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2016/2.DÖNEM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

HUKUK
27 AĞUSTOS 2016 / 17:00 Sınav Süresi: 90 Dakika

SORU 1: Gerçek kişilerde fiil ehliyetine ve bunun nasıl kazanıldığını izah ederek, gerçek kişilerin fiil ehliyetine
göre kaç türe(gruba) ayrıldığını belirtiniz? (25 Puan)

CEVAP 1
Fiil ehliyeti; bir kişinin bizzat kendi fiilleriyle hak sahibi olması ve borç altına girebilmesini ifade eden eylem
yeteneğidir. Yani fiil ehliyetine sahip olan kişi, bizzat kendi fiilleriyle haklar kazanabilmekte veya borç altına
girebilmektedir.
Gerçek kişiler bakımından fiil ehliyetinin kazanılmasının iki olumlu ve bir olumsuz olmak üzere toplam üç koşulu
bulunur. Bunlar;
a) Ayırt etme kudretine (temyiz gücü) sahip olmak
b) Erginlik (reşit) olmak ve
c) Kısıtlı olmamak’ tır.
Gerçek kişiler fiil ehliyeti bakımından;
a) Tam ehliyetliler
b) Sınırlı ehliyetliler
c) Tam ehliyetsizler ve
d) Sınırlı ehliyetsizler üzere dört gruba ayrılır.

SORU 2: Gerçek kişi taciri kısaca tanımlayarak tacir olmanın hüküm ve sonuçlarından dört tanesini sadece
sayınız? (25 Puan)

CEVAP 2
Bir ticari işletmeyi kısmen veya tamamen kendi adına işleten gerçek kişiye tacir adı verilir.
Bir gerçek kişinin tacir sıfatını kazanabilmesi;
a) Bir ticari işletmenin varlığı,
b) Ticari işletmenin kısmen işletilmesi,
c) Ticari işletmenin tamamen işletilmesi unsurlarının varlığına bağlanmıştır.

Tacir olmanın sonuçları şunlardır.
a) İflâsa tâbi olma: Ticari terk eden ve bunu ticaret siciline tescil ve ilan ettiren tacir ilan tarihinden itibaren 1 yıl

süreyle alacaklılar tarafından iflas yoluyla takip edilmeye devam eder.
b) Ticaret unvanı seçme ve kullanma
c) Ticaret sicili ve odalara kayıt
d) Ticarî defter tutma
e) Basiretli işadamı gibi hareket etme
f) Ücret ve cezanın indirilmesini isteyememe
g) Fatura ve teyit mektubu verme ve isteme ile itiraz
h) İhtar veya ihbar yükümlülüğü: “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe,

sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya
güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”

i) Ücret ve faiz isteme hakkı
j) Hapis hakkı
k) Tacir çeki kullanma yükümlülüğü
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SORU 3: Haksız fiil kavramının unsurlarını kısaca açıklayınız? (25 Puan)

CEVAP 3
Haksız fiilin; Hukuka aykırı davranış, Kusur, Zarar ve İlliyet Bağı olmak üzere dört unsuru bulunmaktadır
a) Hukuka Aykırı Fiil: Hukuki düzenin yazılı olan ve olmayan kurallarına aykırılık, hukuka aykırılık sayılır.
b) Kusur; hukuka aykırı sonucun istenmesi (kast) veya bu sonucu önlemek için gerekli iradenin gösterilmemesidir
c) Zarar, bir kişinin malvarlığında meydana gelen irade dışı eksilmedir. Diğer bir ifade ile, zarara yol açan
davranış olmasaydı malvarlığının alacağı durum ile, bu davranışın gerçekleşmiş olmasının sonucunda aldığı
durum arasındaki farktır.
d) İlliyet Bağı: İlliyet bağı zarar ile hukuka aykırı fiil arasındaki uygunluk ilişkisidir. Haksız fiil dolayısıyla tazmin
borcunun doğabilmesi için hukuka aykırı fiil ile zarar arsında nedensellik bağının bulunması, yani zararın bu fiilden
dolayı meydana gelmesi şarttır.

SORU 4: Alt işveren ve asıl işveren kavramlarını tanımlayarak bu ilişkinin kurulmasının şartlarını sayınız?
(25 Puan)

CEVAP 4
a) Asıl işveren: İşyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işleri veya asıl işin bir bölümünde
işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işleri diğer işverene veren, asıl işte kendisi
de işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olma-yan kurum ve kuruluşları ifade eder.
b) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretiminin yardımcı işlerinde veya asil işin bir
bölümünde yapılacak işin gereği teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için
görevlendirdiği işçilerini yalnız bu işyerinde aldığı işte çalıştıran

Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkisinin Kurulma Şartları şunlardır.
a) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır.
b) Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek

alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık
gerektiren bir iş olmalıdır.

c) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.
d) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve

asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.
e) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan

işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel
teşkil etmez.


