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Endüstrilerarası ticaret teorileri, ticaretten kazançlar, endüstri-içi ticaret teorisi,
uluslararası ticaret politikası, uluslararası sermaye hareketleri, doğrudan
yabancı yatırımlar ve çokuluslu şirketler
Theories of inter-industry trade, gains from trade, intra-industry trade theory,
international trade policy, international capital movements, foreign direct
investments and multinational enterprises

1.
Dersin Amacı
(Course Objectives)

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Dersin Öğrenme
Çıktıları

Uluslararası piyasalardaki eksik rekabetin etkileri de dahil olmak üzere,
uluslararası ticaretin etkenlerini öğretmek.
Korumacı uluslararası ticaret politikalarının faydaları ve maliyetlerini
incelemek.
Uluslararası ticarete ilişkin teorik modeller ve ampirik çalışmalar
arasındaki bağlantıları kurmak.
Çok-uluslu şirketlerin ortaya çıkmasına yol açan uluslararası sermaye
akımlarının belirleyenlerini incelemek.
Ticaret ve sermaye akımlarının ülkelerin ödemeler dengesi problemleri
üzerine etkileri bağlamında lisans üstü düzeyde bir anlayış geliştirmeyi
sağlamak.
To teach the determinants of international trade, including the
implications of imperfect competition in international markets.
To examine the costs and benefits of a protectionist policy towards
international trade.
To establish the links between theoretical models and empirical work on
international trade.
To explore the determinants of international capital flows leading to
multinational corporations.
To develop an understanding of the impact of trade and capital flows on
balance of payments problems of countries.

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri
kazanırlar;
1. Uluslararası ticaret kuramlarınına dair bilgi.
2. Uluslararası ticaret politikalarını, bunların küresel etkilerini analiz etme
yetkinliği.
3. Uluslararası iktisadi gelişmeleri siyasal gelişmelerle ilişkilendirebilme
becerisi.
4. Uluslararası sermaye hareketlerini anlayıp ve analiz etme yetkinliği.

5.
6.

Uluslararası sermaye hareketlerinin ortaya çıkardığı iktisadi sorunları
tespit etme becerisi.
Uluslararası rekabet analizi yapabilme, strateji geliştirebilme yetkinliği.

(Course Learning
Outcomes)

Graduate students who successfully pass this course gain knowledge, skills and
competency such as:
1. Knowledge of international trade theories.
2. Competency in analysing international trade policies and their impacts on
global economy.
3. Ability to link international economic relations with political developments.
4. Competency in understanding and analysinginternational capital
movements.
5. Ability to detect the economic problems caused by international capital
movements.
6. Competency in analyzing international competition and developing
strategies.
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1. Ülke verileriyle rekabetçilik analizi
2. Ülke verileriyle doğrudan yabancı sermaye-portföy yatırımı
karşılaştırmaları
1. Use of country data to measure competitiveness
2. Use of country data to compare foreign direct vs. portfolio investments

Laboratuar Uygulamaları
(Laboratory Work)
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)

Ödevler için office yazılımlarının kullanımı gerekecektir.
Students will use the office software to do the homeworks.
Kısa sınav ve sınavlar öncesinde öğrencilere derslerde işlenen konuların tekrar
bağlamında uygulama dersi yapılır.
Problem sessions that review the topics covered in lectures are organized
before the quizzes and exams.

DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Konular
Giriş
Endüstrilerarası ticaret teorileri I: Klasik model
Endüstrilerarası ticaret teorileri II: H-O modeli ve R-V-J modeli
Ricardo-Viner-Jones ve Heckscher-Ohlin modellerinin matematiksel
analizi
Ticaretten kazançlar
Endüstri-içi ticaret teorisi I: Ürün farklılaşması modelleri
Endüstri-içi ticaret teorisi II: Oligopolistik modeller
Ölçek ekonomileri: Tekelci rekabet modelleri
Uluslararası ticaret politikası: Kısmi ve genel denge analizi
Ticareti yapılamayan mallar; hizmet ve aramal ticareti

Dersin
Çıktıları
1
1
1, 2
1, 2, 6
1, 6
1, 6
1, 6
1, 2
1

11
12

Ticaret politikasının politik iktisadı I: İçsel ticaret politikası
Ticaret politikasının politik iktisadı II: Rant-kovalayıcılık, lobicilik, antidumping
Uluslararası sermaye hareketleri neden ve sonuçlar
Doğrudan yabancı yatırımlar ve çokuluslu şirketler

13
14

2
2, 3
4, 5
4, 5

COURSE PLAN
Weeks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Topics
Introduction
Theories of inter-industry trade-I: Classical Model
Theories of inter-industry trade-II: H-O Model and R-V-J Model
Mathematical analysis of Ricardo-Viner-Jones and Heckscher-Ohlin
models
Gains from trade
Intra-industry trade theory I: Product differentiation
Intra-industry trade theory II: Oligopoly models
Scale economies: Monopolistic competition models
International trade policy: Partial and general equilibrium analysis
Non-tradable goods; Trade in services and intermediate goods;
Political economy of trade I: Endogenous trade policy
Political economy of trade II: Lobbying, rent-seeking, anti-dumping
International capital movements: Reasons and consequences
Foreign direct investments and multinational enterprises

Course
Outcomes
1
1
1, 2
1, 2, 6
1, 6
1, 6
1, 6
1, 2
1
2
2, 3
4, 5
4, 5

Dersin İktisat Doktora Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)
a
b
c
d
e
f
g
h

Ekonomik ve sosyal problemleri, temsili aktörlerin amaç fonksiyonlarını bir takım kısıtlara
tabi olarak maksimize ettikleri ve buna bağlı olarak çeşitli tarz dengelerin oluştuğu ortamlar
şeklinde matematiksel olarak modelleyen iktisadi yaklaşımda yetkinlik.
Mikroiktisadi fiyat sistemini özel ve kamu malları ve uluslar arası ticaret bağlamında öğrenip
iş stratejileri ve kamu politikaları tasarımında etkinlik ve eşitlik dengesini gözeterek hukuk
çerçevesinde kullanabilme yetkinliği. Bulguları Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilmek.
Fiyatların genel düzeyi, işsizlik ve çıktı düzeyine ilişkin temel makroekonomik modelleri inşa
edebilme kabiliyeti. Bulguları Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilme becerisi.
Ekonomik büyüme ve teknolojik gelişmenin belirleyenlerini, sosyal fayda ve sosyal
maliyetlerini değerlendirebilme kabiliyeti.
İstatistiki ve ekonometrik modelleme ve yöntemleri iktisadi ve sosyal verilerin bilgisayar
ortamında analiz edilmesinde ve yorumlanmasında temel düzeyde kullanabilme yetkinliği.
Bulguları Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilme becerisi.
Bir sektörün ekonomisinde uzmanlık geliştirme kabiliyeti. Yerli veya yabancı bir ülkedeki
bir sektörde uzmanlık.
Karar verme alanındaki standart iktisadi modellerde ve karar vermeye ilişkin alternatif
varsayımlarda yetkinlik.
Yurt içinde veya dışındaki ekonomik kurumlar ve düzenlemeleri, tarihi, hukuki ve sosyal
altyapıyı dikkate alarak analiz etme yetkinliği. Bu tür bir analizi sektörel uzmanlıkla
birleştirme becerisi.

Katkı
Seviyesi
1 2 3
x
x
x
x
x
x
x
x

1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam

Relationship of the course with the Ph.D. Program in Economics
The Knowledge, Skills and Competencies that Students will Gain from the Program
(Program Outputs)

a
b

c
d
e
f
g
h

Competency in the fundamental economic approach that models economic and social
problems mathematically as environments with various types of equilibria where
representative agents maximize their objective functions subject to a set of constraints.
Competency in the microeconomic price system in the context of private and public goods
and international trade, and the ability to design business strategies and public policies
considering efficiency-equity balance and the legal framework. Skill to express findings
in Turkish or English.
Ability to construct basic macroeconomic models regarding the general price level,
unemployment, and output. Skill to express findings in Turkish or English.
Ability to assess the social benefits, costs, and determinants of economic growth and
technological advancement.
Competency in statistical and econometric modeling and methods to analyze and
interpret at a basic level economic and social data in a computerized environment. Skill
to express findings in Turkish or English.
Ability to develop expertise in the economics of a sector. Specialty in a domestic or
foreign sector.
Competency in economic models of decision making and in alternative assumptions
related to decision-making.
Competency to analyze domestic or foreign economic institutions and regulations
considering the historical, legal, and social infrastructure. The skill to combine such an
analysis with sectoral expertise.

Level of
Contribution
1
2
3
x
x

x
x
x
x
x

1: Little, 2. Partial, 3. Full
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