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Dersin Yeri ve Zamanı 

 13 Şubat 2018-6 Mart 2018 tarihleri arasında Yıldız Amfi M2 

 13 Mart 2018’den sonra Yıldız Amfi M9 

 Salı günü 09:00-11:45 saatleri arası 
 

Kaynaklar 

 Ders Notları 

 Ders Kitabı:  

o Ertek, Tümay, Temel Ekonomi, Beta Yayınları, İstanbul, 2015 

o Case K., R. Fair, Oster, S. M., Ekonominin İlkeleri, 9. Baskıdan çeviri, Palme 

Yayınları, 2011 

Buradaki kaynaklar bu derse çalışırken kullanacağınız birincil kaynaklardır. Bununla birlikte, 
bunlara ek olarak kullanabileceğiniz çeşitli ders kitapları da bulunmaktadır. Yalnızca buradaki 
kaynaklara bağımlı kalmayıp farklı kaynaklardan yararlanmanız önerilir. Dersten en yüksek 
düzeyde yarar sağlamak için lütfen farklı kaynakları ve ders kitaplarını (tabii ki akademik 
anlamda yeterli olanları) kullanmaktan çekinmeyin.    

Dersin Amacı:  Bu dersin amacı, öğrencilere iktisat literatüründe kullanılan kavramları 
anlama, analiz edebilme ve güncel iktisadi sorunları takip edebilme yeteneği kazandırmaktır. 
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1 KURALLAR ve NOTLAMA 

Katılım Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne 
göre derslerin %30’undan fazlasına katılmayan öğrenciler, o dersin genel sınavına ve 
bütünleme sınavına girme haklarını kaybederler. Ancak, yetişkin bireyler olduğunuz göz 
önünde bulundurulduğunda –  ki bu sorumluluklarınızın ve yaptığınız tercihlerin sonuçlarının 
farkında olduğunuz anlamına gelir – bu ders için katılım zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte, derse düzenli biçimde devam etmenizin, bu dersten yüksek not alabilmeniz 
için önemli olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. 

Kopya ve Asırma Bu ders kapsamında verilen ödevlerde aşırma yapmak (kaynak 
göstermeden alıntı yapmak, kopyala-yapıştır ödev teslim etmek vb.) ve sınavlarda kopya 
çekmek dersten kalma nedenidir. Ayrıca, bu davranışları gösterdiği saptanan öğrenciler 
hakkında disiplin soruşturması açılacaktır. Sınavlarda kopya çekilmesi ya da ödevlerde aşırma 
yapılması Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde açık bir biçimde 
disiplin suçu olarak kabul edilmekte ve bu davranışlarda bulunanlara en düşüğü kınama 
olmak üzere cezalar öngörülmektedir (bkz. 5., 7. ve 8. maddeler). Yapacağınız tercihlerin 
sonuçları olacağını bir kez daha hatırlatırım. 

Ders Düzeni Sınıfta taşkınlık, başkalarının derse katılımını engelleme ve dile getirilen 
düşüncelere ya da onları dile getiren kişilere karşı herhangi bir hoşgörüsüzlüğe izin 
verilmeyecektir. Öğrenci disiplin yönetmeliğine göre “öğrenciye yakışmayan davranışların” 
disiplin soruşturmasını gerektirdiği unutulmamalıdır. 

Mazeret Sınavları İlgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazeret 
gösterilmediği sürece, hiçbir öğrenci için mazeret sınavı yapılmayacaktır. 

Notlama Bir Ara Sınav (%40) ve bir Genel Sınav (%60) yapılacaktır. Sınavlar üniversite 
tarafından belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır.  

2 DERSİN İÇERİGİ 

Giriş 

Fiyat Mekanizması, Arz-Talep, Piyasa Dengesi  

Esneklikler 

Piyasa Türleri 

Makroiktisada Giriş 

Ulusal Gelirin Ölçülmesi  

İşsizlik, Enflasyon ve Uzun Dönemli Büyüme 

Maliye Politikası ve Para Politikası 

Uluslararası Ticaret ve Ödemeler Dengesi 

 


