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Günümüzde ekonomi sözcüğü hemen hemen tüm bilim dallarına girmiş
bulunmaktadır. Zira, yaşamımızın her döneminde karşılaştığımız
sorunlar, uzaktan veya yakından ekonomi ilimi ile ilişkilidir. Bu nedenle
ekonomi, hemen herkesin bilmesi gereken bir bilim dalı konumuna
gelmiş bulunmaktadır. Bu dersin, ziraat mühendisliği ve diğer
mühendislik dalları gibi çeşitli meslek gruplarında gösterilmesinin
amacı, bu meslek gruplarına mensup bireylerin, kendi alanlarında
faaliyette bulunurlarken kıt olan kaynakları daha rasyonel (ekonomik)
bir şekilde kullanmalarını sağlayacak ilkeleri öğretmektir.
Bu dersin sonunda Ekonomi ilmiyle ilgili genel kavram ve ilkeleri
öğrenen öğrenci, ileriki meslek yaşamında kendi alanında faaliyette
bulunurken kıt kaynaklardan daha etkin bir şekilde yararlanmayı
sağlayarak uygulamada daha sağlıklı kararlar alabilecektir.
Ekonomi ilminin tanımı, tarihsel gelişimi ve temel kavramlar, fiyat
teorisi: talep, fiyat teorisi: arz, piyasada fiyat oluşumu, talep ve arz
esneklikleri, tarımda arz-talep ilişkileri, tüketim teorisi, piyasalar ve
firme dengesi, üretim teorisi, makro ekonomik kavramlar; para ve
banka.

Konular
Dersin ilk iki haftasında ekonomi ilminin tanımı, sorunları ve ekonominin dalları gibi
temel kavramlarla kıtlık sorunu, ihtiyaçlar (gereksinmeler), mal ve hizmetler ve
üretim ve üretim faktörleri gibi konulara yer verilecektir.
Tüketici talebi, piyasada fiyatın belirlenmesinde rol oynayan iki faktörden ilki olarak
karşımıza çıkmaktadır. O nedenle dersin bu kısmında bireysel talep ve piyasa talebi
kavramları ile talep kanunu, talep eğrisi ve bireysel ve piyasa talebini etkileyen
faktörler gibi konular yer almaktadır.
Piyasada fiyat oluşumunda rol oynayan ikinci faktör ise, arz’dır. Bu haftaki dersin
konusunu arz yasası ve eğrisi (çizelgesi) ve arzı etkileyen faktörler oluşturacaktır.
Bir malın fiyatında ortaya çıkan bir değişikliğin, o malın talep edilen miktarında ne
ölçüde bir değişmeye yol açtığı konusu talebin fiyat esnekliği (yada elastikiyeti) ile
açıklanmaktadır. Esneklik kavramı ve tanımını takiben talebin fiyat, çapraz, ve gelir
elastikiyetleri ile arzın fiyat elastikiyetlerinin hesaplanması ve yorumlanması
konuları bu haftanın içeriğini oluşturmaktadır.
Fiyat oluşum mekanizmasını anlayabilmek için piyasa çeşitlerinin ve bunların

işleyişlerinin bilinmesi zorunludur. Piyasaların tanıtlmasını takiben talep ve arz
çizelgelerinin birlikte hareket etmesiyle fiyatın nasıl oluştuğu konusu bu haftanın
içeriğini oluşturacaktır.
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Ara Sınavı
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Tarım sektöründe arz ve talebin bireysel ve/veya toplu olarak değişmesi fiyatı
etkilemektedir. Arz ve talep kaymaları olarak bilinen bu olayların talep ve arz
kanunları ile hiçbir ilşkisi bulunmamaktadır. Zira, arz ve talep kanunlarında fiyatlar
ile olan bağlantı tamamen eğri üzerinde gerçekleşirken talebin ve arzın fiyatlar
üzerine olan etkileri bu eğrilerin kaymaları ile açıklanmaktadır. Bu haftanın
konusunu, talep ve arz kaymalarının yanı sıra, tarım ürünlerinde talebin fiyat
elastikiyetinin özellikleri, King Kanunu, uzun dönemde tarımsal fiyatlardaki
gelişmeler, periyodik fiyat hareketleri, kısa dönem fiyat hareketleri ve üretici ve
tüketici rantları konuları oluşturmaktadır.
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Tüketim, piyasada bulunan mal ve hizmetlerin kişiler tarafından kullanılması
faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. Tüketicilerden, piyasada bulunan mal ve hizmet
seçenekleri arasından faydalarını en üst düzeye (maksimuma) çıkaranı seçmeleri
beklenmektedir. Böylece, bu haftanın konusunu tüketim faaliyetiyle yakından ilgili
bulunan fayda ve marjinal fayda, azalan marjinal fayda (Gossen) kanunu, marjinal
fayda kuramı ve kayıtsızlık kuramı gibi kavramlar oluşturacaktır.
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Firmaların piyasada ayakta durabilmeleri için üretim faaliyetinde bulunmaları
gerekmektedir. Üretim faaliyetinde kullanılan girdiler ile elde edilen ürün miktarı
arasındaki ilişki, ekonomi ilminde üretim fonksiyonu olarak adlandırılır ve firmanın
nihai amacı ise, bu ilişkiyi kullanarak belirli kıstaslar altında işletme kâr’ını en yüksek
düzeye çıkarmaktır, yani kâr’ı maksimize etmektir. Dersin bu bölümünde üretim
fonksiyonunun ifade edilmesi, ölçek verimi, kâr maksimizasyonu için gerekli olan
optimum faktör (girdi) bileşiminin oluşumu ve azalan verim kanunu gibi kavramlar
açıklanmağa çalışılacaktır.
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Bir işletmenin rasyonel bir tarzda hareket ederek piyasadaki rekabet gücünü
koruyabilmesi, bu işletmenin maliyetleri ile yakından ilgilidir. Bilindiği gibi kâr,
maliyetleri minimize etmeden maksimum noktaya ulaştırılamaz ve maliyetler de,
kâr’ı maksimize etmeden minimum noktaya ulaştırılamaz. Dersin bu kısmında
maliyetleri kısa ve uzun dönem olmak üzere iki ana gurup altında toplayarak
inceleyeceğiz.
12-13-14 Dersimizin bu son üç haftasında merkezi ilgiyi mikro konulardan çekip artık ulusal
ekonomiyi bir bütün halinde ilgilendiren makro ekonomik konulara ve kavramlara
vereceğiz. Bu kapsamda para ve paranın fonsiyonları, paranın değerinin ölçülmesi,
paranın değeri hakkında teoriler, parite ve satınalma gücü paritesi gibi kavramlarla
enflasyon, devalüasyon ve revalüasyon konularına genel bir giriş yapacağız.
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