TicARET HUKUKU

2009 AS 3200-A

3.

DIKKAT!
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda,
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından
sonra değişiklik yapılmış olabilir_ Bununla
birlikte, testteki soruları, ders kitabınlZda
verilen bilgilere göre cevap layı nız_ Bir
sorun un cevabı sonraki düzenlemelerle
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre
do· ru olan cevabı i aratıeyiniz.
1.

Ticari işletme ile ilgili
hangisi vanlıstır?
A)

aşağıdaki

Aşağıdaki

davalardan
hangisi
ticaret
mahkemelerinin görevalanına girmez?

A)

B)
cı
D)

ifadelerden

A

E)

Bir taraf için ticari sayılmak koşuluyla Borçlar
Kanunu'nun sebepsiz zenginleşmeye ilişkin
hükümlerinden doğan davalar
Her iki taraf için ticari iş niteliğindeki
anlaşmazlıklardan doğan davalar
iflas davaları
Borçlar Kanununun ticari mümessile ilişkin
hükümlerinden doğan davalar
Markaların
Korunması
Hakkında
Kanun
Hükmünde Kararnameden doğan davalar

Her ticari işletme bir ekonomik işletmedir,
ancak her ekonomik işletme bir ticari işletme
değildir.

işletmeden söz edebilmek için,
sürekli bir nitelik taşıması gerekir.
C) işletmenin ticari işletme sayılabilmesi için,
esnaf işletmesi sınırlarını aşan ölçüde
olması gerekir.
D) Ticari işletme, faaliyet
konusu gereği
periyodik de çalışabilir.
E) Gelir sağlama amacının varlığına rağmen,
fiilen gelir sağlamayan işletmeler ticari

B)

Bir ticari

işletmenin

4. Tacir

sıfatına

aşağıdaki

bağlanan sonuçlara
ilişkin
ifadelerden hangisi yanlıştır?

işletme sayılmaz.

A)

B)
cı

D)

E)

Her tacir, ticari işletmesine ilişkin bütün
faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi
hareket etmelidir.
Ticari ört ve adet tacirler hakkında mutlak
olarak uygulanır.
Her tacir işletmesinin gerektirdiği defterleri
tutmakla yükümlüdür.
Tacirler sadece bazı ticari borçları ndan
dolayı iflasa tabidirler.
Her tacir kanun hükümlerine uygun olarak
bir ticaret unvanı seçmek ve kullanmak
zorundadır.

2.

Ticari
hangisi
A)

B)

C)
D)

E)

A

iş

ile

ilgili

aşağıdaki

ifadelerden

yanlıştır?

Türk Ticaret
Kanununda
düzenlenmiş
bulunan işler ticari iştir.
Gerçek kişi tacirin yaptığı işlem, fiil veya işin
ticari sayılması halin geregıne uygun
değilse, iş ticari iş sayılmaz.
Taraflardan biri için ticari iş sayılan haksız
fiiller diğer taraf için de ticari iş sayılır.
Tüzel kişi tacirlerin her türlü işleri mutlak
olarak ticaridir.
Gerçek kişi tacir, işin yapıldığı anda bunun
ticari işletmesi ile ilgili olmadığını karşı tarafa
bildirmişse,
iş,
ticari
iş
olarak
nitelendirilemez.

5. Bir faturayı alan kimse hangi süre içinde bir
itirazda bul unmazsa, fatura içeriğini kabul
etmiş sayılır ve fatura yazılı kanıt niteliği
kazanır?

A)
B)
cı

D)
E)

3 gün

5 gün
1 hafta
8 gün
1 ay

6

http://acikogretimx.com

izleyen sayfaya geçiniz.

A

2009 AS 3200-A

6.

Aşağıdakilerden

hangisi tacir

olmadığı

halde

işleten

gerçek

10. Ticaret sicili ile ilgili
hangisi yanlıstır?

iflasa tabidir?
A)

Kendi

adına

ticari

işletme

A)

kişiler

B)

CL
Dl
E)

izin ya da ruhsatname almaları gerektiği
halde, almaksızın ticari işletme işleten
kimseler
iflas eden bir bankanın genel müdürü
Ticaret ortaklıkları
Ticari işletmeleri velileri tarafından işletilen
küçükler

Markaya

ilişkin aşağıdaki

hususun

ticaret

ifadelerden

siciline

tescili

gerekmediği halde tescil edilmiş olması,
üçüncü kişilerin iyiniyetini ortadan kaldırmaz,

B)
cı

D)

E)

7.

Bir

aşağıdaki

Ticaret sicilinin içeriğini incelemek isteyen
kimse ilgili olduğunu kanıtlamak zorundadır,
Tescil,
ticari
işletmenin
merkezinin
bulunduğu yer ticaret siciline yapılır,
Ticaret siciline, ancak kanunların tescilini
emrettiği hususlar tescil edilebilir,
Ticaret siciline tescili gerekli konular tescil
edilmişse,
uçuncü kişiler bu
konuları
bilmediklerini ileri süremezler,

ifadelerden hangisi

yanlıstır?

A)

Tescil
beş yıl

B)

CL
D)

E)

edilmiş

marka, talep
süre ile korunur,

anından

itibaren

Markanın
işletmeden
ayrı
olarak
devredilmesi mümkündür,
Seçilen marka, marka siciline tescil ettirilir,
Marka sahibi markasını tescil edilmiş şekli ile
kullanmak zorundadır,
Bir teşebbüsü n mal ve hizmetlerini başka bir
teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt
etmeye yarar,

11. Sicil memurunun tescil talebini red
karşı itiraz süresi ne kadardır?
A)
B)
cı

D)
E)

8.

kararına

1 hafta

8 gün
10gün
1 ay
3 ay

devir işlemlerinin üçüncü kişilere
hüküm ifade edebilmesi için aşağıdaki
sicilierden hangisine tescili gerekir?

Marka
karşı

A)
B)
C)
D)
E)

Tapu sicili
Marka sicili
Gemi sicili
Ticaret sicili
Ticari işletme rehni sicili

12. Tescilin
sonuçları
ile
ilgili
ifadelerden hangisi yanlıstır?
A)

Bir

aşağıdaki

işlem

ancak ticaret siciline tescil ile
ve hüküm ifade ediyorsa, tescil
yaratıcı nitelik taşır,
Ticaret siciline tescili gerekli konular tescil,
tescil ve ilanı gerekli konular da tescil ve ilan
edilmişlerse,
üçüncü kişiler bu konuları
bilmediklerini ileri süremezler,
Ticaret siciline tescil kuralolarak açıklayıcı
niteliktedir,
Bir konunun tescili zorunlu olmakla beraber,
o konu tescilden önce de doğmuş ve
hüküm ifade etmişse, tescilin olumsuz
etkisinden söz edilir,
Bir konu tescili gerekmediği halde tescil
edilmişse,
bu durum uçuncü kişilerin
iyiniyetini ortadan kaldırmaz,
doğuyor

B)

9.

Üretim veya ticaret işletmelerinden oluşan bir
grup
tarafından
kullanılan
işaret
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

A

cı

D)

Bireysel marka
Hizmet markası
Ortak marka
Garanti markası
Tanınmış marka

E)
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13.

Haksız
rekabet davalarında zamanaşımı
süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A)
B)

C)

D)

E)

16.

Aşağıdakilerden

hangisi gerçek kişi tacirler
zorunlu olan onamaya
tabi defterler arasında ~ almaz?
tarafından

Davaya hakkı olan tarafın bunu öğrendiği
tarihten itibaren üç yıl
Davaya hakkı olan tarafın bunu öğrendiği
tarihten itibaren bir yıl ve her halde bunların
doğumundan itibaren beş yıl
Davaya hakkı olan tarafın bunu öğrendiği
tarihten itibaren üç yıl ve her halde bunların
doğumundan itibaren beş yıl
Davaya hakkı olan tarafın bunu öğrendiği
tarihten itibaren beş yıl ve her halde
bunların doğumundan itibaren üç yıl
Davaya hakkı olan tarafın bunu öğrendiği
tarihten itibaren bir yıl ve her halde bunların
doğumundan itibaren üç yıl

A)
B)

c)
D)
E)

tutulması

Günlük defter
Karar defteri
Yevmiye defteri
Büyük defter
Envanter defteri

17. Ticari defterlerin sahibi lehine kanıt olması
ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi
14.

Haksız

rekabet nedeniyle

davaları na

hangisi

ilişkin

yanlıştır?

açılabilecek

aşağıdaki

hukuk
ifadelerden

A)

yanlıstır?

Haksız rekabetin önlenmesi amacıyla maddi
tazminat davası açılabilir.
B) Haksız rekabet sonucu doğan maddi
durumun ortadan kalkması, haksız rekabet
yanlış ve yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa
bunların düzeltilmesi için dava açılabilir.
C) Haksız rekabette bulunanın kusurlu olması
halinde, uğranılan zararın giderimi amacını
taşıyan maddi tazminat davası açılabilir.
D) Haksız rekabetin durdurulması amacıyla
önleme davası açılabilir.
E) Ortada
bir
haksız
rekabetin
olup
olmadığının belirlenmesi için tespit davası

A)

B)

c)
D)

Onamaya tabi defterler usulüne uygun
olarak tutulmamışsa, isteğe bağlı defterler
sahibi lehine kanıt olamaz.
Anlaşmazlık tacirler arasında olmalıdır.
Anlaşmazlığın her iki taraf için de ticari iş
niteliğinde olması gerekir.
Onamaya tabi defterlerin sahibi lehine kanıt
olabilmesi ıçın isteğe bağlı defterlerin
tutulması şarttır.

E)

Defterler usulüne uygun

tutulmuş olmalıdır.

açılabilir.

15.

Haksız rekabet hallerinde
açabilmesinin
koşulu
hangisidir?

A)

Haksız

mesleki
B)

Haksız

müşterilerin

dava

18. Tacirin saklamakla yükümlü olduğu defter ve
belgelerin saklama süresi içinde doğal bir
afet sonucu yitirilmesi nedeniyle zayi belgesi
almaması
durumu
ile
ilgili
aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

aşağıdakilerden

rekabete uğrayanın dahilolduğu
dahilolmak
rekabetin basın yoluyla işlenmiş

birliğe

A)

olması

C)
D)

Haksız
rekabet oluşturan fiilin devam
etmekte olması
Haksız rekabet oluşturan fiilin işçiler ya da

işveren

yanında

B)

c)

çalışanlarca

A

Müşterilerin

tutulmamış

fiilen zarar

Defter sahibine tamamlayıcı yemin verdirilir.
Defterlerin ibrazının
istendiği
hallerde,
defter sahibi defterlerini ibrazdan kaçınmış
sayılır.

gerçekleştirilmiş olması

E)

Defterler usulüne uygun olarak
sayılır.

D)
E)

görmüş olması

Defterler sahibi lehine kanıt oluşturur.
Defter sahibi hileli müflis sayılır.
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işletmesinin sahibi tacir (T); O1. O1. 2008
tarihinde işletmesi için (yı'yi ticari mümessil
olarak atamıştır. Ancak, (Y)'nin temsil yetkisini
şube işleriyle ve 10.000 TL'ye kadar olan
işlemlerle
sınırlandırmış
ve
bu
durumu
01.02.2008 tarihinde ticaret siciline tescil

22. Cari hesaba geçirilen alacağın yenilenmiş
sayılmasının
sonucu
aşağıdakilerden
hangisidir?

19. (X)

A)

Cari hesap

sözleşmesi

taraflarca

feshedilmiş

sayılır.

ettirmiştir.

B)

Cari hesaba

geçirilen

kalemler için faiz

işlememiş sayılır.
Yukarıdaki

bilgilere
göre
ifadelerden hangisi doğrudur?

aşağıdaki

cı

B)
C)

hesap

sözleşmesi

zamanaşımına

uğrar.

D)
A)

Cari

(Y)'nin temsil yetkisiyle ilgili olarak Ticaret
siciline tescil edilen her iki sınırlandırma da
geçerlidir.
(Y)'nin temsil yetkisinin miktar itibariyle
sınırlandırılması geçerli değildir.
(Y)'n in temsil yetkisi yaln ızca birlikte temsil

E)

Önceki
biri
için
verilen
kalemlerden
güvence,
bakiye
oranında
varlığını
sürdürür.
Cari hesap sözleşmesi üçüncü bir kişiye
devredilmiş sayılır.

kaydıyla sınırlandırılabilir.

D)

E)

(T); (Y)'nin işletmenin merkez işleriyle ilgili
olarak 01.02.2008 tarihinden sonra yaptığı
işlemlerinden de sorumludur.
(Y)'n in temsil yetkisin in şube
işleriyle
sınırlandırılması üçüncü kişilere karşı hüküm
ifa de etmez.

23. Cari hesap sözleşmesinde takas kuralolarak
ne zaman yapılır?
A)
B)

20.

Aşağıdakilerden

temsilcilerinden biri

hangisi

tacirin

cı

iradi

D)

değildir?

E)

A) Anonim ortaklığın yönetim kurulu
B) Ticari mümessil
C) Ticari vekil
D) Acente
E) Komisyoncu

24. Hesap

B)
C)

D)

E)

A

devresi

yıl

hakkında

cari
hesap
ve ticari
teamül
bulunmadığı
durumda
aşağıdaki
ifadelerden hangisi söylenebilir?

21. Seyyar tüccar memurunun temsil yetkisiyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?

A)

Hesap devresi sonunda
Cari hesap sözleşmesi süresinin sonunda
Cari hesap sözleşmesinin yapıldığı anda
Kalemler cari hesaba geçirildikten beş
sonra
Kalemler cari hesaba geçirildiği anda

sözleşmesinde

Tacir, seyyar tüccar memurunun yetkilerini
istediği kadar sınırlandırabilir.
Seyyar tüccar memuru, üçüncü kişilere
temsil belgesini ibraz etmelidir.
Kuralalarak, seyyar tüccar memuru, işletme
merkezi veya şubelerinin bulunduğu yerler
dışında görev yapabilir.
Seyyar tüccar memuru, tacir açıkça izin
verdiğinde, işletmenin merkez ve şubelerinin
bulunduğu yerlerde de görev yapabilir.
Seyyar tüccar memurunun temsil yetkisinin
sınırlandırılması üçüncü kişilere karşı tescille
ileri sürülebilir.

A)

Her

hüküm

olmadığı

ayın

son günü hesap devresinin
günü olarak kabul edilir.
Ticaret sicili memurunun belirlediği gün
hesap devresinin kapatılma günü olarak
kabul edilir.
Cari hesap sözleşmesi hiç yapılmamış
kapatılma

B)

cı

sayılır.

D)
E)

Cari hesap sözleşmesi sona erer.
Her takvim yılının son günü hesap
devresinin kapatılma günü olarak kabul
edilir.
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25. Kollektif ortaklıkla ilgili
hangisi yanlıstır?

aşağıdaki

ifadelerden

Kollektif ortaklık en çok elli ortakla kurulur.
Kollektif ortaklık bir ticari işletme işletmek
üzere kurulur.
C) Kollektif ortaklığa yalnızca gerçek kişiler
ortak olabilir.
D) Kollektif ortaklığın kurulabilmesi için Sanayi
ve Ticaret Bakanlığından izin alınması
gerekmez.
E) Kollektif ortaklık ticaret siciline tescil
edildikten sonra tüzel kişilik kazanır.

A)

aşağıdaki

En çok üç ortak ortaklığı yönetme hakkına
sahiptir.
B) Aksi
sözleşmeyle
kararlaştırılmamışsa,
ortaklardan her biri ayrı ayrı ortaklığı
yönetebilir.
c) En az iki ortak ortaklığı yönetme hakkına
sahiptir.
D) Tüm ortaklar hep birlikte ortaklığı yönetmek
zorundadır.

E)

Adi
tabi

ifadelerden

Borçlar

Kanununda

emek sermaye olarak konabilir.
tek kişiyle kurulabilir.
ortaklık
sözleşmesi
sürekli

A)

ortaklık sözleşmesi

herhangi bir

B)

şekle

değildir.

ortaklığı

ortaklarının

ilişkin

toplantısına

bilgilere
göre
ifadelerden hangisi doğrudur?

30. Kollektif

sorumluluğunun

mümkün

karşı,

ortaklığa

ilişkide

iç
değildir.

ortaklığın borçlarından dolayı,
getirdiği

üçüncü
sermaye

(O)'nun yerine mutlaka

diğer

ortaklıkta

aşağıdaki

ortakların temsil yetkisi
hallerden hangisinde sona ermez?

Yönetim hakkına sahip olan ortağın temsil
yetkisinin geri alınması
B) Yönetim hakkına sahip olan ortağın
azledilmesi
c) Yönetim hakkına sahip olan ortağın yaptığı
işleme diğer ortakların itiraz etmesi
D) Yönetim hakkına sahip olan ortağın istifa
etmesi
E) Ortaklığın iflas etmesi

A)

aşağıdaki

ortaklar oy

kullanmalıdır.
yalnızca

(O)'nun iflasının istenmiş
halinde oy kullanabilir.
C) (Y), yalnızca (O)'nun kısıtlanması halinde oy
ku Ilanabilir.
D) Esas sözleşme de aksi kararlaştırılmamışsa
(Y), (O)'yu temsilen oy kullanabilir.
E) (O)'nun yerine mutlaka ortaklığı temsile
yetkili ortak oy kullanmalıdır.
olması

A

aşağıdaki

oranı nda sorumlu olur.
c) (O), üçüncü kişilere karşı, 02.01.2007
tarihinden sonra yapılacak işlemler için
20.000 TL ile sorumludur.
D) Esas sözleşme hükmü üçüncü kişilere karşı
geçerli değildir.
E) (O), üçüncü kişilere karşı, 02.01.2007
tarihinden önce yapılmış işlemler ıçın
20.000 TL ile sorumludur.

Yukarıdaki

(Y),

(O),

kişilere

kullanmasına karşı çıkmışlardır.

B)

(O)'nun

sınırlandırılabilmesi

yeni yatırım
ortaklardan
(O)'yu temsilen arkadaşı (Y) katılmıştır. Ancak
toplantı sırasında, diğer ortaklar, (Y)'nin oy

A)

hakkına

yönetme

bilgilere
göre
ifadelerden hangisi doğrudur?

ortaklığa

yapılmasına

ortaklığı

Yukarıdaki

ortaklık

27. (X) kollektif

En çok iki ortak
sahiptir.

29. "(X) kollektif ortaklığına 01.01.2007 tarihinde
ortak olarak katılan (O)'nun sorumluluğu üçüncü
kişilere karşı 20.000 TL ile sınırlıdır." Hükmü
ortaklığın esas sözleşmesine konmuş ve bu
hükümle birlikte esas sözleşme değişikliği
02.01.2007 tarihinde ticaret siciline tescil

sözleşmelerdendir.

E)

ilgili

A)

düzenlenmiştir.

B) Adi
C) Adi
D) Adi

hakkıyla
doğrudur?

edilmiştir.

ortaklık

Adi

yönetim
ifadelerden hangisi

aşağıdaki

A)
B)

26. Adi ortaklıkla ilgili
hangisi yanlıştır?

ortaklıkta

28. Kollektif
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