EKO-201 EKONOMİ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri

Yarıyıl
5
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri

Teori

Uyg.

Lab.

45

-

-

2
3
4
5
6
7
8
9
10

15

Diğer

Toplam

Kredi

AKTS
Kredisi

40

100

2

2

Türkçe
Zorunlu
Yok
İktisat bilimi ve ekonomi; iktisadi analiz araçları; talep, arz ve piyasa; fiyat ve gelirin talep ve arz
miktarları üzerindeki etkileri; karma ekonomide devlet; tüketici teorisi; üretim ve maliyetler; tam rekabet
ve tekel; piyasa yapıları ve eksik rekabet; makroiktisata giriş ve ulusal gelir; ulusal gelirin belirlenmesi;
toplam talep ve toplam arz; para ve bankacılık; merkez bankacılığı ve para sistemi; enflasyon ve eksik
istihdam; açık ekonomi makroekonomisi; uluslararası para sistemi; uluslararası ticaret; Avrupa Birliği;
iktisadi büyüme; gelişmekte olan ülkelerin sorunları
Çağın iktisadi, sosyal ve teknolojik yönden gelişmesinde katkısı inkâr edilemeyecek kadar açık olan
ekonomi biliminin temel prensiplerini ve ekonomik düşüncenin mantığını anlatmak. Ekonomik olayların
incelenmesi ve yorumlanması için temel kuralların açıklanması, fiyat mekanizması ve fiyatların
teşekkülünün incelenmesi. Üretim, maliyetler ve üretim faktörleri ile birlikte teşebbüsün ve çeşitlerinin
incelenmesi. Para ve banka konuları ile bazı aktüel gelişmelerin analizi. Uluslararası iktisat konuları,
çok uluslu şirketler, yabancı sermaye, borsa ve Türkiye uygulamaları, milli gelir ile ilgili öğrencileri
bilgilendirmek.
Öğrenciler aşağıdakileri yapabilecektir: Ekonomi biliminin temel prensiplerini ve ekonomik düşüncenin
mantığını kavramak. Fiyat mekanizması ve fiyatların teşekkülünü ifade etmek. Üretim, maliyetler ve
üretim faktörleri ile birlikte teşebbüsün ve çeşitlerini incelemek. Para ve banka konuları ile bazı aktüel
gelişmeleri analiz etmek. Uluslararası iktisadi konular, çok uluslu şirketler, yabancı sermaye, borsa ve
Türkiye uygulamaları ile ilgili bilgiler.
Temel ekonomi, Tümay Ertek, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2008.
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Konular
Ekonomiye giriş, Konusu ve tanımı, Diğer bilimlerle ilgisi
Ekonomik problemler, Ekonomik seçim ve üretim imkanları eğrisi, İhtiyaçlar-Mal-Hizmet-Fayda
Ekonomik seçim ve Üretim imkanları eğrisi
İhtiyaçlar-Mal-Hizmet-Fayda
Ekonomik sistemler, Nüfus problemleri, Ekonomik büyüme
Ekonomik Büyüme
Fiyat teorisi ve fiyat mekanizasının işleyiş mantığı, Tanımlar, Fiyat ve piyasa çeşitleri
Talebin tanımı, Talep Kanunu, Tüketici talebi ve marjinal Fayda
Arzın tanımı, arzı belirleyen faktörler, Arz esnekliği ve arz-talep dengesi
Piyasa dengesi, rekabet piyasaları, piyasa dengesini etkileyen faktörler ve müdahaleler
Üretim Faktörleri, Tabiat, Emek, Sermaye ücretler ve verimlilik
Vize
Teşebbüs,Özel-Kamu Teşebbüsleri, Kartel,Tröst , Monopol
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İşgücü ve işsizlik Sorunları. Uluslar arası işgücü akımları
Bankalar ve bankacılık
Uluslararası İktisat, Yabancı Sermaye ve çok uluslu şirketler
Çok uluslu şirketler
Yabancı Sermaye ve
Çok uluslu şirketler
Uluslararası İktisat, Yabancı Sermaye ve çok uluslu şirketler
Çok uluslu şirketler
Yabancı Sermaye ve
Çok uluslu şirketler
Borsa-Dünyada ve Türkiye'de Borsa, Elektronik ticaret.

