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Dersin Dili

:

Türkçe

Dersin Seviyesi

:

Lisans, Zorunlu

Dersin Önkoşulu

:

Matematik-1, Matematik-2,

Dersin Öğretim
Elemanları

:

Dersin Amacı

:

İnsanlar arası ekonomik ilişkiler, toplumların meydana getirdiği medeniyetlerden
çok daha eskidir. İktisat bilimi, bireyler ve toplumlar arası ekonomik ilişkilerin
analizini yapar ve kökeni Antikçağ filozoflarına kadar dayanır. Bireyler, ailelere,
topluluklara ve devletlere dönüşürlerken iktisat biliminin içeriği de genişlemiş ve bu
bilimin içerisinden yeni çalışma alanları ortaya çıkmıştır İktisada giriş dersinin
amacı; arz,talep,enflasyon gibi, iktisat ile ilgili temel kavramları, iktisadi olgular ve
bunlar arasındaki sistematik ilişkileri, günümüz ekonomi ve politik ilişkilerine
kaynaklık eden ve yön veren temel iktisadi okulların bakış açılarını öğrencilere
iletmektir.

Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler:



Dersin Öğrenme
Çıktıları

:










Dersin İçeriği

:

Temel iktisadi konuları analiz edebilir.
Ekonominin ana sorunlarına farklı iktisadi sistemlerin önerdiği çözüm
yollarını analiz edebilir.
Fiyat mekanizmasını bilir.
Tüketici ve üreticiyi karar mekanizmalarında etkileyen dinamikleri bilir.
Tam rekabet ve eksik rekabet piyasalarının işleyişini bilir.
Milli geliri ve nasıl ölçüldüğünü bilir.
Satın alma gücü paritesini bilir.
Enflasyonun nedenlerini ve enflasyonla mücadele yöntemlerini bilir.
Dış ticaretin nedenlerini ve sonuçlarını analiz ederek dış ödemeler
bilançosunu yorumlayabilir.
Ülke ve dünya ekonomisi ile ilgili yerinde ve doğru değerlendirmeler
yaparlar.

İktisada Giriş, rekabetçi piyasalarda arz ve talep kanunlarının işleyişi, piyasalara
devlet müdahalesi ve rekabetçi olmayan piyasalardaki tahsis sorunu, enflasyon,
milli gelir, ödemeler bilançosu gibi konular merkezi bir önem taşımaktadır.
Gerek sivil hayatta, gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri’nde elimizde bulunan
kaynaklar, çoğu zaman, hedeflerimizle kıyaslandığında kıttır. Bu kıt kaynakların
farklı hedeflere tahsisi nasıl gerçekleşecektir? Ekonomi, asıl olarak bu sorunun
cevabı ile ilgilenir. İktisada Giriş, bu sorulara, bir piyasa ekonomisindeki birey ve
firmanın bakış açısından cevap arar.

Değerlendirme

Kaynaklar

:

:

a. Ara sınav 7 ve 8’inci haftada yapılacak olup 80 tam puan üzerinden
değerlendirilecektir. Ara sınav 30 puanlık çoktan seçmeli tip sorulardan ve 50
puanlık metin tipi sorulardan oluşacaktır.
b. Yarıyıl Değerlendirme Notu: Yarıyıl içinde Harbiyelilerin, derse katılımları,
takdim görevleri ve izleme testleri dikkate alınarak 20 tam puan üzerinden öğretim
elemanınca verilecektir. Her ünitenin son ders saatinde ilgili ünite ile ilgili izleme
testi yapılacaktır.
c. Yarıyıl Sonu Sınavı: 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, sorular 40 puanlık
çoktan seçmeli tip sorulardan ve 60 puanlık metin tipi sorulardan oluşacaktır.
ç. Dersin Taban Notu: 50’dir.
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Dersin
Katkı Düzeyi

Program Yeterlilikleri
1
Kamu kurumlarının idari, hukuki, siyasi ve ekonomik yapı ve işleyişlerini her türlü
boyutuyla tanıyabilmeli, karşılaştırmalı olarak yeni teknik ve yaklaşımlarla
inceleyebilmelidir.
Kamu yönetimi, hukuk ve ekonomi ile ilişkili konularda karşılıklı olarak bilgi
paylaşımında bulunacak seviyede düşünce ve önerilerini yazılı ve sözlü sunma
yeteneğine sahip olmalıdır.
Kamu yönetimi alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin güncel bilgiye
sahip olarak hukuki, iktisadi ve idari sorunlara ilişkin çözüm ve nitelendirmeler
yapabilmelidir.
Kamu yönetimi alanında elde ettiği yaklaşım, değer ve anlayışı çevresine
tanıtarak, haklara saygı çerçevesinde hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesi,
paylaşılması ve sürdürülmesine katkıda bulunabilmelidir.
Kazandığı kuramsal bilgi sayesinde karşılaştığı sorunlara ve olgulara analitik
çözümleme ile farklı açılardan bakabilmeli, sosyal bilimlere uygun
değerlendirmeler yapabilmelidir.
Farklı disiplinlerle birlikte takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi
fikirlere açık ve güncel gelişmeleri takip edebilmelidir.
Sosyal ve kültürel hayata katılım sağlayacak seviyede yaşam boyu öğrenmenin
gereklerini yerine getirilebilmelidir.
Alanındaki gelişmeleri takip edebilecek ve etkin bir iletişim kuracak düzeyde
terminoloji ve dil becerisine sahip olmalıdır.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının
duyurulması aşamalarında bilimsel, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip
olmalıdır.
Karar alma ve uygulamayı içeren idari süreçte bilişim teknolojilerini etkin
kullanarak güncel bilgi ve yenilikleri yakından takip edebilmeli, edindiği birikimi
paylaşabilmeli ve ilgili yerlere aktarabilmelidir.
Sorumluluğu altındaki personelin mesleki gelişimine yönelik bir programın
planlamasını, düzenlemesi ve uygulamasını yapabilmelidir.
Kurumsal yapı ve süreçleri düzenleyen her türlü mevzuatı detaylı olarak
araştırabilmeli, ilişkilendirerek yorumlayabilmelidir.
İçinde yer aldığı kurumsal yapılarda üstlendiği görevleri edindiği bilgi ve anlayış
çerçevesinde etkin olarak yürütebilmeli, muhakeme ve karar verebilmelidir.
Farklı bilgi ve yeteneklere sahip bireyleri kurumsal hedef ve ideallere hazırlayarak
onları yönlendirebilmelidir.
İçinde yaşadığı sosyal çevre ve kurumsal yapının sorunları ve geçmiş
uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmalıdır.
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HAFTALIK KONULAR
Hafta

Konular

1

Ekonomi ilminin niteliği

2

Talep kavramı

3

Arz kavramı

4

Arz ve talebi etkileyen faktörler

5

Tüketici teorisi

6

Üretici teorisi

7-8

Ara sınav

9

Tam rekabet piyasasında firma dengesi

10

Monopol piyasası

11

Monopolcü rekabet piyasası ve oligopol

12

Milli gelir

13

Enflasyon

14

Dış ticaret teorisi ve politikası

15

Dış ödemeler bilançosu
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
FAALİYETLER
Teorik Anlatım

Teorik Ders

SAYI

SÜRE
(Saat)

TOPLAM
İŞ YÜKÜ
(Saat)

13

2

26

-

-

Genel Laboratuar Uygulaması
Sınıf Çalışması

13

-

-

Bireysel veya Grup Halinde Çalışma

13

1

13

Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi

4

2

8

Dönem Projesi

-

-

-

Sunumu / Seminer Hazırlama

-

-

-

Diğer Çalışmalar

-

-

-

Kısa Sınav (Quiz)

4

0,5

2

Sınav

1

1

1

Sınav İçin Bireysel Çalışma

1

15

15

Sınav

1

1

1

Sınav İçin Bireysel Çalışma

1

24

24

Rehberli Problem
Çözme

Ara Sınav

Yarıyıl Sonu Sınavı

TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)

90

AKTS KREDİSİ

4

