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1. Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket
alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve
diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan
şirkettir (TTK.m.304). Komandit şirketler, kural olarak, komandite ortaklar tarafından
temsil edilir. Komanditer ortaklar, ortak sıfatıyla şirketi temsile yetkili olamazlar. Ancak,
şirket sözleşmesinde aksine hüküm bulunmamak şartıyla, komanditer ortak ticari
mümessil, ticari vekil veya seyyar tacir memuru olarak atanabilir (TTK.m.318).
2. Türk Borçlar Kanununa göre faiz isteme hakkının bulunduğu ödünç sözleşmesi tüketim
ödüncü sözleşmesidir (karz sözleşmesidir). Tüketim ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin,
bir miktar parayı ya da tüketilebilen bir şeyi ödünç alana devretmeyi, ödünç alanın da
aynı nitelik ve miktarda şeyi geri vermeyi üstlendiği sözleşmedir (TBK.m.386). Ticari
olmayan tüketim ödüncü sözleşmesinde, taraflarca kararlaştırılmış olmadıkça faiz
istenemez. Ticari tüketim ödüncü sözleşmesinde, taraflarca kararlaştırılmamış olsa bile
faiz istenebilir (TBK.m.387).
3. 2577 sayılı İYUK m.2’ye göre, İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve
maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri
ihlal edilenler tarafından açılan davalara iptal davaları denilmektedir.
4. 4857 sayılı İş Kanunu m.91’e göre, Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın
uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş
müfettişlerince yapılır.
5.
4857 sayılı İş Kanunu m.92’ye göre, Teftiş, denetleme ve incelemeler sırasında
işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izleme, denetleme ve teftişle
görevli iş müfettişleri tarafından çağrıldıkları zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek,
gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek; iş müfettişlerinin birinci
fıkrada yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek, bu
yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Çalışma hayatını
izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından tutulan tutanaklar aksi
kanıtlanıncaya kadar geçerlidir.

