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FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
MODA YÖNETİMİ PROGRAMI DERS ÖĞRETİM PLANLARI
DERS BİLGİLERİ
Ders
Moda Hukuku

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

MYP 303

3

1+1

2

3

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Ön Lisans

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Moda e düstrisi i geliş ekte ola
oda hukuku u
e olduğu, dü
uygula a ala ları ile bu süreçlerde
hukuku kavra ları ve alt aşlıkları
sağla ası

Dersi A acı

e ö e li disipli lerinden biri olan
yadaki ve ülke izdeki konumu ve
bilinmesi gereken temel düzey moda
ı a latarak ve u ala da farkı dalık

DERS AKIŞI

Hafta

Dersi ge el çerçevesi i a latıl ası, dersi işle iş şekli, dö e so u tesli edile ek ödev ile ilgili
bilginin verilmesi
Hukuku ta ı ı, diğer sosyal düze kuralları ile karşılaştır a, hukuku çeşitli a la ları ve dü yadaki
elli aşlı hukuk siste leri

1
2

Hukukta yaptırı

3

kavra ı, türleri ve ör ekleri

5

Hukukun kaynakları, yazılı ve yazısız kay aklar, ayrı tılı olarak A ayasa, yasa, tüzük, yö et elik, içtihat,
doktri ve örf ve adet hukuku kavra ları ve ör ekleri
Türk yargı siste i i i ele esi. Yüksek yargı orga ları ı görevleri, yargı kolları ı özellikleri,
mahke eler teşkilatı
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Hak kavra ı, türleri ve özel hakları i ele

4

esi.
ARA SINAV

7
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Moda yö eti i değer zi iri

9

Moda hukuku kavra ları ve ör ek vakalar

10

Moda hukuku u yerel ve küresel ölçekte değerle diril esi

11

Ulusal ve uluslararası

12

FSEK kapsa ı da

13

Moda sektörü de haksız reka et ve ör ek vakalar

14

Moda sektörü de sıkça karşılaşıla sözleş eler

oda sektörü de tasarı ları hukuke koru

oda ürü leri i hukuke koru

ası

ası

KAYNAKLAR
-

Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi, Bursa, Ekin Yayı ları, 4. Baskı, Ağustos
Ala la ilgili i ter et, çeşitli dergi, tez ve akaleler
Ders Notları

4.
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