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DİSİPLİNLERARASI EKONOMİ HUKUKU ANABİLİM DALI 

 Disiplinler arası Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı  

Programın amacı:   

Bu disiplinler arası program kapsamında birbiri ile etkileşim içerisinde bulunan hukuk ve 

ekonomi alanının kesiştiği noktalardan doğan güncel sorunlara yönelik bilimsel araştırma 

faaliyetlerin artırılması, bu doğrultuda ekonomi alanındaki hukuki sorunlara cevap verebilecek 

yeterli ekonomi bilgisi bulunan uzman hukukçular yetiştirilmesi, bölümümüzün ve diğer 

üniversitelerin ilgili bölümlerinin büyümesiyle ihtiyaç̧ duyulan akademik personelin 

yetiştirilmesi, bölümümüzde yüksek lisans eğitiminde elde edilen deneyimin doktora 

programına taşınması amaçlanmaktadır. Bu amaçlar gerçekleştirilirken, dünyadaki ve 

Türkiye’deki bilimsel ve teknolojik gelişimeler, ülke ve dünya gündemini oluşturan 

ekonomideki temel hukuki sorunlar, bölüm öğretim üyeleri tarafından yakından takip 

edilmektedir. Bu gelişmeleri öğrencilere yansıtmak için bölüm öğretim üyeleri kendi uzmanlık 

alanlarında yeni dersler açmakta ve tez, seminer ve proje konuları tespit etmektedirler.  

Programın önemi:   

Hukuk ile ekonomi arasında artan etkileşim ve iki disiplini de ilgilendiren güncel gelişimler, 

ekonomistlerin konuya ilişkin yasal çerçeveyi iyi bilmesini, hukukçuların ise ilgili 

düzenlemelerin ekonomik arka planını iyi anlamasını gerekli kılar. Bu doğrultuda program, 

güncel hukuki sorunları çözebilecek yeterli ekonomik bilgiye sahip, ülkemizdeki ve dünyadaki 

ekonomik, hukuki ve sosyal gelişmeleri yakından izleyebilen, sektör ve ülke verilerini 

yorumlayarak öngörüde bulunabilen, toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç̧ duyduğu nitelikte 

uzman hukukçular yetiştirmesi bakımından önemlidir. Aynı zamanda hâlihazırda çalışan ve 

görevde yükselmek isteyen kamu ve özel sektör personelinin kariyerlerine olumlu bir etki 

yaratacaktır.   

Başvuru şartları:   

• Hukuk Fakültesinden mezun olmak  

• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde 

belirlenen kabul-kayıt koşullarını karşılamaları gerekmektedir.  

Programın içeriğindeki dersler:   

• Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği  

  



• Seminer  

• Uzmanlık Alan Dersi  

• Yüksek Lisans Tez Çalışması  

• Elektronik Ticarette Fikri ve Sınai Haklar  

• Patent ve Faydalı Model Hukuku  

• Kişisel Verilerin Korunması Hukuku  

• Akıllı Sözleşmeler  

• Finansal Tablolar Analizi  

• Uluslararası Ticaret Hukukunun Ekonomik Temelleri  

• Uluslararası Ticari Tahkim ve Ekonomik Etkileri  

• İktisat Sosyolojisi  

• Yoksulluk ve Eşitsizlik Araştırmaları  

• Haksız Rekabet Hukuku  

• Rekabet Analizi  

• Ekonomi Ceza Hukuku  

• Ekonomik Suçlar  

• Ekonominin Temelleri  

• Hukukun Yapısında Neoliberal Dönüşümler  

• Bireysel ve Toplu İş Hukukunda Güncel Gelişmeler  

• Neoliberalizm ve Hukuk  

• İdarenin Sözleşmeleri  

• Kamu Hizmeti  

• Hukuk Yargısı Bakımından Usul Ekonomisi  

• İş Hukukunda Nitelikli Hesaplamalar  

• İş Sözleşmesinin Feshi ve Buna Bağlanan Sonuçlar  

• Ekonomik ve Mali Anayasa  

• Sigorta Hukukunda Külfetler  

• İnsan Hakları ve Kalkınma  

• İcra ve İflas Kanununda Düzenlenen Suçlar  

• 5607 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kaçakçılık Suçları ve Yaptırımları  

• Market ve İnsan Hakları Hukuku  

• Avrupa İş Hukuku  

• İş İlişkilerinde Esneklik  

• İfa Engelleri  

• Tüketici Sözleşmeleri Hukuku  

• Ticaret Hukuku ve Ticari Yaptırımların Ekonomik Analizi  

• Halka Açık Anonim Şirketler  

• İcra Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları  

• Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları  

Kazanılan Beceriler ve Akademik Birikim:   

Bu programda eğitim gören öğrenciler, ekonomi ve hukukun iç içe geçtiği hukuki sorunları 

anlayabilmek ve çözüm üretebilmek için gerekli araç, kavram, ilke ve yöntemlere hâkim olacak; 

analitik düşünme, bilimsel sorgulama ve problem çözme yeteneğini haiz şekilde alanındaki 

teknolojik gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli geliştirecek; takım çalışmasına yatkın, 

mesleki ve sosyal açıdan etkin iletişim becerisine sahip olacaktır.  

Mezuniyet şartları:   



• Toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve 

tez çalışmasından oluşur.  

• Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak 

değerlendirilir.  

• Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az 

olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere 

toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.  

• Yukarıda belirtilen kredi ve AKTS doğrultusunda zorunlu ve seçmeli dersleri 

tamamlamak. Yüksek lisans tezini başarı ile savunmak.  

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları:   

• Ekonomi hukuku alanında uzmanlık unvanına sahip olarak avukat, hâkim, danışman, 

yönetici ve benzeri konumlarda kamu ve özel sektörde çalışma imkânı sağlar.  

• Mezuniyet sonrası doktora programlarına başvurulabilir.   

• Üniversitelerde akademik personel olarak çalışma imkânını artırır.  

Yüksek Lisans Programı Amaçları   

PA1  Ekonomi biliminin etkin olarak rol oynadığı hukuki sorunları anlamak, analiz 

etmek, yorum yapabilmek, bu konularda tartışma yapabilmek, görüş ve çözüm 

önerisi sunabilmek, bu süreçlerin gerçek hayatla ilişkilendirilmesini sağlamak.  

PA2  Ekonomi biliminin etkilediği hayat ilişkilerinin hukuki veçhesi ile ilgili olarak 

muhakeme becerisine ve yeteneğine sahip, başkaları ile iş birliğine açık, onlarla 

uyum içinde çalışabilen, araştırma ve incelemeye meraklı ve bir problem çözme 

sürecini baştan sona gerçekleştirebilecek düzeyde bilgiye sahip olmak.  

PA3  Ekonomi biliminin etkilediği hayat ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklara 

uygulanacak hükümleri tespit edebilecek bilgiye sahip olmak, ilgili alandaki 

mahkeme kararlarını analiz etmek, tartışmak ve değerlendirebilme yeteneğine 

sahip olmak.  

PA4  Ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri takip etmek, şirketler için 

alternatif finansman kaynakları oluşturmak, temel kanunlarda yapılan 

değişikliklere uyum sağlamak.   

PA5  Ekonomi hukuku ile ilgili çalışmalar yapan kurumlarda istihdam edilen kişilerin 

ilgili kurumları temsil edecek yeterliğe sahip olmak.  

PA6  Ekonomi bilimince etkilenen hukuki regülasyonların hazırlanmasında etkin rol 

oynayabilecek nitelikte gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.  

Yüksek Lisans Programı Eğitim Kazanımları  

EK1  
Ekonomi hukuku alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine 

yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma,  

EK2  Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme,  

EK3  

Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum 

yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez 

yapabilme, strateji geliştirebilme,  

EK4  
Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme 

yeterliliğine sahip olma,  



EK5  
Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme,  

EK6  
Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk 

bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme,  

EK7  

Ekonomi hukuku alanındaki teknik hukuk bilgisini sözlü ya da yazılı şekilde 

kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve 

değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme,  

EK8  

Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk 

bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda 

bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme,  

EK9  
Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma 

yapabilme,  

EK10  
Ekonomi hukuku alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma 

yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma.  

   

  

  


