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Soru 1- Tacir olmanýn sonuçlarýný kýsa baþlýklar halinde yazýnýz.
Cevap 1a. Her türlü borçlarýndan dolayý iflasa tabidir.
b.Ticaret ünvaný seçmek ve kullanmak zorundadýr.
c.Ýþletmesini ticaret siciline kaydettirmek zorundadýr.
d.Tacirler Ticari defter tutmak zorundadýr.
e.Tacirler arasýnda ihtar ve ihbar çekme þekle tabidir.
f. Ticaret karinesi
g. Ücret ve Faiz isteme hakký vardýr.
h. Tacirler karþý tarafa fatura ve teyit mektubu verirler
ý. Tacirler mahkemeden, verilen cezanýn yüksek olduðunu gerekce göstererek indirilmesini isteyemezler.
i. Tacirler ticari örf ve adet kurallarýna uyarlar.
Soru 2-Anonim þirketlerde “Genel Kurul Kararlarý” için kimler ? hangi þartlarda ? Ýptal davasý açabilirler?

Cevap 2- Genel Kurul tarafýndan verilen kararlar toplantýda hazýr bulunmayan veya karþý oy kullananlar hakkunda da
geçerlidir. Belli þartlar altýnda genel kurul kararlarýnýn iptali istenebilir.
Anonim þirketlerde genel kurulun;
-Kanun hükümlerine
-Þirket anasözleþme hükümlerine
- Ýyiniyet kurallarýna aykýrý genel kurul kararlarý aleyhine üç ay içinde aþaðýdaki kiþiler iptal davasý
açýlabilir.
a.Genel kurul toplantýsýna katýlan pay sahibi
-Karara itiraz etmiþ ve tutanaða geçirmiþse ;iptal davasý açar
b.Toplantýya katýlmayan pay sahipleri;
-Davet usulüne göre yapýlmamýþ,gündem gereði gibi ilan veya teblið edilmemiþse,
-Toplantýya yetkisi olmayan kimseler katýlmýþsa,
-Toplantýya haksýz olarak alýnmamýþlarsa.
c.Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri
-Eðer alýnan kararýn uygulanmasý Yönetim ve denetim kuruluna þahsi sorumluluk yüklüyorsa yönetim kurulu üyeleri ile dene
iptal davasý açabilir.
Soru 3- Kambiyo senetlerinden birisi olan …………… keþidecinin muhatap nezdinde provizyonunun olmasý þartý vardýr.
Cevap 3- Çek’te

Soru 4- Kambiyo senetlerinden ………………nin geçerli olmasý için keþideci tarafýndan düzenlendikten sonra , muhatabýn “kabu
ibaresini yazýp “ imzalama” þartý vardýr.
Cevap 4- Poliçe
Soru 5- Ýþ akdinin feshinde Bildirim koþullarýna uymayan taraf için feshin sonuçlarý nelerdir?
Cevap 5- Bildirim koþuluna uymayan taraf,bildirim sürelerine iliþkin ücret tutarýnda tazminat ödemek zorundadýr.

Soru 6- Anonim þirket ve Limited þirket ortaklarý 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu na göre sigo
sayýlýrlarmý?
Cevap 6- Anonim þirket ortaklarý (Yönetim Kuruluna seçilenler hariç) 5510 sayýlý SSG SSK 4/1 b maddesine göre sigortalý
sayýlmazlar.
Yalnýz Limited þirket ortaklarý(5510 sayýlý kanunun yürürlük tarihinden sonra ) kurucusu olduklarý þirketi tescil tarihinden
itibaren sigortalýdýrlar.
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