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TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ,  İKTİSAT BÖLÜMÜ 

İKT 105 - EKONOMİYE GİRİŞ 

2017-2018  YAZ DÖNEMİ 

 

MİKROEKONOMİ 

 

Dersin hocası: Asena Caner 

E-posta:   acaner@etu.edu.tr (Gönderdiğiniz e-postanın dikkate alınması için konu kısmına 
“İKT 105-01” veya “İKT 105-02”, esas metne ise tam isminizi yazın. İsimsiz ve konusuz e-
postalar dikkate alınmayacaktır.) 
Ofis No:  281 
Ofis Saatleri: Pazartesi 9:30-11:30 (Bu saatlerin dışındaki görüşmeler için lütfen önceden e-
posta ile randevu alınız.)   

 

 

Ders Tanımı: 
Bu ders ekonomi bilimine giriş dersi olarak düzenlenmiş olup, ekonominin tanımını, kapsamını 
ve önemini anlatır. Dönemin ilk yarısında mikroekonomi konuları, ikinci yarısında ise 
makroekonomi konuları anlatılacaktır. Dersin ilk kısmının başlıca konuları şunlardır: 
Mikroiktisat analizine giriş ve temel kavramlar, iktisatçı yaklaşımı, eniyileme kavramı, tüketici 
tercihleri, arz ve talep, esneklik, üretim, girdiler ve maliyet, çıktılar, fiyat ve karlılık, piyasalar ve 
rekabet, tam rekabet, tekel (monopol), ticaret, dışsallıklar ve kamu malları, oyun kuramının 
temel kavramları.  
 
 

Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilere ekonomi bilimini tanıtmak, sevdirmek ve onlara bu bilimin temel 
kavramlarını öğretmektir. Bu ders aynı zamanda, öğrencileri üst sınıflarda alacakları orta ve üst 
düzey ekonomi derslerine hazırlamayı amaçlamaktadır. Dersin ilk kısmının konuları ayrıntılı 
olarak ders planında gösterilmiştir.  

 

 

Başarı Değerlendirme (Mikroekonomi konuları için): 

Ara Sınav %20   Yer, gün ve saati merkezi olarak belirlenip duyurulacak. Lütfen e-posta 
duyurularını takip edin. 

Kısa sınavlar % 5    Ne zaman yapılacağı bir önceki derste duyurulacaktır. Başka bir duyuru 
yapılmayacaktır. Kaçırılan kısa sınavların telafisi yapılmayacaktır. 

Final Sınavı %25   Yer, gün ve saati merkezi olarak belirlenip duyurulacak. Lütfen e-posta 
duyurularını takip edin. 

Toplam %50  
 
Dönem sonu sınavı derste anlatılacak konuların tamamını (hem mikro hem makroekonomi 
konularını) kapsayacaktır. 
 

 

Ders Kitabı: 
“Mikroekonomi”,  Yazarlar: Daron Acemoğlu, David Laibson, John A. List. (Türkçe çevirisi) Beta 
Yayınevi.  
Öğrencilerin bu kitaptan ders planında belirtilen bölümleri okumaları gerekmektedir. 
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Ders Planı: (Bölüm numaraları ders kitabına göre verilmiştir.) 

 

1. Hafta 
 

Bölüm 1: Ekonominin İlkeleri ve Uygulama Alanı 
Bölüm 2: Ekonomik Yöntemler ve Ekonomik Sorular  (Bölüm eki hariç) 
Bölüm 3: Eniyileme (Optimizasyon)  (sadece Şekil 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ve 3.7) 

2. Hafta 
 

Bölüm 4: Talep, Arz ve Denge 
Bölüm 5: Tüketiciler ve Güdüler (Bölüm eki hariç) 

3. Hafta 
 

Bölüm 5: Tüketiciler ve Güdüler (Bölüm eki hariç) (devam) 
Bölüm 6: Satıcılar ve Güdüler (Bölüm eki hariç) 

4. Hafta 
 

Bölüm 6: Satıcılar ve Güdüler (Bölüm eki hariç)  (devam) 
Bölüm 7: Tam Rekabet ve Görünmez El (sadece Bölüm 7.1) 

5. Hafta 
 

Bölüm 12: Monopol (Bölüm 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5) 
Bölüm 8: Ticaret  (sadece Bölüm 8.1, 8.2; ayrıca Şekil 8.7 ve 8.8) 

6. Hafta 
 

Bölüm 9: Dışsallıklar ve Kamu Malları (sadece Bölüm 9.1 ve 9.4) 
Bölüm 13: Oyun Kuramı ve Stratejik Oyun 

 

 

 

Sınıf ve Ders Kuralları: 

 
1. Ders saatleri: Öğrencilerin derslerin başlangıç ve bitiş saatlerine uymaları beklenir. 
 
2. 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.  
 
3. Sınavların İçeriği: Öğrenciler derste anlatılanlar ile birlikte bu derste verilen ve işlenen 
tüm materyallerden sınavlarda sorumlu olacaktır.  
 
4. Kopya Çekmek: Kopya çekme durumu haksız rekabete sebep olur. Bu nedenle, kopya 
çeken ve çektiren hakkında üniversitenin disiplin kurallarına göre işlem yapılacaktır. 
 
5. 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. 
 
6. 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.  
 


