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Kodu 
(Code) 

 
Yarıyılı 

(Semester) 

 
Kredisi 

(Local Credits) 

 
 

AKTS Kredisi 
(ECTS Credits) 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta 
(Course Implementation, Hours/Week) 
Ders 

(Theoretical) 
Uygulama 
(Tutorial) 

Laboratuar 
(Laboratory) 

ECN 203E 1 3 5 3 0 0 
Bölüm / Program 
(Department/Program) 

Economics 

Dersin Türü 
(Course Type) 

Zorunlu/Compulsory Dersin Dili 
(Course Language) 

İngilizce/English 

Dersin Önkoşulları 
(Course Prerequisites) 

There are no prerequisites for this course. 

Dersin mesleki 
bileşene katkısı, % 
(Course Category  
by Content, %) 

Temel Bilim 
(Basic Sciences) 

Temel Mühendislik 
(Engineering Science) 

Mühendislik Tasarım 
(Engineering Design) 

İnsan ve Toplum Bilim 
(General Education) 

- - - % 100 

 
Dersin İçeriği 
 
 
(Course Description) 

Bu ders, hukuk terminolojisi, hukukun kaynakları ve Türk hukuk sistemine ilişkin genel bilgi 
verir. Ders, hak, kişiler, borç, sözleşme, haksız fiil, şirketler, ticari işletme, fikri mülkiyet hakları, 
rekabet gibi hukukun temel kavramları ile ilgili bilgiler içerir. 
This course gives a general overview of legal terminology, sources of law and legal system in 
Turkey. The course covers the general legal concepts such as right, persons, obligation, contract, 
companies, commercial law, intellectual property rights, competition. 

 
Dersin Amacı 
 
 
 
 
(Course Objectives) 

1. Ekonomistlerin iş hayatında bilmeleri gereken temel hukuki çerçeveyi çizmek. 
2. Ekonomistlerin çalışma yaşamında karşılaşabilecekleri sorunları hukuki yönden 
değerlendirmelerini sağlamak. 
3. Öğrencilere hukukun genel kavramları hakkında bilgi vermek. 
4. Hukuk ve ekonomi arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlamak 
1. To draw the basic legal framework that economists should know in business life. 
2. To enable economists evaluate business problems from a legal perspective.  
3. To give the students basic knowledge about basic concepts of law. 
4. To provide a basic understanding especially about the relationship between law and 
economics  

 
 
Dersin Öğrenme  
Çıktıları  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: 
1. İş hayatında ihtiyaç duyacakları temel hukuki kavram ve ilkeleri anlayabilme ve kullanabilme 
ve hukuki sorunları çözebilme, 
2. Anayasal prensiplere ve hukuka saygılı çalışanlar olarak hareket etme, 
3. Hukuk ve ekonominin ilişkisini kurabilme, 
4. Hukuk kuralını diğer sosyal düzen kurallarından ayırabilme ve hukuk kuralının özelliklerini 
kavrama 
5. Hukukun iki ana dalı olan özel hukuk ve kamu hukukunu kavrama ve bunların alt dallarını 
ayırt edebilme 
6. Hak ve kişi kavramları ve hakkın korunmasını öğrenme 
7. Hukuki fiil, hukuki işlem, sözleşmeden doğan hukuki sorunları çözebilme ve borçlar 
hukukunun temel prensiplerini anlama 
8. Sorumluluk hukukundan doğan hukuki sorunları anlama ve çözme 
9. Ticaret hukukundan doğan hukuki sorunları çözebilme ve şirketlerin temel prensiplerini 
anlama 
10. Fikri mülkiyet hakları türlerini birbirinden ayırt edebilme 
11. Haksız rekabet ve rekabet hukukundan doğan hukuki sorunları çözebilme 
becerilerini kazanmış olur. 



 
Ders Kitabı 
(Textbook) 

Introduction to Turkish Law, Don Wallace, Tuğrul Ansay, 2013. 
An Introduction to Law, Rona Aybay, İstanbul 2013.  

Diğer Kaynaklar 
(Other References) 

Kemal Gözler, Hukuka Giriş, 2013. 
Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, 2013. 

Ödevler ve Projeler 
 
(Homework & Projects 

N/A 

 

Laboratuar Uygulamaları 
 
(Laboratory Work) 

N/A 

 

Bilgisayar Kullanımı 
 
(Computer Use) 

N/A 

 

Diğer Uygulamalar 
 
(Other Activities) 

N/A 

 

Başarı Değerlendirme 
Sistemi  
 
(Assessment Criteria) 
 

Faaliyetler 
(Activities) 

Adedi 
(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 
(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 
(Midterm Exams) 

1 40 % 

Kısa Sınavlar 
(Quizzes) 

N/A 0 

Ödevler 
(Homework) 

N/A 0 

Projeler 
(Projects) 

N/A 0 

Dönem Ödevi/Projesi 
(Term Paper/Project) 

N/A 0 

Laboratuar Uygulaması 
(Laboratory Work) 

N/A 0 

Diğer Uygulamalar 
(Other Activities) 

N/A 0 

Final Sınavı 
(Final Exam) 

1 60 % 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(Course Learning 
Outcomes) 

Students who pass the course satisfactorily can: 
1. Make use of basic legal concepts and principles, which they will face  
2. Behave as employees who respect constitutional principles and basic qualities of Republic. 
3. Understand the connection between economics and law. 
4. Differentiate the legal norm from other social behavior rules and understand the 
characteristics of the legal norm. 
5. Understand the difference between private and public law and differentiate the subdivisions 
thereof. 
6. Recognize the concept of right and person and the protection of rights. 
7. Resolve legal problems arising from legal acts, legal transactions, contracts and understand 
general principles of law of obligations  
8. Resolve legal problems arising from tort law  
9. Resolve basic legal problems arising from commercial law issues, understand the principles 
of cooperations 
10. Recognize the types of intellectual property rights  
11. Resolve the basic legal disputes arising from unfair competition and competition law  

 



 
DERS PLANI  

 
 
Hafta 

 
Konular 

Dersin  
Çıktıları 

1 Açılış, dersin tanıtımı, hukuk kavramı 1,2,3 
2 Hukuk kuralı ve yaptırım kavramları, hukukun kaynakları 1,2,3,4 
3 Hukukun bölümleri (özel hukuk) 1,2,3,5 
4 Hukukun bölümleri (kamu hukuku) 1,2,3,5 
5 Kişi kavramı (gerçek kişiler, hak ehliyeti) 1,2,3,6 
6 Kişi kavramı (fiil ehliyeti, tüzel kişiler) 1,2,3,6 
7 Hak kavramı ve hakkın korunması, hukuki fiiller ve işlemler 1,2,3,6 
8 Borçlar hukukuna giriş, borç kavramı ve borcun kaynakları 1,2,3,7 
9 Sorumluluk kavramı ve haksız fiil 1,2,3,8 
10 Sözleşme kavramı ve sözleşme hukukuna giriş 1,2,3,7 
11 Sözleşme hukukunun genel ilkeleri 1,2,3,7 
12 Ticaret hukuku, ticari işletme ve ticaret şirketleri 1,2,3,9 
13 Fikri ve sınai mülkiyet hakları  1,2,3,10 
14 Haksız rekabet ve rekabet hukukuna giriş 1,2,3,11 

 
 

COURSE PLAN 
 

 
Weeks 

 
Topics 

Course 
Outcomes 

1 Presentation of the course, definition of law  1,2,3 
2 Legal norm, legal sanction and sources of law  1,2,3,4 
3 Branches of law (private law) 1,2,3,4 
4 Branches of law (public law) 1,2,3,5 
5 Concept of person and personality (real persons and legal capacity) 1,2,3,6 
6 Concept of person (capacity to act, legal persons)  1,2,3,6 
7 Concept of right and protection of rights, legal acts and legal transactions 1,2,3,6 
8 Intro to law of obligations, concept of obligation and sources of obligation 1,2,3,7 
9 Concept of liability and torts 1,2,3,8 
10 Contract and introduction to basic concepts of contract law 1,2,3,7 
11 Basic concepts of contract law 1,2,3,7 
12 Commercial law, commercial undertakings and companies  1,2,3,9 
13 Intellectual property rights 1,2,3,10 
14 Law of unfair competition and introduction to competition law 1,2,3,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Dersin Ekonomi Lisans Programıyla İlişkisi 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam  
 

 
Relationship of the course with the Bachelor of Science Program in Economics 

         1: Little, 2. Partial, 3. Full  
 
 

Düzenleyen (Prepared by) 
Yrd. Doç. Dr. Çiçek Ersoy 

Tarih (Date) 
13/06/2016 

İmza (Signature) 
 

 

  
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar) 

Katkı 
Seviyesi 

1 2 3 
a 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.  

  X 

b Mikroiktisadi fiyat sistemini özel ve kamu malları ve uluslararası ticaret bağlamında öğrenip iş 
stratejileri ve kamu politikaları tasarımında etkinlik ve eşitlik dengesini gözeterek hukuk 
çerçevesinde kullanabilme yetkinliği. Bulguları, Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilme 
becerisi. 

  X 

c Fiyatların genel düzeyi, işsizlik ve çıktı düzeyine ilişkin temel makroekonomik modelleri inşa 
edebilme kabiliyeti. Bulguları, Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilme becerisi. 

  X 

d Ekonomik büyüme ve teknolojik gelişmenin belirleyenlerini, sosyal fayda ve sosyal maliyetlerini 
değerlendirebilme kabiliyeti. 

  X 

e 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. 

  X 

f Bir sektörün ekonomisinde uzmanlık geliştirme kabiliyeti. Yerli veya yabancı bir ülkedeki bir 
sektörde uzmanlık. 

  X 

g Karar verme alanındaki standart iktisadi modellerde ve karar vermeye ilişkin alternatif 
varsayımlarda yetkinlik. 

  X 

h 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. 

  X 

 

  
Economics Department B.S. Program Outcomes and Performance Criteria 

Level of 
Contribution 
1 2 3 

a 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. 

  X 

b 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. 

  X 

c Ability to construct basic macroeconomic models regarding the general price level, 
unemployment, and output. Skill to express findings in Turkish or English. 

  X 

d Ability to assess the social benefits, costs, and determinants of economic growth and 
technological advancement. 

  X 

e 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.  

  X 

f Ability to develop expertise in the economics of a sector. Specialty in a domestic or foreign 
sector.   

  X 

g Competency in economic models of decision making and in alternative assumptions related to 
decision-making. 

  X 

h 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.  

  X 
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