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25 MART 2017 / 17:00-18:30

SORU -1: Ticari işletmeyi tanımlayarak (15 puan), ticari işletmenin unsurlarını sadece maddeler halinde sıralayınız? 
(10 puan)

CEVAP:
Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan 
faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.

Ticaret Kanunu’nda yapılan tanımdan hareketle ticari işletmenin unsurları;
a) Gelir sağlamayı hedefleme,
b) Devamlılık,
c) Esnaf faaliyeti sınırlarını aşma ve
d) Bağımsızlık 
olarak ifade edilebilir.

SORU -2: İş sözleşmesini tanımlayarak (10 puan), unsurlarını sıralayınız (10 puan) ve iş sözleşmesini diğer sözleşme 
türlerinden ayıran özelliğin ne olduğunu kısaca açıklayınız. (5 puan)

CEVAP:
İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) ise ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan 
sözleşmeye denilir.

İş sözleşmesinin temel unsurları;
a) İş görme, 
b) Ücret ve 
c) Bağımlılık’tır.

İşçinin işverene bağımlı olarak iş görmesi iş sözleşmesini diğer sözleşmelerden ayıran temel özelliğidir. Bu bakımdan işçi; 
hem ekonomik, hem teknik hem de hukuksal bakımdan işverene bağımlı hareket eder.



SORU -3: Türk Borçlar Kanunu özel borç ilişkileri bağlamında “Tipik (isimli) sözleşmeler” ne demektir? (7,5 puan). 
Amaçları esas alınarak ayırıma tabi tutulan tipik (isimli) sözleşmeleri sıralayınız. (17,5 puan)
CEVAP:

Tipik (İsimli) Sözleşmeler: Kanun koyucu tarafından ismen düzenlenerek temel özellikleri kanunla düzenlenmiş olan 
sözleşmelere denilir.
Tipik (isimli) sözleşmeler amaçlarına göre aşağıdaki gibi ayırıma tabi tutulurlar:

a) Devir Amaçlı Sözleşmeler
b) Kullandırma Amaçlı Sözleşmeler
c) İş Görme Amaçlı Sözleşmeler
d) Saklama (Muhafaza) Amaçlı Sözleşmeler
e) Teminat Amaçlı Sözleşmeler
f) Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Olan Sözleşmeler
g) Ortaklık Amaçlı Sözleşmeler

SORU -4: Kollektif şirketin tanımını yaparak (15 puan), kuruluş aşamalarını kısaca yazınız. (10 puan)
CEVAP:

Kollektif şirket; ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından 
hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir.
Şirketin Kuruluşu;

a) Sözleşmenin hazırlanması,
b) Sözleşmenin noter onayından geçirilmesi ve
c) Tescil ve ilan aşmalarından oluşur.

Kollektif şirket kurucuları, şirkete ait noter onaylı sözleşmenin bir örneğini onay tarihinden itibaren 15 gün içinde şirket 
merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tevdi ile şirketin tescilini talep etmek zorundadırlar.


