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TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSAT BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 

 

İKT 351  EKONOMETRİ I   

Ders İzlencesi 

 

Asena Caner, Ph.D.  Ofis: 281  E-posta: acaner@etu.edu.tr        
(Bana göndereceğiniz e-postanın dikkate alınması için konu kısmına “İKT 351- Adınız-
Soyadınız”ı yazın. Konu kısmında bu bilgiler olmayan e-postalar dikkate alınmayacaktır.) 

 

Ders Saatleri:   Pazartesi    12:30-14:20  Derslik: 295   

Salı   16.30-18.20    Derslik: 295 

 

Ofis Saatleri:  Salı 9.00-10.30, Perşembe 9.00-10.30 (Diğer zamanlarda randevu ile) 

 

Dersin Tanımı: 

Bu ders ekonometri alanına giriş dersi olarak düzenlenmiştir. Bu bilim dalının tanımını, 

kapsamını ve temel yöntem ve araçlarını anlatır. Ekonometri dersi, öğrencilerin 1. ve 2. sınıf 

derslerinde oluşturmuş oldukları ekonomi, istatistik ve matematik altyapısını kullanır. Bu 

derste, farklı veri türleri (kesit, zaman serisi, panel) tanımlandıktan sonra daha ayrıntılı 

biçimde ele alınacak olan konulara geçilecektir. Bu konular, tek açıklayıcı değişkenli ve çok 

sayıda açıklayıcı değişkenli klasik doğrusal bağlanım (regresyon) modelleri, sıradan en küçük 

kareler (ordinary least squares), ençok olabilirlik (maximum likelihood) tahmin yöntemleri, 

kukla değişkenli (dummy variable) bağlanım modelleri ve doğrusal bağlanım modelinde 

sınama (testing) ve çıkarsama (inference) olacaktır. 

 

Dersin Amacı: 

Bu ders, ekonomik modellerin verilerle ve istatistiksel çözümlemeler yoluyla nasıl sınandığını 

öğretir. Öğrencilerin temel ekonometrik çözümleme yöntemlerini ve bunların kuramsal 

temellerini öğrenmeleri dersin birincil amacıdır. Bu derste uygulama, kuramsal çerçeve kadar 

önemli olduğu için, öğrencilerin bilgisayar kullanarak ekonometrik çözümleme yapma 

becerisini kazanmaları dersin hedefleri arasındadır. Dönem sonuna gelindiğinde, öğrencilerin 

bir regresyon modelinin bilgisayar çıktısını okuyup yorumlayabilmeleri beklenir. Ders 

içeriğinin yoğunluğundan dolayı öğrencilerin her derse hazırlıklı gelmeleri ve dersin 

konularını biriktirmeden her hafta düzenli olarak çalışmaları önemlidir. Derslere düzenli 

katılım zorunludur. 

 

Değerlendirme:   

Kısa sınavlar  %1x10 =%10 (Her hafta Salı günü bir kısa sınav yapılacaktır.)  

Arasınav I  %30  

Arasınav II  %30  

Dönem sonu sınavı  %30  

(Arasınavların ve dönem sonu sınavlarının takvimi merkezi olarak belirlenip duyurulacaktır. 

Lütfen e-posta duyurularını takip edin. Sınavlar dönemin 4. haftasından itibaren yapılabilir.) 

 

 

Ders Kitabı:  

Introductory Econometrics: A Modern Approach (Upper Level Economics Titles), Jeffrey M. 

Wooldridge, South-Western College.  
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Öğrencilerin dersin konularını bu kitaptan takip etmeleri ve kitabı ayrıntılı bir şekilde 

okumaları gerekmektedir.  

Ek okuma-çalışma yapmak isteyen öğrenciler Gujarati ve Porter’in ders kitabından (Basic 

Econometrics, 5/e, D.N. Gujarati & D.C. Porter, McGraw Hill, 2009) ve Talha Yalta’nın 

kendi web sayfasından erişilebilen ders notlarından faydalanabilirler. 

 

 

Haftalık Ders Planı: (Chapter numbers are from the textbook) 

1. Hafta Ch 1. The Nature of Econometrics and Economic Data 

2. Hafta Ch. 2 The Simple Regression Model 

3. Hafta Ch. 2 The Simple Regression Model 

4. Hafta Ch. 2, Ch. 3 Multiple Regression Analysis: Estimation 

5. Hafta Ch. 3 Multiple Regression Analysis: Estimation 

6. Hafta Ch. 3 Multiple Regression Analysis: Estimation 

7. Hafta Ch. 3, Ch. 4 Multiple Regression Analysis: Inference 

8. Hafta Ch. 4 Multiple Regression Analysis: Inference 

9. Hafta Ch. 5 Multiple Regression Analysis: OLS Asymptotics 

10. Hafta Ch. 6 Multiple Regression Analysis: Further Issues 

11. Hafta Ch. 7 Multiple Regression Analysis with Qualitative Information: Binary 

(or Dummy) Variables 

12. Hafta Ch. 7 Multiple Regression Analysis with Qualitative Information: Binary 

(or Dummy) Variables 

 

 

Sınıf ve Ders Kuralları: 

 

1. Sınıfta dersin akışını bozacak ve diğer öğrencileri rahatsız edecek şekilde davranmak: 

Öğrenciler sözlü olarak uyarılacaktır. Diğer öğrencilerin dersi takip etmesini herhangi bir 

şekilde engelleyen öğrenci, sınıfı terk etmeye davet edilecektir. Eğer dersi devam ettirmek 

mümkün olmazsa ders iptal edilecek, iptal edilen derste işlenmesi planlanan tüm konular ve 

materyaller öğrencinin sorumluluğuna bırakılacaktır ve sınavlara dahil edilecektir.  

Not: Ders sırasında sınıftan çıkmanızı gerektirecek bir durum olursa, lütfen bana sormadan ve 

kimsenin dikkatini dağıtmadan sessizce çıkın. 

 

2. Sınavların İçeriği: Öğrenciler derste anlatılanlar ile birlikte bu derste verilen ve işlenen 

tüm materyallerden sınavlarda sorumlu olacaktır.  

 

3. Kopya Çekmek: Kopya çekme durumu haksız rekabete sebep olur. Bu nedenle, kopya 

çeken ve çektiren hakkında üniversitenin disiplin kurallarına göre işlem yapılacaktır. 

 

4. Telafi Sınavları: Öğrencilerin sınavlarını aksatmadan almaları kendi faydalarınadır. 

Telafi sınavları daha zor olacaktır. Telafi sınavı, sadece öğrencinin gerekçesi ciddi ve kanıtı 

sunulabilir ise verilebilecektir. Kaçırılmış olan tüm sınavlar için dönem sonunda tüm konuları 

kapsayan bir tane telafi sınavı yapılacaktır. 

 

5. Not Tartışmaları: Üniversite yönetiminin aldığı karara göre sınavlarda ve dönem 

sonlarında not değişikliği, ancak maddi hata veya değerlendirilmemiş kısım olması 

durumunda mümkün olacaktır. Tüm not tartışmaları yazılı olarak sunulacaktır. Not 

tartışmasına giren herhangi bir kişi tüm yorumlarını ve görüşlerini yazılı olarak iletecektir.  


