
    

Dersin Adı Hukuk ve Ekonomi 

Dersin Kodu HKU 313 

Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli 

Dersin Aşaması Birinci Aşama (Lisans) 

Ders Yılı (1-6) 3 

Ders Yarıyılı (Güz/Bahar/Tüm Yıl) Güz (16 Hafta) 

Dersin AKTS Kredisi 4 

Dersin Sorumlu Öğretim Elemanı (Koordinatör)   

Dersin Veren Öğretim Elemanları   

Dersin Öğrenme Kazanımları 

Öğrenci;  
1.Hukuk ve ekonomi disiplinlerinin birbirleriyle olan ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.  
2. Hukukun ekonomik analizi ve analiz yapılırken bölüşümde etkinliğin önceliğinin nasıl sağlanacağını  
açıklayabilir. 
3.Ekonomik analiz yöntemlerinin hukuk alanında kullanılacağını bilir.   
4.Yasal sürecin ekonomisi tanımlayabilir.  
5.  Hukuki düzenlemelerin  hangi süreçleri içerdikleri ve ekonomik etkilerini  ortaya koyabilir. 

Dersin Veriliş Şekli Örgün (Yüz Yüze) 

Dersin Önkoşulları Yok 

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar Yok 

Dersin Amacı 
Hukuk ve ekonomi disiplinlerinin birbirleriyle olan ilişkisi ile hukuki düzenlemelerin ortaya çıkışları, 
yapıları, hangi süreçleri içerdikleri ve ekonomik etkilerini ortaya koymaktır. 

Dersin İçeriği 

Bu dersin kapsamında genel ekonomik işleyişin mikro ve makro yönü, üretici ve tüketici tarafının 
temel kavramları, piyasalar, tam rekabet piyasasında  genel denge ve dengesizlik, üretim faktörleri, 
makro iktisadın mikro temelleri, milli gelir ve istihdam, para ve para politikaları, uluslararası ekonomik 
ilişkiler, dış ticaret, ödemeler bilançosu, ekonomik büyüme, kalkınma ve gelir dağılımı, istikrar ve 
istikrarsızlık incelenecektir. 



Dersin Dili Türkçe 

Ders Yeri Derslik 

 

Hafta Konu Ön Hazırlık  Yöntem  

1 Genel ekonomik işleyişin mikro ve makro yönü okuma ders anlatımı, soru-cevap 

2 Üretici ve tüketici tarafının temel kavramları okuma ders anlatımı, soru-cevap 

3 Piyasalar okuma ders anlatımı, soru-cevap 

4 Tam rekabet piyasasında  genel denge ve dengesizlik okuma ders anlatımı, soru-cevap 

5 Üretim faktörleri okuma ders anlatımı, soru-cevap 

6 Makro iktisadın mikro temelleri okuma ders anlatımı, soru-cevap 

7 Milli gelir ve istihdam okuma ders anlatımı, soru-cevap 

8 Arasınav     

9 Para ve para politikaları okuma ders anlatımı, soru-cevap 

10 Uluslararası ekonomik ilişkiler okuma ders anlatımı, soru-cevap 

11 Dış ticaret okuma ders anlatımı, soru-cevap 

12 Ödemeler bilançosu okuma ders anlatımı, soru-cevap 

13 Ekonomik büyüme okuma ders anlatımı, soru-cevap 

14 Kalkınma ve gelir dağılımı okuma ders anlatımı, soru-cevap 

15 Ekonomik istikarar ve istikrarsızlık okuma ders anlatımı, soru-cevap 

16/17 Dönem Sonu Sınavı     

        

 


