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1. Türk Ticaret Hukukunun esasını oluşturan 

sitem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ticari işletme esası 
B) Karma sistem 
C) Objektif sistem 
D) Sübjektif sistem 
E) Ticari işlem sistemi 

2. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin 

maddi unsurlarından biridir? 

A) Hava parası 
B) Ticari sır 
C) Peştemaliye 

D) Döner malvarlığı 
E) Goodwill 

3. Aşağıdaki işlerden hangisi ticari iş 

kapsamında sayılmaz? 

A) Tacirin ticari işletmesine buzdolabı alması 
B) iki ayrı ticari işletmeye ait kamyonun 

çarpışması 

C) Bankanın müşterisine hesap açması 
D) Anonim şirketin tahvil çıkarması 
E) Tacirin evlenmesi 

4. Memur X ve arkadaşı Y ticari işletme işletmek 

için adi ortaklık kurmuşlardır. 

Bu ortaklığa ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) X memur olduğu için tacir değildir. 
B) y, X tacir olmadığı için tacir değildir. 
C) X ve Y tacir sıfatına sahiptir. 
D) Y ticari işletmesi için teminat gösterdiği 

takdirde tacirdir. 
E) X memuriyeti bıraktığında tacir sıfatına 

sahip olur. 
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5. Ticaret ortaklıkları hangi anda tüzel kişilik 

kazanır? 

A) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izin verdiği 

anda 
B) Ticaret siciline tecil edildiği anda 
c) Sermayesi ortaklarca getirildiği anda 
D) Ticari defter tutmaya başladığı anda 
E) Ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği anda 

6. Tacir X 1.1.2008 tarihinde ticari işletmesini 

kapatmış ve durumu ticaret siciline tescil ve ilan 
ettirmiştir. Alacaklı Y, X'i iflas yolu ile takip etmek 
istemektedir. 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) X ticari işletmesini kapattığı için iflas yolu ile 
takip edilemez. 

B) 1.1.2011 tarihine kadar X iflas yolu ile takip 
edilebilir. 

C) 1.1.2009 tarihine kadar X iflas yolu ile takip 
edilebilir. 

D) Alacaklı Y tacir olmadığı için X'i iflas yolu ile 
takip edemez. 

E) X ancak iflas yolu ile takibe onay verirse, 
iflas yolu ile takip edilebilir. 

7. Aşağıdakilerden hangisi esnafların tabi 
olduğu düzenlemelerden biridir? 

A) işletme adı seçmek ve kullanmak 
B) iflasa tabi olmak 
C) Marka kullanmak 
D) Ticaret ünvanı kullanmak 
E) Hapis hakkı 

8. Aşağıdakilerden hangisi garanti markasıdır? 

A) Arçelik 
B) Marmara Birlik 
C) Kamil Koç 
D) iso 9001 
E) Garanti Bankası 

9. Markanın devrini sağlayan sözleşmeye ne ad 
verilir? 

A) Lisans sözleşmesi 
B) Portföy sözleşmesi 
c) Kira sözleşmesi 
D) Satış sözleşmesi 

E) Vedia sözleşmesi 
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10. Ticaret siciline tescili gerekli konular tescil 
edilmiş ilanı gerekli konular da ilan edilmişse 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Sicilin bildirici etkisi söz konusu olur. 
B) Sicilin kurucu etkisi söz konusu olur. 
C) Üçüncü kişiler bu konuları bilmediklerini ileri 

süremezler. 
D) Sicil memuru bu hususları bilmediğini iler 

süremez. 
E) Sicilde yer alan bilgilerin aksi ispat edilemez. 

11. Ticaret siciline ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Tescil süresi tescili gerekli işlemin 
oluşmasından itibaren 20 gündür. 

B) Tescil her zaman talep üzerine yapılır. 
C) Tescil talebini sicil memurunun inceleme 

yetkisi yoktur. 
D) Tescil talebi yazılı veya sözlü yapılır. 
E) Tescil edilen her husus ilan edilmez. 

12. Geçici tescile ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Geçici tescil tarihinden itibaren 15 gün 
içinde taraflar anlaştıklarını veya mahkeme 
başvurduklarını kanıtlamazlarsa tescil silinir. 

B) Geçici tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde 
taraflar tahkime başvurduklarını 
kanıtlamazlarsa tescil silinir, 

C) Geçici tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde 
taraflar anlaştıklarını veya mahkeme 
başvurduklarını kanıtlamazlarsa tescil silinir, 

D) Geçici tescil tarihinden itibaren 6 ay içinde 
taraflar anlaştıklarını veya mahkeme 
başvurduklarını kanıtlamazlarsa tescil silinir, 

E) Geçici tescil tarihinden itibaren 9 ay içinde 
taraflar tahkime başvurduklarını 
kanıtlamazlarsa tescil silinir, 

13. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabetin 
unsurlarından biridir? 

A) Kamu düzeninin ihlali 
B) Kusursuz sorumluluk 
C) Rekabet hakkının kötüye kullanılması 
D) Müşterilere zarar verilmesi 
E) Zarara uğruma ihtimali 
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14. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret 

Kanunu'nda düzenlenen haksız rekabet 
hallerinden biri değildir? 

A) Rekabet ortamını ortadan kaldıran 

anlaşmalar yapma ve uyumlu eylemlerde 
bulunma 

B) Ticari sırları izinsiz kullanma 
c) Gerçeğe aykırı bilgi verme 
D) Gerçeğe aykırı iyi hal ve yeterlilik belgesi 

verme 
E) Mesleki ve yerel adetlere göre belirlenmiş iş 

hayatı koşullarına uymama 

15. Köşe yazarı (Z), (X) anonim şirketinin zehirli 
atıklarını nehre boşalttığına ilişkin bir makale 
yazarak, kendi adı ile (Y) gazetesinde 1,1,2010 
tarihinde yayınlamıştır, (X) anonim şirlketi 

yöneticileri aynı gün gazeteyi okumuş, şirlketin 
ticari itibarının bu makale nedeniyle zedelendiği 
iddiası ile dava açmak istemişlerdir. 

Şirket kime karşı dava açabilir? 

A) Basın-Yayın ilan Kurumuna 
B) Gazeteyi basan matbaaya 
C) (Y) gazetesine 
D) Köşe yazarı (Z)'ye 
E) Rakip şirketlere 

16. Aşağıdakilerden hangisine 
uyuşmazlığın varlığı ticari 
mahkemeye teslimini gerektirir? 

A) Ticari mümessil 
B) iflas 
c) Haksız rekabet 
D) Fatura ve teyit mektubu 
E) Kıymetli evrak 

ilişkin 

defterlerin 

17. Ticari defterlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Ticari defterlere istenilen her dilde kayıt 
yapılabilir, 

B) Ticari defterler uygulamada çift kayıt 
usulüne göre tutulur, 

C) Ticari defterlerde işletme hesabı özetlerinin 
ülke parası ile tutulması gerekir, 

D) Ticari defterler tacirin hileli veya taksirli iflas 
etmiş olup olmadığını tespitte işe yarar, 

E) Ticari defterler vergiye esas olacak matrahın 
tespitinde roloynar. 
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18. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu defterlerden 
biridir? 

A) Alacak defteri 
B) Stok defteri 
C) Yevmiye defteri 
D) Senetler defteri 
E) işletme defteri 

19. Aşağıdakilerden hangisi ticari mümessilliğin 
sona erme sebeplerinden biri değildir? 

A) Ticari mümessilin ölümü 
B) Tacirin ölümü 
C) istifa 
D) Ticari mümessilin fiil ehliyetini kaybetmesi 
E) Azil 

20. Ticari mümessil aşağıdaki işlemlerden 

hangisini yapabilir? 

A) Ticari işletmenin unvanını değiştirme 
B) Ticari işletme konusunu değiştirme 
C) Ticari işletmeye ortak alma 
D) Ticari işletmeye menkul mal satın alma 
E) Ticari işletmeyi devretme 

21. Aşağıdakilerden hangisi aracı acentenin 
unsurlarından biri değildir? 

A) Süreklilik 
B) Tacire bağımlı olmama 
C) Meslek edinme 
D) Yazılı sözleşme 

E) Etkinliğin sürdürüleceği belirli bir bölge 

22. Karşılıklı birbirine benzer ve muaccel olan iki 
alacağın (borcun) büyüğünden küçüğünün 

çıkarılması ve her iki alacağın (borcun) 
denkleştirildikleri oranda sona ermesine ne 
ad verilir? 

A) Cari hesap 
B) Takas 
C) Rücu 
D) itfa 
E) Mahsup 
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23. Aşağıdakilerden hangisi cari hesap 

sözleşmesinin geçerlilik şartıdır? 

A) Ticaret sicil memuru onayı 
B) Sözlü şekil 
C) Resmi şekil 
D) iradi şekil 
E) Yazılı şekil 

24. Tacir X. tacir Y tarafından gönderilen cari hesap 
bakiyesine ait çizelgenin gerçeği yansıtmadiğını 
düşünmektedir. 

Tacir X'in bu durumda yapması gereken 
işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 10 gün içinde ticaret sicil memuruna tescil 
başvurusunda bulunmak 

B) 15 gün içinde ticaret sicil memuruna tescil 
başvurusunda bulunmak 

C) 15 gün içinde noter aracılığı, iadeli 
taahhütlü mektup veya telgraf ile çizelgeye 
itiraz etmek 

D) 1 ay içinde ticaret sicil memuruna tescil 
başvurusunda bulunmak 

E) 1 ay içinde noter aracılığı, iadeli taahhütlü 
mektup veya telgraf ile çizelgeye itiraz 
etmek 

25. Aşağıdakilerden hangisi ortaklık 

sözleşmesinin unsurlarından biridir? 

A) Oransailık 
B) Kurumsal yönetim 
C) Kamuyu aydınlatma 
D) Sermaye 
E) Eşitlik 

26. Ortaklık sözleşmesi hakkında aşağıdaki 

ifadelerden hangisi söylenebilir? 

A) Bankacılık Kanunu'nda düzenlenmiştir. 
B) Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir. 
cı Ticaret Sicili Tüzüğünde düzenlenmiştir. 
D) Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiştir. 
E) Sermaye Piyasası Kanunu'nda 

düzenlenmiştir. 
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27. Kollektif ortaklıkta 
bölünmesiyle ilgili 
hangisi doğrudur? 

yönetim 
aşağıdaki 

hakkının 
ifadelerden 

A) Kollektif ortaklıkta yönetim hakkı yalnızca 
yer itibariyle bölünebilir. 

B) Kollektif ortaklıkta yönetim hakkı yalnızca 

işletme konusunu elde etmek için yapılacak 
hukuki işlemlerin konuları itibariyle 
bölünebilir. 

C) Kollektif ortaklıkta yönetim hakkının 

bölünmesi mümkündür. 
D) Kollektif ortaklıkta yalnızca itiraz hakkına 

sahip olan ortakların yönetim hakkının 

bölünmesi mümkündür. 
E) Kollektif ortaklıkta yönetim hakkı yalnızca 

belirli miktara kadar olan hukuki işlemler 

itibariyle bölünebilir. 

28. Kollektif ortaklıkta itiraz hakkı 

aşağıdakilerden hangisine aittir? 

A) Denetim kuruluna 
B) Yönetim yetkisine sahip olan ortağa 
C) Ortaklık sermayesinin üçte ikisini temsil 

eden ortaklara 
D) Ortaklığa ayın sermaye koyan ortağa 
E) Genel kurula 

29. X kollektif ortaklığı 0101.2010 tarihinde ticaret 
siciline tescil ile kurulmuştur. Ortaklığın esas 
sözleşmesine göre; ortaklardan P'nin 
sorumluluğu üçüncü kişilere karşı 50.000 TL ile 
sınırlanmıştır. 

Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) P, uçuncü kişilere karşı, 15.01.2015 
tarihinden sonra yapılacak işlemler için 
50.000 TL ile sorumludur. 

B) P, uçuncü kişilere karşı, 15.01.2015 
tarihinden sonra yapılacak işlemler için 
sınırsız olarak sorumludur. 

C) p'nin sorumluluğunun ticaret siciline tescil 
edilmeden üçünçü kişilere karşı sınırlanması 
mümkündür. 

D) P, ortaklığın borçlarından dolayı, üçüncü 
kişilere karşı, ortaklığa getirdiği sermaye 
oranı nda sorumludur. 

E) Esas sözleşme hükmü üçüncü kişilere karşı 

geçerli değildir. 
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30. X kollektif ortaklığının esas sözleşmesinde üç yıl 

olarak belirlenen süresi, ortakların oybirliği ile 
aldıkları kararla üç yıl daha uzatılmıştır. 

Ortaklığın ortaklarından P'nin kişisel alacaklısı Y, 
süre uzatma kararına itiraz ederek, ticaret 
mahkemesinden ortaklığın feshine karar 
verilmesini istemiştir. 

Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Kollektif ortaklığın süresinin uzatılabilmesi 
için ortaklığın sermayesinin artırılması 

gerekir. 
B) Kollektif ortaklığın süresi Ticaret 

Mahkemesinin onayı ile uzatılabilir. 
c) Y, kollektif ortaklığın uzatılan süresi 

dolduktan sonra ortaklığın feshini isteyebilir. 
D) Kollektif ortaklığın süresinin uzatılması için 

temsil yetkisine sahip olan iki ortağın kararı 

yeterlidir. 
E) Y, Kolektif ortaklığın süresinin uzatılması 

kararına itiraz edebilir. 
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