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DIKKAT! 
Bu dersi n kapsamına giren bazı ko nularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 
sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bununla 
birlikte, testteki soruları, ders kitabınızda 
verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorun un cevabı son raki düzen lemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
do - ru olan cevabı i aratıeyiniz. 

1. Ticari işletmenin rehnine ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Ticaret unvanı, işletme adı ve taşınırişletme 
tesisatı mutlaka reh in sözleşmesinde ve 
rehnin içeriğinde yer almalıdır. 

B) Sözleşme, yapılmasından itibaren 10 gün 
içinde ticaret siciline tescil edilmelidir. 

C) Ticari işletmeye dahil taşınır unsurların 

rehni, ancak bunların rehin alana teslimi ile 
ge rçekleştirileb ilir. 

D) Rehin kapsamına giren unsurların tam 
listesi, ayırt edici özellikleri ile birlikte 
sözleşmede yer almalıdır. 

E) Rehin sözleşmesi, ticari işletmenin kayıtlı 
bulunduğu sicil çevresindeki bir noter 
tarafından düzenlenir. 

2. Tacir sıfatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A 

A) Kısmen de olsa kendi adına ticari işletme 
işleten gerçek kişile r tacir sıfatına sah iptir. 

B) Ticari işletmeleri onlar adına velileri 
tarafından işletilen küçüklerin tacir sıfatı 

vardır. 
C) Amacına ulaşmak için ticari işletme işleten 

demekler, kamu yararına bir dernek 
olmamak koşuluyla tacir sayılır. 

D) Devlet memurlarının ticari faaliyetle 
uğraşmaları yasaklanmış olduğundan, 
bunlar ticari işletme işletseler bile tacir 
sayılmazlar. 

E) Ticaret ortaklıkları usulüne uygun olarak 
sicile tescil edilip tüzel kişilik kazandıkları 
anda tacir sayılırlar 

3. Marka ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) işletme devredilmeden sadece marikanın 
devri mümkün değildir. 

B) Marka üzerindeki hak, marka sicilindeki 
kaydın silinmesi ile sona erer. 

cı Tescil edilmiş marka, on yıl süre ile korunur. 
D) Ayırt edici gücü bulunmayan işaretler marka 

olarak seçilemez. 
E) Marka, miras yoluyla intikal edebilir. 

4. Tescilin sonuçları ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Tescili gereken bir konu tescil edilmemişse 
üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. 

B) Ticaret siciline tescili gerekli konular tescil, 
tescil ve ilanı gerekli konular da tescil ve ilan 
edilmişlerse, üçüncü kişiler bu konuları 
bilmediklerini ileri süremezler. 

C) Bir konu tescili gerekmediği halde tescil 
edilmişse, bu durum üçüncü kişilerin 

iyiniyetini ortadan kaldırmaz. 
D) Tescili gerektiği halde tescil edilmemiş bir 

konunun üçüncü kişilerce bilinmediğine 

ilişkin karinenin aksi kanıtlanabilir. 
E) Bir işlem ancak ticaret siciline tescil ile 

doğuyor ve hüküm ifade ediyorsa, tescil 
bildirici nitelik taşır. 

5. Aşağıdakilerden hangisi "başkasının ahlaki 
ve maddi gücü hakkında gerçeğe aykırı bilgi 
verilmesi" durumunda açılabilecek 

davalardan biri değildir? 

A) iptal davası 
B) Maddi giderim davası 
C) Tesbit davası 
D) Önleme davası 
E) Manevi giderim davası 

6. Ticari defterler son kayıt tarihinden itibaren 
kaç yıl süreyle saklanmalıdır? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 5 
E) 10 
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7. Aşağıdakilerden hangisi aracı acentanın 

unsurlarından biri değildir? 

Al Belirli bir bölgede çalışmak 
B) Bir sözleşmenin varlığı 
CL Meslek edinme 
D) Etkinliğinin sürekli olması 
E) Müvekkil adına sözleşme yapma 

8. Cari hesapla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

Al Cari hesaba geçirilen kalemler için faiz 
uygulanır. 

Bl Cari hesap sözleşmesi belirli süreli veya 
belirsiz süreli olarak yapılabilir. 

CL Cari hesap sözleşmesinden doğan 

alacaklar zamanaşımına uğramaz. 
D) Cari hesap sözleşmesi yazılı olarak 

yapılmalıdır. 

El Muaccel alacakların cari hesaba geçirilmesi 
mümkündür. 

9. Kollektif ortaklık sözleşmesinin kanuni şekle 
uygun olarak yapılmamasının hukuki sonucu 
nedir? 

Al Ortaklık, komandit ortaklık sayılır. 
BlOrtaklık, adi ortaklık sayılır. 
CL Ortaklık anonim ortaklık sayılır. 
Dl Ortaklık tüzel kişiliği haiz bir işletme sayılır. 
El Ortaklık kamu tüzel kişiliğini haiz bir devlet 

teşekkülü sayılı r. 

10. Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklıkta 

rekabet yasağı kapsamındadır? 

A 

Al Ortağın adi komandit ortaklığa komandite 
ortak olarak katılması 

BıOrtağın adi komandit ortaklığa komanditer 
ortak olarak katılması 

CL Ortağın limited ortaklığa katılması 
Dl Ortağın anonim ortaklığa katılması 
E) Ortağın, ortaklıktan farklı faaliyet konusu 

olan bir işletme açıp ticaret siciline tescil 
ettirmesi 

7 

A 
11. Kollektif ortaklıkta ortakların ortaklık 

borçlarından dolayı üçüncü kişilere sorumu 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

Al Ortakların uçuncli kişilere karşı 

sorumlulukları sözleşmeyle sınırlandırılabilir. 

BlOrtaklar uçuncli kişilere karşı ikinci 
derecede ve sın ırsız olarak sorumludur. 

CL Ortakların üçüncü kişilere sorumluluğu 

100000 TL ile sınırlıdır. 
Dl Ortaklar üçüncü kişilere karşı ortaklığa 

koydukları sermayeyle sorumludur. 
El Ortaklar hiçbir koşulda üçüncü kişilere karşı 

sorumlu değildir. 

12. (X) Kollektif ortaklığının sözleşmesine 

ortaklardan birinin ölümü üzerine, ortaklığın sağ 
kalan ortaklar ve mirasçılarla devam edeceğine 
dair bir hüküm bulunmaktadır. Ortaklardan 
(Yl'n in ölümü üzerine (Yl'nin mirasçısı (Ml, 
ortaklığa başvurarak kollektif ortak olmak 
istediğini belirtmiştir. Fakat, ortaklığı temsile 
yetkili ortak (Tl, (Ml'nin güvenilir olmadığı 
gerekçesiyle talebini reddetmiştir. 

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al (Ml, ortaklığa kollektif ortak olarak katılmak 
isterse, (Tl ve diğer ortaklar bu talebi 
red de demez. 

B 1 (Ml ile ilgili ola rak ortaklı k sözleşmesin de ye r 
alan hüküm geçerli değildir. 

CL (Ml'nin kollektif ortaklık ortağı olması için 
temsile yetkili en az iki ortağın onayı 

gereklid ir. 
D) (Mlortaklığa yalnızca komandite ortak 

olarak katılabilir. 
E) (M) ortaklığa yalnızca sınırsız sorumlu ortak 

olarak katılabilir. 

13. Adi komandit ortaklıkta yönetim görevini 
üstlenen komanditer ortak için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

Al Üçüncü kişilere karşı sorumluluğu ortaklığa 
getirdiği sermayeyle sınırlıdır. 

Bl Üçüncü kişilere karşı sorumluluğu 50 000 
TL ile sınırlıdır. 

CL Komanditer ortak gibi sorumlu sayılır. 
D) Komandile ortak gibi sorumlu sayılır. 
El Hiçbir sorumluluğu olmaz. 
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14. (X) adi komandit ortaklığının ortaklarından 

komandite ortak (K); (Y) ile bir sözleşme yaparak 
payını kendisine devretmiştir. Ancak diğer 
ortaklar, devir sözleşmesini onaylamamışlardır. 

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Sözleşme ortaklığa karşı hüküm ifade 
etmez. 

B) Sözleşme geçerli olması için ayrıca ticaret 
mahkemesinin onayı gerekir. 

C) Sözleşmenin geçerli olması için ayrıca 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı 

gerekir. 
D) Sözleşmenin yapılmasıyla birlikte, ortaklı k 

borçlarından dolayı (K)'nın sorumluluğu 
sona erer. 

E) Sözleşmenin yapılmasıyla birlikte, ortaklı k 
borçlarından dolayı yaln ızca (Y)'nin 
sorumluluğu söz konusu olur. 

15. Anonim ortaklıklarla ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Anonim ortaklıkların sözleşmesinin ticaret 
siciline tescil ve ilanı zorunludur. 

B) Anonim ortaklıklar yalnızca ani kuruluşla 

ku ru labilirler. 
C) Anonim ortaklıklar en az beş kurucu ortak 

tarafından kurulurlar. 
D) Anonim ortaklı klar tacir sıfatına sahiptir. 
E) Anonim ortaklıkların ticaret unvanı ortaklık 

sözleşmelerinde yer almalıdır. 

16. Anonim ortaklığın tüzel kişilik kazanmasıyla 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A 

A) Anonim ortaklık fiilen faaliyetine başlamakla 
tüzel kişilik kazan ır. 

B) Anonim ortaklık esas sözleşmesinin noter 
tarafından onanmasıyla tüzel kişilik kazanır. 

C) Anonim ortaklık ticaret siciline tescil ile tüzel 
kişilik kazanır. 

D) Anonim ortaklık esas sözleşmenin 
hazırlanmasıyla tüzel kişilik kazanır. 

E) Anonim ortaklık ticaret mahkemesinden 
kuruluş izni alınmasıyla tüzel kişilik kazanır. 

A 
17. Aşağıdaki hallerden hangisinde anonim 

ortaklık genel kurul kararı hükümsüzdür? 

A) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri genel 
kurul toplantısına katılmamışsa 

B) Toplantı gündemi gereği gibi ilan 
edilmemişse 

C) Genel kurul gündemi toplantı gününden 
hafta önce ilan edilmişse 

D) Ortaklık bilançolan toplantı gününden 
hafta önce ortakların incelemesine 
sunulmuşsa 

E) Nama yazılı pay sah iplerine toplantı tarih i 
ve gündemi noter aracılığ ıyla gönderilmişse 

18. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta 

yönetim kurulunun aklanması sırasında genel 
kurul toplantılarında oy hakkından 

yoksundur? 

A) 

B) 

Arkadaşı 

sahibi 
Kendisi 
sahibi 

yönetim 

yönetim 

ku rulu üyesi olan pay 

kurulu üyesi olan pay 

C) Hamiline yazılı pay sahipleri 
D) Pay sahibinin yazılı temsil yetkisi verdiği 

temsilci 
E) Ortaklığa sermaye koyma borcunu 

zamanında ifa etmeyen pay sahibi 

19. X, genel kurul tarafından anonim ortaklıkta 
yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Azınlık pay 
sahipleri, seçimin kanuna uygun olmadığı 

gerekçesi ile kararın iptali için dava açmışlar ve 
bu sırada X'in yönetim kurulu üyeliği görevini 
yapmasın i engellemek istemektedirler. 

Bu olaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) X'in görev yapması ancak diğer yönetim 
kurulu üyelerince engellenebilir. 

B) Mahkeme, yönetim kurulu üyelerinin ve 
denetçilerin görüşünü alarak iptal kararı 

verilinceye kadar X'in yönetim kurulu üyesi 
olmasına ilişkin kararın icrasını geri 
bırakabilir. 

C) X'in görev yapması azınlık pay sahiplerince 
engellenebilir. 

D) Mahkeme, iptal kararından önce üçüncü 
kişilerin zarara uğramaması için X'in 
görevden alınmasına kararverebilir. 

E) X görevine ancak mahkemenin iptal 
davasın ın reddine karar vermesinden sonra 
başlaya bilir. 
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20. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta 

denetçi seçilme hallerinden biri değildir? 

Al Esas sözleşme ile atanma 
B) Belirli hallerde denetçiler kurulunca atanma 
CL Sicil memuru tarafından atanma 
D) Mahkemece atanma 
E) Genel kurul tarafından atanma 

21. 5.1.2008 tarihinde imzalanan anonim ortaklık 

sözleşmesi gereğince X ortaklıkta 5.000 paya 
sahip olmuştur 8.1 2008 tarihinde paylarının bir 
kısmını Y'ye devretmiş, 10 1.2008 tarihinde 
ortaklık sözleşmesinin noterce onaylanmasının 
ardından ortaklık, ticaret siciline tescil ettirilmiştir. 
1.4.2008 tarihinde de ilk genel kurul toplantısı 

ya pılmıştı r. 

Bu olaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

Al Ortaklık sözleşmesinin 5.1.2008 tarihinde 
ortaklar tarafından imzalanması ile pay 
sahipleri geçerli şekilde payların i istekleri 
kimselere devredebileceklerinden Y'nin de 
ortaklıkta pay sahibi olduğu kabul edilir. 

Bl 8.1.2008 tarihinde ilk genel kurul toplantısı 
henüz yapılmadığı için Y ortaklığa karşı pay 
sahibi sıfatını kazanamaz. 

CL X paylarının tamamını devretmediği için 
payın deviri işlemi ortaklığa karşı 

hükümsüzdür. 
D) X, ortaklığın tescilinden önce paylarını 

devrettiğinden devir işlemi ortaklığa karşı 

hükümsüzdür. 
E) Y'nin 1.4.2008 tarihinde ilk genel kurul 

toplantısına katılması ile ortaklıkta pay 
sahibi olduğu kabul edilir. 

22. Sermaye taahhüdünü zamanında yerine 
getirmeyen anonim ortaklık pay sahibinden 
aşağıdakilerden hangisi talep edilemez? 

A 

Al Temerrüt faizi 
B) Ortaklık sözleşmesinde öngörülmesi şartı ile 

cezai şart 
CL Ortaklığın temerrüt faizini aşan zararı 
Dl Pay bedeli 
El Para cezası 

Q 

A 
23. Anonim ortaklıkta çıkarılabilecek pay 

senetlerine ilişkin 

hangisi doğrudur? 
aşağıdaki ifadelerden 

Al Anonim ortaklığın ilmühaber 
düzenleyebilmesi mümkün değildir. 

Bl Pay senetlerinin çıkarılması, anonim 
ortaklıkta pay sahibi olma açısından kurucu 
nitelikte bir işlemdir. 

CL Pay senetleri istenildiği anda çıkarılabilir. 
Dl Anonim ortaklığın ticaret siciline tescilinden 

önce çıkarılan pay senetleri geçerli olup, 
ortaklıkta pay sahipliği sıfatı sağlar. 

El Pay senetleri ancak ortaklığın tüzel kişilik 

kazanmasından sonra çıkarılabilir. 

24. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde 
anonim ortaklığın sona ermesi için mahkeme 
kararına ihtiyaç vardır? 

Al Ortaklık süresinin sona ermesi 
Bl Gerçek pay sahibi sayısının beşten aşağı 

düşmesi 

CL Ortaklık sözleşmesinde bir infisah nedeni 
gösterilmişse bu nedenin gerçekleşmesi 

D) Ortaklık amacının elde edilmesi 
E) Ortaklık sermayesinin 2/3'ünün yitirilmesi 

25. Limited ortaklıkta yerine getirilmeyen 
sermaye koyma borcu nedeniyle ilgili ortak 
kime karşı sorumludur? 

Al Ortaklık pay sahiplerine 
Bl Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
CL Ortaklık tüzel kişiliğine 
OL Ortaklık alacaklılarına 
El Ortaklık kurucu ortaklarına 
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26. X limited ortaklığının ortaklık sözleşmesinde 

işletme konusu turizm olarak belirlenmiştir. Fakat 
ortaklık aynı zamanda madencilik alanında da 
faaliyet göstermektedir. 

Ortaklığın hak ehliyetinin sınırına ilişkin 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) X limited ortaklığı ortaklar kurulunun kararı 

ile her türlü alanda hak ehliyetine sahip 
olur. 

B) X limited ortaklığı ortaklık müdürlerinin kararı 
üzerine her türlü alanda hak ehliyetine 
sahip olur. 

C) X limited ortaklığının her alanda işlem 

yapma konusunda hak ehliyeti mevcuttur. 
D) X limited ortaklığının ortaklık sözleşmesinde 

işletme konusu turizm olarak 
belirlendiğinden hak ehliyeti turizm ile 
sınırlıdır. 

E) X limited ortaklığının sadece madencilik 
konusunda hak ehliyeti mevcuttur. 

27. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kıymetli 

evrakın özelliklerinden biri değildir? 

A) Kıymetli evrak ağırlaştırılmış şekil şartlarına 
tabidir. 

B) Kıymetli evrakta hakla senet arasında 

kuvvetli bir bağ vardır. 
C) Kıymetli evrakın içerdiği hak parasal veya 

manevi değeri olan bir hak olmalıdır. 
D) Kıymetli evrakın içerdiği hak başkasına 

devredilebilir. 
El Kıymetli evrakta soyutluk ilkesi yürürlüktedir. 

28. Aşağıdakilerden hangisi senet metninden 
doğan defilerden biridir? 

A 

A) Senet metninde bulunan imzanın cebir ve 
şiddet altında atılmış olduğu 

B) Senet metninde ehil olmayan kişilerin 

imzalarının bulunduğu 

C) Senedin hatır senedi olduğu 
OL Vadenin henüz gelmediği 
El Senet metninde bulunan imzaların sahte 

olduğu 

in 

A 
29. Aşağıdakilerden hangisi bono ilişkisinde y..!!!. 

almaz? 

A) Bononun emrine düzenlendiği kişi 
B) Ciranta 
C) Bonoyu düzenleyen 
OL Avalist 
El Muhatap 

30. Çek üzerine yazılan "%20 faiz" şartına ilişkin 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Temerrüt faiz oranı üzerindeki faiz oranı 

geçersizdir. 
B) Taraflar aralarında anlaşarak çeki geçerli bir 

hale getirebilir. 
C) Kanuni faiz oranı üzerindeki faiz miktarı 

geçersizdir. 
OL Çek geçerlidir, faiz yazılmamış kabul edilir. 
El Çek geçe rsizdir. 
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