4.

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 işletmenin devrine ilişkin
ifadelerden hangisi vanlıstır?
A)
B)

C)

D)

E)

2.

hükümlere tabi

hangisi tacirler

Bazı işlemlerin,

ancak ticaret siciline kayıt ile
ve hüküm ifade etmesi, ticaret
siciline
tescilin
hangi
niteliğinin
bir
sonucudur?
doğması

A) Yaratıcı nitelik
B) Olumsuz etki
c) Olumlu etki
D) Açıklayıcı nitelik
E) Resmi nitelik

aşağıdaki

Maddi olmayan unsurun devri olmaksızın
ticari işletmenin devri olanaklı değildir.
Ticari işletmenin devri, alacaklılara ve
iyiniyetli üçüncü kişilere karşı devrin tescil ve
ilanı ile hüküm ifade eder.
Ticari işletmeyi devreden kimse, devirden
önceki borç ve yükümlerden devralanla
birlikte iki yıl
süre ile
müteselsilen
sorumludur.
Ticari işletmenin maddi unsurunu oluşturan
varlıklardan herhangi birinin devri için ağır
şekil şartı varsa, bu şart da ayrıca yerine
getirilmelidir.
Sadece maddi olmayan unsurun devri, ticari
işletmenin devri için yeterlidir.

Aşağıdakilerden

5.

Aşağıdakilerden

D)
E)

3.

hakkındaki

6.

Donatma iştiraki
Kendi adına ticari işletme işleten gerçek kişi
Ruhsatname almaksızın eczane işleten
gerçek kişi
ithalat ihracat işleriyle uğraşan bir limited
ortaklıkta ortak olan bir kişi
Kendi adına ticari işletme işleten devlet
memuru

Aşağıdakilerden

hangisi gerçek kişi tacirler
zorunlu olan onamaya
tabi defterler arasında ~ almaz?
A)
B)
c)
D)
E)

adı,

bir

B)
C)
D)
E)

işletmeyi

yarayan bir

benzer

A)

addır.

işletme adı seçilmiş ve kullanılıyorsa, bunun
ticaret siciline tescili gerekir.
Tescil edilen işletme adı, tescil edildiği sicil
çevresinde korunur.
Aksi kararlaştırılmamışsa, işletmenin devri,
işletme adının devrini de kapsar.
işletme adı yalnızca tacirler tarafından

B)
c)

D)
E)

kullanılabilir.

A

tutulması

Stok defteri
Yevmiye defteri
Envanter defteri
Defteri kebir
Bilanço defteri

7. Ticari mümessille ilgili
hangisi doğrudur?

hangisi söylenemez?
işletme

rekabet

iyiniyet sahiplerini kandı rabilecek surette
gerçeğe aykırı iyi hal ve yeterlik belgeleri
vermek
B) Elde ettiği veya öğrendiği üretim ve ticaret
sırlarından
dürüstlük kurallarına
aykırı
olarak haksız yere yararlanmak
c) Gerekli hallerde başkalarının işleri hakkında
gerçeğe uygun bilgiler vermek
D) Başkasının ahlaki ve mali gücü hakkında
gerçeğe aykırı bilgi vermek
E) Aldatıcı reklam yapmak

değildir?

işletmelerden ayırmaya

haksız

A)

işletme adına ilişkin aşağıdaki ifadelerden

A)

hangisi

olusturmaz?

tarafından

A)
B)
C)

A

TicARET HUKUKU

2009 VS 3200-A

aşağıdaki

ifadelerden

Ticari mümessil ticari işletmeye ait taşınmaz
üzerinde rehin tesis edebilir.
Ticari mümessil ticari işletmeyi devredemez.
Ticari mümessil ticari işletme konusuna
girmeyen iş ve işlemler için de taciri temsil
edebilir.
Ticari mümessil ticari işletmeye yeni ortak
kabul edebilir.
Ticari mümessil tacirin ticaret unvanını
değiştirebilir.

6

http://acikogretimx.com

izleyen sayfaya geçiniz.

A

2009 VS 3200-A

8.

Cari

hesaba geçirilen
olur?

alacak

ne

zaman

11. Kollektif

yenilenmiş

A)

hesap sözleşmesinin yazılı şekilde
anda
Hesap devresi sonunda hesap kesildiğinde,
çıkarılan
bakiyenin diğer tarafça kabul
edildiği anda
Alacak kalemlerinden her birinin cari hesaba
geçirildiği anda
Cari hesap sözleşmesi feshedildiği anda
Cari hesap sözleşmesinin zamanaşımına
uğradığı anda

C)
D)
E)

9.

A)

ortağın

payını

hangisi

Yukarıdaki
kurduğu

bilgilere

göre
türü

ortaklığın

(XL

ve

B)

paylara

cı

Sanayi ve
Ticaret
bildirilmelidir.
sözleşmesi
ticaret sicili memuru

Devir

Piyasası

Sermaye

Kurulundan

ızın

alınmalıdır.

D)
E)

Devir sözleşmesi ticaret mahkemesine
bildirilmelidir.
Yazılı devir sözleşmesi yapılmalı ve ortaklar
devri onaylamaııdır.

ortaklığının esas sözleşmesinde beş
belirlenen süresi, ortakların oybirliği ile
aldıkları kararla beş yıl daha uzatılmıştır. Ancak,
ortaklığın ortaklarından (O)'nun kişisel alacaklısı
(Y), süre uzatma kararına itiraz ederek, ticaret
ortaklığın
feshine
karar
mahkemesinden
verilmesini istemiştir.

12. (X) kollektif
yılolarak

(Y)'nin

Yukarıdaki

bilgilere
göre
ifadelerden hangisi doğrudur?

aşağıdakilerden

bölünmüş

sözleşmesi

tarafından onanmaııdır.

hangisidir?
Sermayesi

Devir

Bakanlığına

(X) ve (Y) bir tiyatro işletmesi işletmek üzere bir
gelmiş
ve
ortaklık
sözleşmesini
araya
hazırlayarak ticaret siciline tescil ettirmişlerdir.
Sözleşmeye
göre,
(X)
ve
(Y)
ortaklık
borçlarından tüm malvarlıklarıyla sınırsız olarak
sorumludurlar.

A)

bir

aşağıdakilerden

Cari

yapıldığı

B)

ortaklıkta

devredebilmesi için
gerekı idir?

A)

komandit

ortaklık

B)

B) Limited ortaklık
C) Anonim ortaklık
D) Kollektif ortaklık
E) Adi komandit ortaklık

cı

D)
E)

ortaklığının ortaklarından (Y)'nin,
ortaklardan izin almadan, adi komandit
ortaklığa komandite ortak olarak katıldığı ve
ortaklığın faaliyet alanıyla ilgili bir işi kendi adına
yaptığı diğer ortaklar tarafından öğrenilmiştir.

aşağıdaki

Kollektif ortaklığın süresi en fazla bir yıl
daha uzatılabilir.
Kollektif ortaklığın süresinin uzatılması
mümkün değildir.
(Y), kollektif ortaklığın uzatılan süresi
dolduktan sonra ortaklığın feshini isteyebilir.
(Y), süre uzatma kararına itiraz etme
hakkına sahiptir.
Kollektif ortaklığın süresi Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının onayı ile uzatılabilir.

10. (X) kollektif
diğer

13. Komanditer ortağın denetleme hakkıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?
A)

Yukarıdaki

bilgilere
göre
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

C)

hakkı,

ancak,

ortaklığa

cı

(Y), yalnızca ortaklığın faaliyet alanıyla ilgili
bir işi kendi adına yapabilir.
(Y), rekabet yasağına aykırı hareket

D)
E)

Komanditer

(Y),

yalnızca,

bir

başka

kollektif

değildir.

ve bunların
ibarettir.

yalnızca

D)

(Y),

E)

Ortaklık

ortağın,

olağan
denetleme
envanteri ile bilanço içeriği
doğruluğunu
incelemekten

hakkı, ortaklığın

etmiştir.

A

denetleme

kararıyla kullanılabilir.

Olağanüstü denetleme hakkı, ancak, belli
somut işler için kullanılabilir.
Komanditer ortak, olağan ve olağanüstü
nitellikte denetleme haklarına sahiptir.
Komanditer ortak denetleme hakkına sahip

B)

katılabilir.

B)

Olağanüstü

mahkeme

aşağıdaki

adi ortaklığa katılabilir.
(Y) için giderim davası açamaz.
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17. Ortaklık merkezi izmir'de bulunan ve Türkiye'nin
her ilinde şubeleri olan (X) Anonim Ortaklığının,
pay sahiplerinden biri 1.3.2008 tarihinde
gerçekleştirilen genel kurul toplantısı na karşı
iptal davası açmak istemektedir.

14. Adi komandit ortaklıkta komanditer ortakla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)

C)
D)
E)

Komanditer ortağın tüzel kişi olması
mümkündür.
Komanditer ortak, ortaklık borçlarından
dolayı
üçüncü
kişilere
karşı
tüm
malvarlığıyla sınırsız olarak sorumludur.
Komanditer ortak, ortaklığı temsile yetkilidir.
Komanditer ortağın ölümü ortaklığı sona
erdirir.
Komanditer ortak yaln ızca kişisel emeğini
ortaklığa sermaye olarak koyabilir.

Pay sahibi ilgili davayı !!!. ~ hangi tarihte
ve hangi mahkemede açmalıdır?
A)
B)

c)
D)
E)

1.6.2008 tarihine kadar, izmir Asliye Ticaret
Mahkemesinde
1.6.2008 tarihine kadar, istediği yer Asliye
Ticaret Mahkemesinde
1.9.2008 tarihine kadar, izmir Asliye Ticaret
Mahkemesinde
1.3.2009 tarihine kadar, istanbul Asliye
Hukuk Mahkemesinde
1.6.2009 tarihine kadar, Ankara Asliye
Hukuk Mahkemesinde

18. Anonim

ortaklık

aşağıdaki

A)
15. Anonim ortaklıkta sermaye ile ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?

B)

Sermaye nakit olarak ifade edilmelidir.
Sermayeye ilişkin bir asgari sınır söz konusu

C)

Sermaye olarak nakidden başka değerler
konulabilir.
Sermayenin belirli ve paylara bölünmüş
olması gerekir.
Emek sermaye olarak konulamaz.

c)

değildir.

D)
E)

Genel kurul

kararı

ile

ortaklık sözleşmesi

değiştirilemez.

aşağıdaki

A)
B)

genel kurul kararları ile ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?

D)
E)

Genel kurul kararları, azınlık haklarını ihlal
edemez.
Kanunda
genel kurula özgü olduğu
belirtilen yetkiler, genel kurul kararı ile diğer
organlara devredilemez.
Genel kurul kararı ile üçüncü kişilerin hakları
üzerinde tasarrufta bulunamaz.
Genel kurul kararı ile bireysel haklar ihlal
edemez.

19. Görev süresi sona eren anonim ortaklık yönetim
kurulu üyesi X, bir şahsın sadece bir kez
yönetim kurulu üyeliği yapabileceği gerekçesiyle
tekrar yönetim kurulu üyeliğine seçilmemiştir.
Bu olaya

ilişkin aşağıdaki

ifadelerden hangisi

doğrudur?

X ancak pay sahibi olmadığı takdirde tekrar
yönetim kurulu üyeliğine seçilebilir.
B) X ancak pay sahiplerinin oy birliği ile tekrar
yönetim kurulu üyeliğine seçilebilir.
c) X'in 3 yıllık yönetim kurulu üyeliğinin
ardından
görev süresi 1.5 yıl daha

A)

16.

Aşağıdakilerden

sözleşmesinde

hususlardan biri

hangisi

anonim

bulunması

ortaklık

zorunlu

değildir?

uzatılabilir.

A)
B)
C)
D)
E)

A

Ortaklığa

ait ilanların ne
Payların itibari değeri
Ortaklığın süresi
Ortaklığın sermayesi
Ortaklığın ticaret unvanı

D)

şekilde yapılacağı

E)

X, ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm
yoksa tekrar yönetim kurulu üyeliğine
seçilebilir.
X'in anonim ortaklıkta bir daha yönetim
kurulu üyesi olabilmesi mümkün değildir.
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20. Anonim ortaklık yönetim kurulu aleyhine,
zarar gören alacaklıların giderim talebi ile
dava
açmaları
halinde,
mahkemenin
hükmedeceği giderim kime verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

21.

24. Y sahibi

pay
istemektedir.

C)
D)
E)

ilişkin

Y pay senetlerini Z'ye teslim suretiyle
devredebilir
B) Y pay senetlerini Z'ye sadece alacağın
temliki ve ciro yoluyla devredebilir
c) Y pay senetlerini Z'ye sadece ciro ve teslim
yoluyla devredebilir
D) Y pay senetlerini sadece ciro ile devredebilir
E) Y pay senetlerini Z'ye alacağın temliki ve
ciro yoluyla veya ciro ve teslim yoluyla
devredebilir

ortaklıkta
aşağıdaki

nakit sermaye borcuna
ifadelerden
hangisi

25. X limited ortaklığının 1.1.2008 tarihinde ticaret
ortaklık
siciline tescil edilmesinden
önce
ortaklarından Y ve Z ortaklık adına fabrika
binası kiralamak üzere H ile kira sözleşmesi
akdetmişlerdir.
Kira
sözleşmesi
1.6.2008
tarihinde ortaklık tarafından üstlenilmiştir.

yanlıştır?

B)
C)
D)

E)

23.

Nakit sermaye borcunu yerine getirmeyen
ortak ortaklıktan çıkarılamaz.
Nakit sermayenin ödeme şekli esas
sözleşme de gösterilir.
Nakit sermaye borcunu ödemeyen ortak
aleyhine icra takibi yapılabilir.
Nakit sermaye borcunu vadede yerine
getirmeyen ortak temerrüt faizi ödemekle
yükümlüdür.
Nakit sermaye borcunu ödemeyen ortak
mütemerrit olur.

Aşağıdakilerden

tasfiye

Buna göre kira sözleşmesinden
borçlardan kim sorumludur?

hangisi anonim ortaklık
görevlerinden
biri

tasfiye bakiyesini dağıtma
ödeme
defterlerini 10 yıl süreyle saklama
alacaklılarını alacaklarını bildirmeye

Ortaklık borçlarını
Ortaklık
Ortaklık

davet
E)

A

Ortaklık

X

limited

ortaklığının

kazanmasından

memurlarının

Ortaklık

doğan

tüzel
kişilik
önce akdettiği sözleşmeler
dolayısıyla ortaklık tüzel kişiliği sorumludur.
B) Tüzel kişilik kazanmayan limited ortaklıkla
kira
sözleşmesi
akdeden
H,
bu
sözleşmeden doğan alacağı dolayısıyla hiç
kimseyi sorumlu tutamaz.
c) Kira sözleşmesi ortaklığın tüzel kişilik
kazanmasından
itibaren üç ay içinde
ortaklıkça üstlenilmediği için sözleşmeden Y
ve
Z bireysel ve
zincirleme olarak
sorumludur.
D) X limited ortaklığının akdettiği sözleşmeler
dolayısıyla ortakların hepsi sorumludur.
E) X
limited
ortaklığının
tüzel
kişilik
kazanmasından önce akdettiği sözleşmeler
beş ay içinde ortaklıkça üstlenilmediği için
ortakların hepsi müteselsilen sorumludur.

A)

değildir?

A)
B)
C)
D)

ifadelerden

Bir mal varlığının bütün olarak mal
ortaklığın
kendi
edinilmesi
sebebiyle
paylarını edinmesi
Ortaklık
sermayesinin
iadesinin
gerçekleştirilmesi amacıyla ortaklığın kendi
paylarını edinmesi
Esas sermayenin azaltılmasına ilişkin genel
kurul kararının varlığı
Sermaye yükümünden başkaca bir ortaklık
alacağının tahsili
Ortaklık paylarının
edinilmesinin ortaklık
konusuna girmesi

22. Anonim

A)

aşağıdaki

A)

hangisi anonim ortaklığın
kendi paylarını edinmesine izin verilen
hallerden biri değildir?

B)

X anonim ortaklığının nama
senetlerini
Z'ye
devretmek

Devir işlemine ilişkin
hangisi doğrudur?

Pay sahiplerine
DeneIçilere
Ortaklık tüzel kişiliğine
Zarar gören alacaklılar ile pay sahiplerine
Zarar gören alacaklılara

Aşağıdakilerden

A)

olduğu

yazılı

defterlerini tutma
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26. Limited
aşağıdaki

A)
B)
C)
D)
E)

ortaklık
sermayesine
ilişkin
ifadelerden hangisi yanlıstır?

29. Çekte ödeme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi

Limited ortaklığın sermayesinin tamamı
ortaklarca yükümlenilmiş olmalıdır.
Emek ve ticari itibar mutlaka sermaye olarak
getirilmelidir.
Limited ortaklık sermayesi nakit olarak ifade
edilmelidir.
Limited ortaklığın sermayesi belirli ve
paylara bölünmüş olmalıdır.
Nakitten başkaca bir değer ortaklığa
sermaye olarak konulmuşsa bunun niteliği

A)

doğrudur?

yeri gösterilmediği taktirde çek
yitirir.
Ödeme yerinin gösterilmesi zorunlu değildir.
Banka çeki öderken sınırlama getirebilir.
Ödeme
yeri
gösterilmediği
taktirde
keşidecinin adının yanında gösterilen yer
ödeme yeri sayılır.
Ödeme banka veya ticaret mahkemesi
tarafı ndan yapılı r.
Ödeme

geçerliliğini

B)

c)
D)

E)

sözleşmeye yazılmalıdır.

30. Çekte "düzeitme hakkı" nedir?

A)
B)

c)
D)
E)
27. Nama yazılı kıymetli eyraka ilişkin
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)

aşağıdaki

Çek meblağında düzeltme yapma hakkı
Çekte muhatap bankayı değiştirme hakkı
Çeki ödememe hakkı
Karşılıksız çekte kanunda öngörülen süreler
içinde çek lehtarını değiştirme hakkı
Karşılıksız çekte kanunda öngörülen süreler
içinde çekin karşılıksız kısmının yüzde on
tazminat ve gecikme faizi ile birlikte
ödenmesi hakkı

Nama yazılı kıymetli evrakta devir beyanı
sadece senedin ön yüzüne yazılabilir.
Nama yazılı kıymetli evrakta soyutluk ilkesi
geçerlidir.
Nama yazıl kıymetli evrakta devir beyanı
sözlü olmalıdır.
Nama yazılı kıymetli evrakın devrinde
alacağın temliki hükümleri uygulanır.
Nama yazılı kıymetli evrakta devir ciro ile
gerçekleşir.

28. Poliçenin
cirosuna
ilişkin
ifadelerden hangisi yanlıstır?
A)
B)
C)

D)
E)

A

aşağıdaki

Poliçe herhangi bir üçüncü kişiye ciro
edilebilir.
Ciro senetten doğan hakları devretmek
amacı ile yapılır.
Tarih konulmamış cironun
aksi sabit
oluncaya kadar süresi içinde yapıldığı kabul
edilir.
Ciro tam veya beyaz olarak yapılabilir.
Ödememe protestosu keşide edildikten
sonra yapılan ciro geçersizdir.
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