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TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ 
İKT 233- Makroekonomi Teorisi I 

2013-2014 Akademik Yılı Yaz Dönem 
 

 

Ünay Tamgaç Tezcan, PhD.  E-posta: utamgac@etu.edu.tr         Ofis: 279 

http://utamgac.etu.edu.tr              

 

 

Ders saatleri:  Pazartesi 15:30-17:20, Derslik 304 

Cuma       14:30-16:20, Derslik 111 

 

Problem Çözme saatleri: Perşembe 18:30-20:20,  Derslik  111 

 

 

Ders Asistanı: Gizem Tekin, email:gtekin@etu.edu.tr  ofis: 206       Tel: 5643, 6534 

 

 

Ofis Saatleri:  Eğer bu ofis saatlerinde gelemiyorsaniz, email yoluyla randevu alınız.) 

Ünay Tamgaç Tezcan: Perşembe 15:30-16:30, Cuma 16:30-17:30 (veya randevu ile) 

Gizem Tekin:    Pazartesi 13:30 -14:30  ve 14:30-15:30 (veya randevu ile) 

 

 

Ders Kitabı:   Olivier Blanchard, Macroeconomics 5
th

 Edition, Prentice Hall 

 

 

Ders Web Sitesi: http://unay.weebly.com/ikt-233.html 

 

 

Ders İçeriği: 

Bu ders Makroekonomi Teorisi serisi derslerinin ilki olup öğrencilere detayları ile makroekonomi 

konularını, basit ekonomik modeller kullanarak anlatmayı amaçlamaktadır.  

 

Değerlendirme: 

Dönem sonu notlarınız aşağıdaki ağırlıklara göre sınıf ortalaması dikkate alınarak belirlenecektir. 

 Ödev ve quizler (%30) 

 Ara sınav (%30) Tarih: 1 Kasım 2013, Saat: 14:30-16:20 Yer: 181 ve 183 nolu derslikler 

 Final Sınavı (%40) 

- Ara sınav, 1Kasım 2013’de ders saatinde yapılacak ve o tarihe kadar görülen konuları içerecektir. 

- Final Haftası: 9-19 Aralık 

- Final sınavı tarihi dönem sonunda üniversite yönetimi tarafından belirlenecektir. 

- Final sınavı dönem içerisinde görülen bütün konuları içerecek, ağırlık ara sınavdan sonra görülen 

konularda olacaktır. 

- Ödev ve quizler ile ilgili detaylı bilgi dönem içerisinde duyurulacaktır. 

 

 

 

mailto:utamgac@etu.edu.tr
http://utamgac.etu.edu.tr/
http://unay.weebly.com/ikt-233.html
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Ders Organizasyonu: 

- Derste kullanılacak temel kitap İngilizcedir ve öğrencilerden bu kitabı almaları ve dersi kitaptan 

takip etmeleri beklenir. Her ders bir önceki ders ile bağlantılı olduğundan her derse kitabı 

önceden okuyup gelmeniz ve katılım göstermeniz ders takibi açısından önemlidir.  

- Derste işlenen konular dışında ders asistanı tarafından düzenli olarak haftada 2 saat problem 

çözme saati düzenlenir. Problem çözme saati derste işlenen konularla ilgili örnek uygulamaları 

içerir ve öğrencilerin bu problem saatlerine katılımı beklenir. 

- Dersle ilgili güncellemeler derste, email ile ve ders web sitesinde duyurulacaktır. Web sitesinde 

yazan duyuruların takibi öğrencilerin sorumluluğundadır. Kota aşımı ya da başka nedenlerle 

alınamayan emaillerden öğrenciler sorumludur. 

 

 

Dikkat Edilmesi Gereken Konular 

1. Ders sırasında: Dersin işlenişini bozacak davranışta bulunan, diğer öğrencilerin dersi takip 

etmesini engelleyen öğrenci sözlü olarak uyarılacaktır. Olumsuz davranışında ısrarlı olan öğrenci 

sınıfı terketmeye davet edilecektir. Ayrıca derse geç gelme ve erken ayrılma konusunda hassas 

olunmalıdır. 

 

2. Ofis saatleri: Ofis saatlerine dikkat edilmesi ve ofis saatleri dışındaki görüşmeler için email ile 

randevu alınması gerekmektedir. Sınav tarihlerinde ofis saati yapılmayacaktır. 

 

3. Derse Devam: Üniversitemiz kuralları gereği zorunludur. Üniversitenin belirlediği kurallara göre 

toplam ders saatinin %30 oranından fazla derse devamsızlık yapan öğrenciler dersten “U” notu 

alacaklardır. 

 

4. Ders dışı iletişim: Ders ile ilgili sorularınız ve randevular için email ile haberleşmeniz tercih 

edilir. Email yazışmalarında genel yazışma kurallarına uymanız gerekmetedir. İsimsiz, ders 

kodu (IKT 233) ve konu başlığı belirtilmeyen emailler dikkate alınmayacaktır. 
 

5. Ödevler: Ödev ve quizler ders toplam notunun %30’unu oluşturur. Verilen zamanda teslim 

edilmeyen ödevler kabul edilmeyecektir. Ödevlerin elden ya da email ile gönderilmesi tercih 

edilen durumlarda buna uymayanlardan not kırılır. Email yolu ile teslim edilecek ödevlerin hem 

ders asistanına hem de dersin hocasına mail olarak atılması gerekmektedir. Ödevi mail ile 

gönderirken email konu kısmına ders kodu ve ödev nosu (örnek: IKT 233- Ödev #1) ile mail 

sonuna öğrenci iletişim bilgileri mutlaka yazılmalıdır. Aksi durumda ödev gönderilmemiş 

sayılacaktır. 

 

6. Sınavların İçeriği: Öğrenciler derste anlatılan konularla birlikte derste işlenen tüm materyalden 

sınavlarda sorumlu olacaktır. Dönem arası sınav, o tarihe kadar görülen konuları içerecek. Final 

sınavı ise dönem içerisinde görülen bütün konuları içerecek fakat ağırlık dönem ortası sınavından 

sonra görülen konularda olacaktır. Ödev ve quizler ile ilgili detaylı bilgi dönem içerisinde 

duyurulacaktır. 

 

7. Kopya Çekmek: Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek 

Yükseköğretim Kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin 

suçudur. (http://www.yok.gov.tr/content/view/475/183/lang,tr/) Üniversite genelinde bu kurallara 

göre işlem yapılacaktır. 

http://www.yok.gov.tr/content/view/475/183/lang,tr/
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8. Telafi Sınavları: Öğrencilerin sınavları ilan edilen tarihlerde almaları kendi faydalarınadır. Yasal 

olarak kabul edilebilir ve doğruluğu teyit edilebilir bir mazeretiniz olması halinde, final 

sınavından hemen sonra verilecek ve dönem boyunca kapsanan bütün konulardan sorumlu 

olacağınız tek bir telafi sınavına girebilirsiniz. Telafi sınavı için daha fazla çalışma süresi olduğu 

gözönünde bulundurularak daha zor olacak ve daha ayrıntılı konuları içerecektir. 

 

Verimli, başarılı ve keyifli bir dönem geçirmeniz dileğiyle... 

 

 

 

Ders Planı 

 

DERS 

HAFTASI 

HAFTA BAŞI 

TARİHİ 
KONU 

1. hafta 9 Eylül Giris 

2. hafta 16 Eylül Chapter 1,2 

    The Short Run (IS-LM) 

3. hafta 23 Eylül Chapter 3. The Goods Market. 

4. hafta 30 Eylül Chapter 4. Financial Markets 

5. hafta 7 Ekim Chapter 5. Goods and Financial Markets:  The IS-LM Model 

  14 Ekim KURBAN BAYRAMI TATİLİ 

    The Medium Run (AD-AS) 

6. hafta 21 Ekim 
Chapter 6. The Labor Market 

Chapter 7. Putting All Markets Together. The AS-AD Model 

7. hafta 28 Ekim TEKRAR VE ARA SINAV (1 Kasım 2013 Cuma) 

8. hafta 4 Kasım Chapter 8. The Natural Rate of Unemployment and The Phillips Curve 

9. hafta 11 Kasım Chapter 9. Inflation, Activity, and Nominal Money Growth 

    The Long Run 

10. hafta 18 Kasım Chapter 10. The Facts of Growth 

11. hafta 25 Kasım Chapter 11. Saving, Capital Accumulation, and Output 

12. hafta 2 Aralık 
Chapter 12. Technological Progress and Growth 

Chapter 13. Technological Progress, Wages, and Unemployment 

09 - 19 Aralık Final Dönemi 

 

 


