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Dersin Dili Makedonca, Türkçe, İngilizce 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Seviyesi  Lisans 

Dersin Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Derviş 

Dersin Yardımcıları  

Derslik   

Ders Dışı Görüşme 

Saatleri ve Yeri 

Görüşme: 

Danışmanlık: 

 

Dersin Amacı Ticaret hukuku dersinin amacı, ticari faaliyetleri düzenleyen kuralları ve ticari işin 
kavram olarak öğretmek; bu çerçevede ticaret hukukunun genel ilkeleri ve teorileri 

detaylı olarak incelemek, ticari işletme hukukuna ilişkin ilke ve kurallarını öğretmek 

ve uygulamasını örneklerle göstererek problemleri çözebilme yeteneği 

kazandırmaktır. 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 

 

 

 

• Ticaret Hukukunun temel ilkelerini kavramak 

• Ticari bir uyuşmazlıkta hangi hükümlerin uygulanacağını ve bunların 

sırasını belirlemek 
• İşletme, ticari işletme ve esnaf işletmesi kavramlarını anlamak ve 

aralarındaki farkları belirlemek 

• Bağımsız tacir yardımcılarının tacir ile olan ilişkisi yönünden aralarındaki 

farklılıkları değerlendirmek 
• Rekabete ilişkin kuralları, haksız rekabeti ve sonuçlarını değerlendirebilmek 

• Ticaret Sicilini, işleyişini ve önemini, elektronik ticaret sicilini ve 

kurallarını anlamak 
• Dış ticaret işlemlerinde ödeme ile ilgili işleyiş hakkında bilgi edinmek 

Dersin İçeriği Ticari hüküm kavramı, ticari işletmenin tanımı, yapısı ve hukuki niteliği, ticari 

işletmede merkez ve şube kavramları, ticari işletmenin devri ve rehni; ticari iş 

kavramı, ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar, özellikle müteselsil sorumluluk ve 
ticari işlerde faiz, ticari işe uygulanan hükümler ve bunların sırası; ticari yargı, ticari 

sayılan davaların belirlenmesi ve bu bağlamda mutlak ve nisbi ticari davalar; tacir ve 

tacir olmanın hükümleri, tacir sıfatının kazanılması ve kaybı, tacir olmanın hüküm ve 
sonuçları; tacir yardımcıları, bağımlı yardımcılar (ticari temsilci, ticari vekil ve diğer 

tacir yardımcıları), bağımsız yardımcılar (simsar, acente, komisyoncu); ticaret sicili, 

sicile kaydı gereken hususlar, sicil işlemleri, sicil memurunun inceleme görevi, sicile 
tescil ve ilan, tescil ve ilanın etkisi; gerçek ve tüzel kişilerde ticaret unvanı, bunun 

tescili, kullanılması ve korunması; işletme adı; marka, markanın tanımı ve türleri, 

markanın tescili, marka sahibinin hakları ve yükümlülükleri, marka ile ilgili hukuki 

işlemler, markanın hükümsüzlüğü ve marka hakkının sona ermesi, marka hakkının 

   

 

Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University                  

Universiteti Ndërkombëtar  Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi 

Adres: Ul. Major C. Filiposki No.1, Gostivar – Makedonya   

tel: +389 42 222 325, www.vizyon.edu.mk,  info@vizyon.edu.mk 

 

 

 

mailto:info@viyzon.edu.mk


korunması; haksız rekabet, tanımı ve unsurları, başlıca haksız rekabet halleri (Ticaret 

Kanunu’nda düzenlenen haller), haksız rekabetin sonuçları; ticari defterler, defter ve 
belgelerin saklanması, ticari defterlerin ispat fonksiyonu. 

 

  



HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 
Ticari hükümler, ticari örf ve adet, ticari iş, ticari faiz, 
teselsül 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

2 
Ticari işletme ve ticari işletmenin unsurları 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

3 
 

Gerçek ve tüzel kişi tacir, tacir olmanın hükümleri 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

4 Ticaret Sicili Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

5 Ticaret unvanı ve işletme adı Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

6 Genel olarak rekabet kavramı ve haksız rekabet Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

7 Ara Sınav Ders notu ve kaynakları 

8 Ticari defterler Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

9 Bağımsız tacir yardımcıları Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

10 Bağımlı tacir yardımcıları Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

11 Marka hakkı ve korunması Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

12 Dış Ticaret işlemleri ve ödeme usulleri Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

13 Cari hesap Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

14 Ticari dava ve ticari uyuşmazlıkların çözümü yolları 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

15 Dönem Sonu Sınavı Ders notunun ve kaynaklarının tamamı 

 

  



AKTS VE DERS YÜKÜ TABLOSU 

Sunum / Seminer    

Sınıf Dışı Ders Çalışma (ön hazırlık ve pekiştirme) 14 3 42 

Ara Sınav 1 12 12 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14 

Toplam Ders Yükü    

AKTS 6 

 

DERSLE İLGİLİ GENEL İLKELER 

 

Değerli Öğrencilerimiz, 
 

Derse dahil olmanız, dersi tam öğrenmeniz ve hak ettiğiniz başarıyı elde etmeniz amacıyla her derse, işlenecek 

konularla ilgili bölümleri temel ve yardımcı ders kitaplarından okuyarak hazırlıklı gelmeniz gerekmektedir. 
Ders saatlerine titizlikle uymanızı, çok zaruri olmadıkça dersleri aksatmamanızı, derse aktif katılım 

sağlamanızı, hocanızla ve sınıf arkadaşlarınızla tam iletişim kurmanızı, sınıftaki tartışmalara katılarak aktif 

olmanızı bekliyoruz.  Gerek derslerde, gerekse sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda 

ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. Her dersin başında, ortasında veya sonunda olmak üzere 
hocanızın istediği bir zamanda yoklama alınacaktır. Dönem boyunca bütün derslere katılan öğrenciye, sınav 

notuna ek olarak 15 puan devam notu verilecektir.  

 

 

 

 

KAYNAKLAR 

 

ANA KAYNAK 

No  Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 

1 Ticari İşletme Hukuku 
Ülgen / Teoman / Helvaci / Kendigelen / Kaya /Nomer Ertan, 
İstanbul, 2015 

2 Commercial law  
A P Dobson; Rob Strokes London: Thomson Sweet & 

Maxwell 2008 

3 Трговско право 
Д-р Александар Николовски, д-р Снежана Плавшиќ, 
Скопје, 2005 година 

 

YARDIMCI KAYNAKLAR 

No  Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 

1 Ticari İşletme Hukuku Poroy / Yasaman, İstanbul, 2012 

2 

Business law: text and cases: legal, 
ethical, global, and e-commerce 

environments  

Кenneth W Clarkson, OH: South – Western Cengage Learning 

2009 

3 Основи на трговското право 
Клунцингер Еуген, Арс Ламина 2012 (превод од Влада на 

РМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Değerlendirmede Esas Alınan Çalışmalar SAYISI 
KATKI 

PAYI 

Devam 15 %10 

Proje / Etkinlik 1 %20 

Ara Sınav 1 %35 

Dönem Sonu Sınavı 1 %35 

TOPLAM 17 %100 

 

 

ÜNİVERSİTE ETİK KODU 

 

Sınavlarda kopya yapılması veya yapmaya teşebbüs edilmesi, dersle ilgili ödev, proje, sunum gibi çalışmalarda 
kullanılan kaynaklara atıf yapılmaması (intihal) durumlarında M.C. Eğitim bakanlığı ve Uluslararası Vizyon 

üniversitesinin mevzuatında yer alan ilgili disiplin kuralları uygulanır. Uluslararası Vizyon Üniversitesi 

öğrencilerinin bu tarz davranışlara asla rağbet etmemeleri beklenmektedir.    

 

 

  

 

 

 

 


