağınız tek bir telafi 

sınavına girebilirsiniz. Öğrencinin telafi sınavı için daha fazla çalışma süresi olduğu göz önünde 

bulundurulacak ve telafi sınavları daha zor olacak, daha ayrıntılı konuları içerecektir. 

9. Dönem Sonu Notları: Ders dönem sonu notları değerlendirme kısmında belirtilen ağırlıklara göre 

sınıf ortalaması dikkate alınarak belirlenir ve maddi hata olması dışında nihaidir. 

 

Verimli, başarılı ve keyifli bir dönem geçirmeniz dileğiyle... 

 

http://www.yok.gov.tr/content/view/475/183/lang,tr/

