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DERS BİLGİLERİ  

Müfredat 
Yılı 

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

2013-2014 Temel ve 
Ticaret Hukuku 

MYO13152 Bahar 4+0 4 4 

 

Ön Koşul Dersleri  

 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi Ön lisans        

Dersin Türü Zorunlu 

Bölüm/Program 
Koordinatörü 

Öğretim Görevlisi Serdar CANBAZ 

Dersi Verenler Öğretim Görevlisi Işıl TÜZÜN ARPACIOĞLU 

Dersin Yardımcıları - 

Dersin Amacı 
Bu dersin amacı, temel hukuk, borçlar hukuku ve ticaret hukuku ile ilgili 
kavramlar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi etmektir. 

Dersin İçeriği 

Hukuk kavramı ve yaptırım kavramı, hukuk kurallarında yaptırım türleri ve 
hukukun kaynakları - Kamu hukuk ve özel hukuk ayrımı, kamu hukuku 
dalları, özel hukuk dalları - Hak kavramı, tanımı ve türleri - Hakkın 
kazanılması, hakların kazanılmasında iyiniyetin rolü - Hakkın kaybedilmesi, 
hakların kullanılması ve dürüstlük kuralı - Hakkın korunması yolları ve 
hakkın korunmasında ispat yükü – Kişi ve kişilik kavramı, kişiliğin türleri, 
gerçek kişiliğin başlangıcı - Gerçek kişiliğin sona ermesi (ölüm, ölüm 
karinesi, gaiplik), kişisel durum sicilleri, cinsiyet değişikliği - Fiil ehliyetine 
göre gerçek kişilerin hukuki durumları, hısımlık, yerleşim yeri - Kişilik 
haklarının konusu ve kişiliğin korunması - Tüzel kişiler, tüzel kişilerin türleri 
ve ehliyetleri, tüzel kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi Hukuk kavramı ve 
yaptırım kavramı  - Borçlar Hukukunun Konusu ve Önemi - Borçlar 
Hukukuna Hâkim Temel İlkeler -  Borçlar Hukukunun Temel Kavramları  - 
Borcun Kaynakları : Sözleşme, Haksız Fiil, Sebepsiz Zenginleşme – Borçların 
İfa Edilmesi -  Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları – Borç İlişkilerinde Özel 
Durumlar – Borçların Sona Ermesi: İbra, Yenileme, Alacaklı ve Borçlu 
Sıfatının Birleşmesi, Kusursuz İmkansızlık, Takas, Zamanaşımı -  Borç 
İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri - Ticari işletmenin nitelikleri, merkez-şube 
kavramları, Ticari işletmenin devri, ticari işletmenin rehni - Ticari iş - adi iş 
ayrımı, ticari iş sayılmanın sonuçları - Ticari hükümler, ticari örf ve adet 
hukuku, ticari davalar - Tacir kavramı, tacir olmanın hüküm ve sonuçları, 
ticaret sicili - Tacir yardımcıları, bağımlı-bağımsız tacir yardımcıları ayrımı, 
tacir ile tacir yardımcıları arasındaki ilişkinin: kurulması, özellikleri ve sona 
ermesi – Ticaret ünvanı: tanımı, yapısı, oluşturulması, ek alma yükümlülüğü 
ve işletme adı – Haksız rekabet: halleri, sonuçları, dava hakkı, zamanaşımı 

 
 



Dersin Öğrenme Çıktıları  Öğretim Yöntemleri  
Ölçme 

Yöntemleri  

Hukuk kavramını tanımlayabilme, hukuk kurallarını sosyal 

hayatı düzenleyen diğer kurallarla karşılaştırabilme. 
Anlatım, tartışma, soru-

cevap, örnek olay 
Ara sınav, yarıyıl 

sınavı 

Hukuku dallarına ayırarak birbiri ile karşılaştırabilme, hak 

kavramını türlerine ayırarak tanımlayabilme. 
Anlatım, tartışma, soru-

cevap, örnek olay 
Ara sınav, yarıyıl 

sınavı 

Borcun kaynaklarını belirleyebilme ve ayırt edebilme. Anlatım, tartışma, soru-
cevap, örnek olay 

Ara sınav, yarıyıl 
sınavı 

Borcun ifa edilmemesinin sonuçlarını tespit edebilme. Anlatım, tartışma, soru-
cevap, örnek olay 

Ara sınav, yarıyıl 
sınavı 

Borç ilişkilerinde karşılaşılabilecek özel durumları 

belirleyebilme. 
Anlatım, tartışma, soru-

cevap, örnek olay 
Ara sınav, yarıyıl 

sınavı 

Ticaret hukukunun temel kavramlarını tanımlayabilme. Anlatım, tartışma, soru-
cevap, örnek olay 

Ara sınav, yarıyıl 
sınavı 

Ticari işletme, ticari iş ve adi iş kavramlarının farkları ile 

tacir ve tacir yardımcılarını açıklayabilme. 
Anlatım, tartışma, soru-

cevap, örnek olay 
Ara sınav, yarıyıl 

sınavı 

Ticaret unvanı ve işletme adı ile haksız rekabet 

kavramlarını ayırt edebilme. 
Anlatım, tartışma, soru-

cevap, örnek olay 
Ara sınav, yarıyıl 

sınavı 

 

Öğretim 
Yöntemleri:  

Anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay 

Ölçme 
Yöntemleri:  

Ara sınav, yarıyıl sınavı 

 
 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 
Hukuk kavramı ve yaptırım kavramı, hukuk kurallarında yaptırım türleri 
ve hukukun kaynakları  

Meslek 
Yüksekokulları 
İçin Temel Hukuk, 
Veysel Atasoy, 
Murathan 
Yayınları 

2 
Kamu hukuk ve özel hukuk ayrımı, kamu hukuku dalları, özel hukuk 
dalları  

Meslek 
Yüksekokulları 
İçin Temel Hukuk, 
Veysel Atasoy, 
Murathan 
Yayınları 

3 

Hak kavramı, tanımı ve türleri - Hakkın kazanılması, hakların 
kazanılmasında iyiniyetin rolü - Hakkın kaybedilmesi, hakların 
kullanılması ve dürüstlük kuralı - Hakkın korunması yolları ve hakkın 
korunmasında ispat yükü 

Meslek 
Yüksekokulları 
İçin Temel Hukuk, 
Veysel Atasoy, 
Murathan 



Yayınları 

4 

Kişi ve kişilik kavramı, kişiliğin türleri, gerçek kişiliğin başlangıcı - Gerçek 
kişiliğin sona ermesi (ölüm, ölüm karinesi, gaiplik), kişisel durum sicilleri, 
cinsiyet değişikliği - Fiil ehliyetine göre gerçek kişilerin hukuki durumları, 
hısımlık, yerleşim yeri - Kişilik haklarının konusu ve kişiliğin korunması 

Meslek 
Yüksekokulları 
İçin Temel Hukuk, 
Veysel Atasoy, 
Murathan 
Yayınları 

5 

Tüzel kişiler, tüzel kişilerin türleri ve ehliyetleri, tüzel kişiliğin başlangıcı 
ve sona ermesi Hukuk kavramı ve yaptırım kavramı  

 

Meslek 
Yüksekokulları 
İçin Temel Hukuk, 
Veysel Atasoy, 
Murathan Yayınevi 

6 
Borçlar Hukukunun Konusu ve Önemi - Borçlar Hukukuna Hâkim Temel 
İlkeler -  Borçlar Hukukunun Temel Kavramları 

Turgut Akıntürk - 
Derya Ateş 
Karaman, Borçlar 
Hukuku, Beta 
Yayıncılık 

7 
Borcun Kaynakları : Sözleşme, Haksız Fiil, Sebepsiz Zenginleşme 

Turgut Akıntürk - 
Derya Ateş 
Karaman, Borçlar 
Hukuku, Beta 
Yayıncılık 

8 
Borçların İfa Edilmesi -  Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları – Borç 
İlişkilerinde Özel Durumlar 

Turgut Akıntürk - 
Derya Ateş 
Karaman, Borçlar 
Hukuku, Beta 
Yayıncılık 

9 
ARA SINAV 

Meslek 
Yüksekokulları 
İçin Temel Hukuk, 
Veysel Atasoy, 
Murathan 
Yayınevi, Turgut 
Akıntürk - Derya 
Ateş Karaman, 
Borçlar Hukuku, 
Beta Yayıncılık 

10 
Borçların Sona Ermesi: İbra, Yenileme, Alacaklı ve Borçlu Sıfatının 
Birleşmesi, Kusursuz İmkansızlık, Takas, Zamanaşımı 

Turgut Akıntürk - 
Derya Ateş 
Karaman, Borçlar 
Hukuku, Beta 
Yayıncılık 

11 Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri 

Turgut Akıntürk - 
Derya Ateş 
Karaman, Borçlar 
Hukuku, Beta 
Yayıncılık 



12 
Ticari işletmenin nitelikleri, merkez-şube kavramları, Ticari işletmenin 
devri, ticari işletmenin rehni  

Ticaret Hukuku, 
Hamdi Çiyiltepe, 
Murathan Yayınevi 

13 
Ticari iş - adi iş ayrımı, ticari iş sayılmanın sonuçları - Ticari hükümler, 
ticari örf ve adet hukuku, ticari davalar 

Ticaret Hukuku, 
Hamdi Çiyiltepe, 
Murathan Yayınevi 

14 
Tacir kavramı, tacir olmanın hüküm ve sonuçları, ticaret sicili - Tacir 
yardımcıları, bağımlı-bağımsız tacir yardımcıları ayrımı, tacir ile tacir 
yardımcıları arasındaki ilişkinin: kurulması, özellikleri ve sona ermesi 

Ticaret Hukuku, 
Hamdi Çiyiltepe, 
Murathan Yayınevi 

15 
Ticaret ünvanı: tanımı, yapısı, oluşturulması, ek alma yükümlülüğü ve 
işletme adı, Haksız rekabet: halleri, sonuçları, dava hakkı, zamanaşımı 

Ticaret Hukuku, 
Hamdi Çiyiltepe, 
Murathan Yayınevi 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu 
Meslek Yüksekokulları İçin Temel Hukuk, Veysel Atasoy, Murathan Yayınevi - 
Turgut Akıntürk - Derya Ateş Karaman, Borçlar Hukuku, Beta Yayıncılık - Ticaret 
Hukuku, Hamdi Çiyiltepe, Murathan Yayınevi 

Diğer Kaynaklar 
İlgili makaleler. 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar Personel web sayfası 

Ödevler Personel web sayfası 

Sınavlar Personel web sayfası 

 
 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ 

Ara sınav 1 40 

Yıl içinin Başarıya Oranı 1 40 

Finalin Başarıya Oranı 1 60 

Toplam 2 100 

 
 

DERS KATEGORİSİ Sosyal Bilimler    % 100 

 
 
 
 
 
 
 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

No Program Öğrenme Çıktıları 
Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5  

1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilme.      X  

2 
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket 

programları kullanabilme. 
       

3 
Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olduğunu gösterebilme ve bu 

fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilme. 
     X  

4 
İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama 

yeteneğini kazanabilme. 
       

5 
İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini 

gösterebilme. 
     X  

6 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilme.       

7 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilme.       

8 
İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına 

sahip olduğunu gösterebilme. 
    X  

9 
İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara 

yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilme. 
    X  

10 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç 

düzeyine erişebilme. 
    X  

 
 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI 
Süresi 
(Saat) 

Toplam 
İş Yükü 
(Saat) 

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 4 60 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15 

Ara Sınav 1 25 25 

Kısa Sınav    

Ödev(ler)/Seminer(ler)    

Uygulama (Lab., Atölye, Arazi,… Raporları)    

Diğer (………………………………………………………….)    

Yarıyıl sonu sınavı 1 20 20 

Toplam İş Yükü   120 

Toplam İş Yükü / 30 (s)   4 

Dersin AKTS Kredisi   4 



Course Introduction Form (İngilizce) Form 2b: 

 
                                Course Information  

Year of 
Curriculum 

Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS 

2013-2014 Basic and 
Commercial 
Law 

MYO13152 Spring 4+0 4 4 

 

Prerequisites  

 

Language of 
Instruction 

Turkish  

Course Level Associate's Degree 

Course Type Compulsory 

Department/Program 
Coordinator 

Lecturer Serdar CANBAZ 

Instructors Lecturer Işıl TÜZÜN ARPACIOĞLU 

Assistants - 

Goals 
The purpose of this course, the basic law, commercial law and commercial 
law related to the concepts and knowledge of the legislation is to. 

Content 

The concept of the concept of law and enforcement, law enforcement types 
and sources of law rules - distinction between public law and private law, 
public law, the branches, the branches of private law - Rights concept, 
definition and types - Acquisition of rights, the role of Good faith in 
acquisition - the loss of the right, the exercise of rights and honesty rule - 
the protection of the right ways and the right to the protection of the 
burden of proof - people and the concept of personality, personality types, a 
real personality - the beginning of the end of the real personality (death, 
presumption of death, enforced disappearance), personal status registers, 
sex change - natural persons of legal capacity to act in accordance with 
status, kinship, location - to the rights of persons and the protection of 
personality - legal persons, legal entities and types of licenses, the 
beginning and the end of the legal entity concept and the concept of 
sanction of Law - The Importance of Oblication - Obligations Law Judge 
Basic Principles - Fundamental Law of Obligations Concepts - Debt 
Resources: Contract, Tort, Unjust Enrichment - is carried out in Debt - Debt 
Conclusion of Fulfillment - Special Issues Related To Debt - Debt 
Termination: Released, Renewal, Creditor and Debtor Merger of Being, 
perfect impossibility, Trade, Time - Debt Relations Party Changes - 
Commercial business qualifications, the center-branch concepts, transfer of 
business enterprise, commercial enterprise pledge - Commercial work - 
ordinary job discrimination, the presumption of commercial business results 
- Trade provisions, commercial, customary law, commercial law - the 
concept of a merchant, merchant terms of being and the results of the 
commercial register - Merchant assistants, dependent-independent 
merchant assistants separation, the relationship between merchant and 
merchant assistants: the establishment and termination of properties - 



Trade name: definition, structure, the creation of an additional obligation to, 
and the business name - Unfair competition: states the results, the right to 
sue, the statute of limitations 

 

Learning Outcomes  Teaching Methods  
Assessment 
Methods  

Will be able to define the concept of law, the legal rules 
that regulate social life will be able to compare with 
other rules. 

Narration, discussion, 
question and answer, 
case study 
 

Mid-term, part-
year exam 

Will be able to compare with each other by separating 
the branches of law, the concept of right Will be able to 
define the types separated. 

Narration, discussion, 
question and answer, 
case study 
 

Mid-term, part-
year exam 

Will be able to identify and distinguish the source of the 
debt. 

Narration, discussion, 
question and answer, 
case study 
 

Mid-term, part-
year exam 

Will be able to detect be carried out the consequences 
of the debt. 

Narration, discussion, 
question and answer, 
case study 
 

Mid-term, part-
year exam 

Will be able to determine the relationship of debt in 
special circumstances. 

Narration, discussion, 
question and answer, 
case study 
 

Mid-term, part-
year exam 

Will be able to define the basic concepts of commercial 
law. 

Narration, discussion, 
question and answer, 
case study 
 

Mid-term, part-
year exam 

Commercial enterprise, commercial business and 
ordinary traders and merchants with business concepts 
help will be able to explain the differences. 

Narration, discussion, 
question and answer, 
case study 
 

Mid-term, part-
year exam 

With trade name and business name will be able 
todistinguish the concepts of unfair competition. 

Narration, discussion, 
question and answer, 
case study 
 

Mid-term, part-
year exam 

 

Teaching 
Methods:  

Narration, discussion, question and answer, case study 
 

Assessment 
Methods:  

Mid-term, part-year exam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COURSE CONTENT 

Week Topics Study Materials 

1 
The concept of the concept of law and enforcement, law enforcement 
types and sources of law rules 

Basic Law for 
Vocational 
Schools, Veysel 
Atasoy, Murathan 
Publishing House  

2 
Distinction between public law and private law, public law, the branches, 
the branches of private law 

Basic Law for 
Vocational 
Schools, Veysel 
Atasoy, Murathan 
Publishing House  

3 

The concept of rights, the definition and types - Acquisition of rights, the 
role of Good faith in acquisition - the loss of the right, the exercise of 
rights and the rule of honesty - the protection of the right ways and the 
right to the protection of the burden of proof 

Basic Law for 
Vocational 
Schools, Veysel 
Atasoy, Murathan 
Publishing House  

4 

People and the concept of personality, types, real personality - the 
beginning of the end of the real personality (death, presumption of 
death, enforced disappearance), personal status registers, sex change - 
the capacity to act in accordance with the legal status of natural persons, 
kinship, location - and personality to personality rights protection 

Basic Law for 
Vocational 
Schools, Veysel 
Atasoy, Murathan 
Publishing House  

5 
Legal persons, legal entities and types of licenses, the beginning and the 
end of the legal entity concept and the concept of sanction of Law 

Basic Law for 
Vocational 
Schools, Veysel 
Atasoy, Murathan 
Publishing House  

6 
Importance of Oblication - Obligations Law Judge Basic Principles - Basic 
Concepts of Law of Obligations 

Turgut Akıntürk - 
Derya Ateş 
Karaman, Law of 
Obligations, Beta 
Publishing 

7 
Debt Resources: Contract, Tort, Unjust Enrichment 

Turgut Akıntürk - 
Derya Ateş 
Karaman, Law of 
Obligations, Beta 
Publishing 

8 
To carry out the debts - debts Conclusion of Fulfillment - Special Issues 
Related To Debt 

Turgut Akıntürk - 
Derya Ateş 
Karaman, Law of 
Obligations, Beta 
Publishing 

9 
Mid-term exam 

Basic Law for 
Vocational 
Schools, Veysel 
Atasoy, Murathan 
Publishing House, 



Turgut Akıntürk - 
Derya Ateş 
Karaman, Law of 
Obligations, Beta 
Publishing 

10 
Termination of Debt: Released, Renewal, Creditor and Debtor Merger of 
Being, perfect impossibility, Trade, Prescription 

Turgut Akıntürk - 
Derya Ateş 
Karaman, Law of 
Obligations, Beta 
Publishing 

11 
Changes Debt Relations Parties 

Commercial Law, 
Hamdi Çiyiltepe, 
Murathan 
Publishing House 

12 
Commercial business qualifications, the center-branch concepts, transfer 
of business enterprise, commercial enterprise pledge 

Commercial Law, 
Hamdi Çiyiltepe, 
Murathan 
Publishing House 

13 

Commercial business - ordinary job discrimination, the presumption of 
commercial business results - Trade provisions, customs and commercial 
law, commercial litigation 

Commercial Law, 
Hamdi Çiyiltepe, 
Murathan 
Publishing House 

14 

The concept of a merchant, the terms and consequences of being a 
trader, trading record - Merchant assistants, dependent-independent 
merchant assistants separation, the relationship between merchant and 
merchant assistants: the establishment and termination features 

Commercial Law, 
Hamdi Çiyiltepe, 
Murathan 
Publishing House 

15 

Trade name: definition, structure, the creation of an additional obligation 
to, and the business name, Unfair competition: the cases of the results, 
the right to sue, the statute of limitations 

Commercial Law, 
Hamdi Çiyiltepe, 
Murathan 
Publishing House 

 

RECOMMENDED SOURCES 

Textbook 

Basic Law for Vocational Schools, Veysel Atasoy, Murathan Publishing 
House  - Turgut Akıntürk - Derya Ateş Karaman, Law of Obligations, Beta 
Publishing - Commercial Law, Hamdi Çiyiltepe, Murathan Publishing 
House 

Additional Resources Related Article 

 

MATERIAL SHARING 

Documents 
staff web page 

Assignments 
staff web page 



Exams 
staff web page 

 

ASSESSMENT 

IN-TERM STUDIES QUANTITY PERCENTAGE 

Mid-term exam 1 40 

Contribution of in-term studies to overall grade 1 40 

Contribution of final examinatıon to overall grade 1 60 

Total 2 100 

 

COURSE CATEGORY Social Sciences %100 

 

COURSE'S CONTRIBUTION TO PROGRAM 

No Program Learning Outcomes 
Contribution 

1 2 3 4 5  

1 
Students will have basic knowledge and skills related to the business 

administration. 
     X  

2 
Students will be able to use advanced level package programs used in information 

technologies related to the business administration. 
       

3 
Students will be able to demonstrate their theoretical knowledge of management 

functions and apply this knowledge in practice. 
     X  

4 
Students will gain the ability to adapt to the office environment, working 

conditions and team-work. 
       

5 
Students will be able to demonstrate their knowledge of legislations concerning 

the founding and running processes of businesses. 
     X  

6 Students will gain general knowledge of economics at macro and micro levels.       

7 Students will have necessary knowledge of vocational English.       

8 
Students will gain knowledge about social responsibility and business ethics in 

business life and business relations. 
    X  

9 
Students will have the ability to estimate the possible problems related to 

situations and events that can emerge in the business and how to develop creative 

solutions. 

    X  

10 
Students will have adequate knowledge on using the Turkish language, Ataturk’s 

principles and history of the Turkish revolution. 
    X  

 
 
 
 
 
 
 
 



ECTS ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD BY THE COURSE DESCRIPTION 

Activities Quantity 
Duration 
(Hour) 

Total 
Workload 
(Hour) 

Course Duration (Including the exam week: 15x Total course hours) 15 4 60 

Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 15 1 15 

Mid-terms 1 25 25 

Quiz    

Homework(s)/Seminar(s)    

Practice (Lab., Workshop, Area,… Reports)    

Others (………………………………………………………………)    

Final examination 1 20 20 

Total Work Load   120 

Total Work Load / 30 (h)   4 

ECTS Credit of the Course   4 

 


