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AKTS DERS BILGI FORMU

Yüksekokul/Fakülte/Enstitü Hukuk Fakültesi

Program Hukuk Lisans Programı Seçmeli
Akademik Dönem 2016-2017 Güz

Ders Kodu HUK 329
Ders Adı -İngilizce International Sales Law
Ders Adı -Türkçe Uluslararası Satım Hukuku
Öğretim Dili Türkçe
Ders Tipi Ders
Ders Seviyesi Lisans
Öğrenim Yılı 3
Akademik Dönem Güz
Haftalık Ders Saati Ders   2 Lab Diğer
Öğrencinin Tahmini
İş Yükü

56 saat

Kredi Sayısı 2 AKTS
Not Sistemi Standart Harfli Not Sistemi
Ön Koşullar Yok

Beklenen Önceki
Bilgi Seviyesi

Yok

Yan Koşullar Yok
Kayıt Şartları Yalnızca Lisans Öğrencileri
Dersin Genel Eğitim
Hedefi

Öğrenciler,bu derste uluslararası ticarette en sık kullanılan sözleşme tipi olan satım sözleşmesini,
uluslar arası düzenlemeler ışığında değerlendirerek, bu tür sözleşmelere uygulanacak hukuku
belirleme becerisine sahip olacaklardır.

Ders İçeriği Sales agreement, international sales agreement, important points of prepairing an agreement,
international regulations, international organizations, international payment methods, incoterms,
conflict of law

Ders İçeriği -Türkçe Satım sözleşmeleri, uluslar arası satım sözleşmeleri, sözleşmeyi hazırlarken dikkat edilecek
noktalar, uluslar arası düzenlemeler, uluslar arası organizasyonlar, uluslar arası ödeme yöntemleri,
teslim şekilleri, uygulanacak hukuk

Öğrenme
Kazanımları ve
Yetkinlikler

Ders başarıyla tamamlandığında öğrenci,
 Öğrenci milletlerarası sahada en çok kullanılan satım sözleşmesinin, milletlerarası olması

halinde ne gibi özelliklere bürüneceğini, sözleşmeyi hazırlarken nelere dikkat etmesi
gerektiğini kavrar.

 Yabancılık unsuru taşıyan satım sözleşmelerine uygulanacak hukuku kanunlar ihtilafı
kurallarının yanı sıra milletlerarası kuruluşların çıkardığı düzenlemeleri ve taraf iradelerini
de dikkate alarak tespit eder.

 Uluslararası sahada kullanılan ödeme yöntemlerini tanır.
 Uluslararası sahada kullanılan teslim şekillerini bilir.

Program Çıktıları ve Yetkinliklerle İlişkisi:    N=YOK      S=Destekleyici H=Yakından İlişkili

Program Çıktıları ve Yetkinlikler Seviye Ölçme&Değerlendirme Yöntemleri
1. Hukukun temel ilkelerini, hukuk teorilerini, hukuk metodolojisini,
yorum yöntemlerini tanır ve uygular.

N

2. Güncel yenilikler ve mevzuat değişiklikleri takip eder,
değerlendirir, yorumlar ve uygular.

N

3. Hukuksal bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve bu kaynakları N
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kullanmayı bilir, güncel mevzuat değişikliklerini, doktrindeki
görüşleri ve mahkeme kararlarını takip eder ve değerlendirir.
4. Hukukla ilgili bilgiyi değerlendirirken toplumsal, bilimsel ve etik
değerleri gözeterek içselleştirir.

N

5. Hukuki sorunları, hukukun genel ilkelerine, de lege feranda ve
de lege lata’ya göre tespit eder, değerlendirir ve çözer; hukukun
sadece ulusal değil, uluslararası yönünü de dikkate alır ve karar
verirken vicdani kanaatin önemini kavrar.

S Sınav, uygulama çalışması ve dönem
içi ödevler

6. Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararlarını ve
doktrindeki farklı görüşleri analitik bir bakış açısıyla
değerlendirerek eleştirir, kendi görüşlerini oluşturur, hukuki
eksiklikleri saptar ve önerilerde bulunur.

H Sınav, uygulama çalışması ve dönem
içi ödevler

7. Farklı hukuk dallarına ait sorunları algılar, uygulamada
karşılaşılan karmaşık sorunları nitelendirerek çözüm üretir.

H Uygulama çalışması ve dönem içi
ödevler

8. Sosyal sorumluluk bilincinde bir birey olarak, hukukla ilgili proje
ve çeşitli etkinliklere katılır, gerektiğinde organizatör olarak rol alır
ve hukuksal bilgi ve becerisini gerekli yerlere (özel sektör, kamu
sektörü) etkin şekilde aktarır.

N

9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde
kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler, meslektaşları ile iletişim
kurar ve hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar
Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte
bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

N

10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. N
11. Toplumun gelişim ve değişimini, sorunlarını anlar ve
gerektiğinde hukuksal çözüm yolları ile sorunların çözümüne
katkıda bulunur.

S Uygulama çalışması ve dönem içi
ödevler

12. Hukukun ulusal ve uluslararası kurum ve yapılanmasını,
işlevlerini bilir, bunların geliştirilmesine katkıda bulunur.

H Uygulama çalışması ve dönem içi
ödevler

Hazırlayan
Dersi Veren Öğretim
Üyesinin Adı

Yrd. Doç. Dr. Hilal Yener Coşkun

Ders İçerikleri Hafta
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Konu
Uluslararası Ticaret Kavramı
Uluslararası ticari sözleşmeler
Uluslararası satım sözleşmeleri

Sözleşme hazırlanırken dikkat edilecek hususlar

Uluslararası satım sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklara uygulanacak hukuk
Uluslararası ticari kuruluşlar
Uluslararası düzenlemeler
Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları
Tahkim
Uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri
Akreditif
Uluslar arası Ticarette kullanılan teslim şekilleri
Uluslar arası ticarette kullanılan belgeler
Finaller
Finaller

Zorunlu/Önerilen
Okuma Metinleri

Ders Kitapları:
- Ekşi, Nuray, Milletlerarası Ticaret Hukuku, Beta, İstanbul, 2015.

Öğretim Yöntemleri Teorik anlatım, konuyla ilgili mahkeme kararlarının değerlendirilmesi.
Ölçme&Değerlendir
me Yöntemleri

Ara sınav (vize) % 40, Dönem sonu sınavı (final) % 60

Ders Yönetimi coskunh@mef.edu.tr
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ECTS Student
Workload Estimation No/Weeks per

Semester (A)
Preparing for the

Activity (B)
Spent in the

Activity Itself  (C)

Completing the
Activity

Requirements (D)

Lecture 14 1 2 42 A*(B+C+D)

Lab etc.

Midterm(s) 1 2 2 4 A*(B+C+D)
Assingment, Project,
Presentation

Final Examination 1 2 2 10 A*(B+C+D)

Total Workload 56

Total Workload/25 2,24

ECTS 2


