2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI
HUKUK SINAVI SORULARI
28 Kasım 2015 – Cumartesi

17:00 – 18:30

Soru 1: Ticari işletmeyi tanımlayarak, ticari işletmenin unsurlarını sadece maddeler halinde yazınız. (16
P)

Cevap 1:
Ticari İşletme:
Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan
faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.
Ticari İşletmenin Unsurları:
-

Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşmak,

-

Gelir sağlamayı hedeflemek,

-

Devamlı ve bağımsız olarak faaliyet göstermektir.

Soru 2: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre acentenin borçlarını maddeler halinde yazınız.(20P)

Cevap 2:
Acentenin borçları:
1. Acente, sözleşme uyarınca kendisine bırakılan bölge ve ticaret dalı içinde, müvekkilinin
işlerini görmekle ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür.
2. Acente, kusursuz olduğunu ispat etmediği takdirde özellikle, müvekkili hesabına saklamakta
olduğu malın veya eşyanın uğradığı hasarlardan sorumludur.
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Soru 3: 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışan işçilerin ‘’kıdem tazminatına’’ hak kazanabilmeleri
için iş sözleşmelerinin hangi şekillerde sona ermesi gerektiği ile ilgili olarak beş (5) durumu başlıklar
halinde yazınız.(20 P)

Cevap 3:
İşçinin ölümü,
Sözleşmenin işveren tarafından İş Kanunu m. 25/II dışındaki bir nedenle feshi,
Sözleşmenin işçi tarafından İş Kanunu m. 24 uyarınca feshi,
Muvazzaf askerlik hizmet nedeniyle sözleşmenin feshi,
Sözleşmenin işçinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşundan emeklilik/malullük aylığı veya toptan
ödeme almak amacıyla feshi,
6. Kadın işçinin evlenmesi nedeniyle sözleşmenin feshi,
1.
2.
3.
4.
5.

Soru 4: Pozitif hukukun
a) Asli kaynaklarını
b) Yardımcı kaynaklarını
sadece başlıklar halinde yazınız.(24p)

Cevap 4:
a)
Asıl (asli-birincil) hukuk kaynakları bağlayıcı nitelik taşıyan ve yeni bir kural koyan hukuk
kaynaklarıdır. Aşağıda açıklanan kaynaklar hukukun asli (bağlayıcı) kaynakları arasında yer alır:
1. ANAYASA
2. YASA
3. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
4. TÜZÜK
5. YÖNETMELİK
6. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI
b)
Yardımcı (tali-ikincil-tamamlayıcı) hukuk kaynakları ise bağlayıcı nitelikte olmayan, yeni bir kural
koymayan sadece mevcut bir kuralı tamamlayıp, açıklayan hukuk kaynaklarıdır. Aşağıda açıklanan
kaynaklar hukukun yardımcı kaynakları arasında yer alır:
1. BİLİMSEL İÇTİHATLAR
2. YARGISAL İÇTİHATLAR
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Soru 5:Borçlar Hukukunda temsil yetkisini sona erdiren hallere başlıklar halinde yazınız.(20P)
Cevap 5:

-

Belli bir hukuki işleminin yapılması için verilmiş ise, bu işleminin yapılması ile,

-

Belli bir süre için verilmiş olan temsil yetkisi, bu sürenin geçmiş olması,

-

Temsilcinin veya temsil olunanın ölümü,

-

Temsil olunan veya temsilcinin gaipliklerine karar verilmiş olması,

-

Temsil olunan veya temsilcinin fiil ehliyetlerini kaybetmeleri,

-

Temsil olunan veya temsilcinin iflas etmeleri,

-

Temsilcinin yetkiden vazgeçtiğini bildirmesi yani istifa etmesi,

-

Temsil olunanın vermiş olduğu yetkiyi geri alması, yani temsilciyi azletmesi.
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