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1 Dersin amacı
Bu ders iki dönemlik orta düzeymikroiktisat dersinin ikinci dönemi için hazırlanmıştır.
Dersin amacı iktisadi analizin temel araçlarının öğrenilmesidir. Bu derste iktisat teo-
rileri giriş seviyesinden daha fazla bir ayrıntıda ele alınacak ve bu araçların iktisadi
analizde nasıl kullanıldığına dair örneklendirilecektir.

2 Bana nasıl ulaşırsınız
İstediğiniz zaman Güney Kampüsü B Blok, B209 nolu odama uğrayabilirsiniz. Bunun
yanında e-posta ile iletişim kurabilirsiniz. E-postanıza yanıt vermem için bana en az 24
saat süre vermelisiniz.

3 Okumalar
Bu dersin zorunlu bir ders kitabı yoktur. Bununla birlikte ele alınacak konuların büyük
bir kısmı aşağıdaki iki kitapta mevcuttur:

• Barry J. Nalebuff ve Avinash K. Dixit (2009) Stratejik Düşünme, Sabancı Üniver-
sitesi Yayınları.

• Browning, E. K. ve M. Zupan (2014) Mikro İktisat, 11. Baskıdan Çeviri, Nobel
Yayınevi.

Bu kitapların herhangi bir baskısı olabilir.
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4 Ders yönetim sistemi
Buderse kayıt yaptırmış olan bütün öğrenciler http://www.murattasdemir.com/moodle
adresindeki ders yönetim sistemine kayıt yaptırmak ve bu sistemdeki İKT 208 dersine
kayıt olmak zorundadır. Derse kayıt için gerekli “kayıt anahtarı”nı sınıfta vereceğim.
Ders ile ilgili bütün duyurular, materyal paylaşımı, sınıf tartışmaları vb. bu sistem
üzerinden yapılacak.

4.1 Derse devam

Derse devam zorunludur. Mazeretsiz devamsızlık hakkınız 3 haftadır. Yani dört hafta
mazeretsiz devamsızlık yapan final sınavına giremez.

4.2 Sınavlar

Sınavlar problem ağırlıklı klasik sınavlardır. Geçerli bir mazeretiniz nedeniyle vize sı-
navına giremediyseniz ve mazeret sınavına girecekseniz, mazeret sınavını olduğunuz
tarihe hangi konular işlenmişse onların hepsinden sorumlu olursunuz. Örneğin dönem
sonunda vize mazeret sınavına girecekseniz, sadece vizeye kadar işlenmiş konulardan
değil, bütün konulardan sorumlu olursunuz. Final sınavında ise geçerli bir mazere-
tiniz olduğu takdirde dekanlığa dilekçe ile başvurma hakkınız saklıdır. Bu durumda
bütünleme sınavına girersiniz.

5 Değerlendirme
Dersten alacağınız not bir vize sınavı, bir final sınavı, kısa sınavlar ve derslerde ala-
cağınız “bonus” puanlara bağlı olacaktır. Vize ve final sınavları Fakülte tarafından
ilan edilen gün ve saatte yapılacaktır.

Kısa Sınavlar 20%
Vize 30%
Final 50%
+ bonus puanlar (bunlar doğrudan final notunuza eklenecektir)

Dönem sonu notları üniversitenin lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinin 30. mad-
desinde belirtildiği gibi verilecektir.
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6 Konular
1. Giriş, stratejik davranış ve piyasa aktörleri, miktar liderliği, fiyat liderliği, fiyat-

miktar liderliği karşılaştırması.

2. Miktar ve fiyat rekabeti, kartel davranışı, sonuçları.

3. Oyunlar, matris form oyunlar, baskın stratejiler, saf strateji Nash dengesi.

4. Kartelin uygulanması ve piyasaya girişin engellenmesi

5. Karma stratejiler ve karma strateji Nash dengesi.

6. Koordinasyon, rekabet, en iyi tepki eğrileri.

7. Tekrarlanan oyunlar.

Vize Sınavı: XXXXXX

8. Belirsizlik altında karar verme

9. Asimetrik bilgi

10. Gizli bilgi, gizli eylem.

11. Davranışsal iktisat

12. Genel denge, Pareto etkin tahsisat, refah teoremleri, üretim ekonomisinde genel
denge.

13. Sosyal tercihler ve refah fonksiyonları. Adalet, kıskançlık, eşitlik.

14. Dışsallıklar ve kamusal mallar

3


