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DIKKATI 
Bu d_sin lıap5amına giren bazılrDnularda, 
It.rs kitabınızın bMıma hazırlanmasından 
sonra deQi,iklikyapımlf olabilir. Bununla 
biriikili, t_ttaki soruları, d.-s kitabınııda 
veril.n bilgiı... gOr. cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki diizenlemelllrlll 
değiımiı olsa bile, kitaptaki bilgiye gOra 

L doiru olan cevabı ifaretı.yiniz. 

1. Tacir X, ticari işletmesinde kullanmak üzere 
esnaf Y'den mobilya satın almıştır. 

Sözkonus u sabm sözleşmes ine ili şkin 
aşağıdaki ifadelerden hangis i doğrudur? 

Al Satım sözleşmesi Türk Ticaret Kanununda 
düzenlend iğinden , her iki taraf için de ticari 
niteliktedir. 

Bl Sözleşmenin diğer tarafı tacir olmadığı için, 
sözleşme adi iş sayılır. 

c) Sözleşme , taraflardan biri tacir oldugu için 
ticari niteliktedir. 

OL Sözleşmenin tacir olmayan tarafı için, 
sözleşme adi iş sayılır. 

El Satım sözleşmesi tacir X için ticari nitelikte 
olduğundan , esnaf Y için de ticari sayılır. 

2. Ticari işlere Öncelikli 
gereken hliklimler 
hangis idir? 

Al Emredici hükümler 
Bl Ticari örf ve adet 
cı Sözleşme hükümleri 
OL Genel hükümler 

olarak uygulanması 
aşağıdakiterden 

El Emredici nitelikte olmayan ticari hükümler 

3. Aşağıdaki davalardan hangis i ticaret 
mahkemelerinin görevalanına girmez? 

Al Taraflardan her ikisi için ticari iş niteliğindeki 

anlaşmazlıklardan doğan davalar 
Bl Taraflardan biri için ticari nitelikteki 

sözleşmelerden doğan davalar 
C) Borçlar Kanununun ticari mümessil 

hakkındaki hükümlerinde düzenlenen 
hususlardan dOğan davalar 

OL iflas davası 
El Taraflardan biri için ticari iş sayılan telif 

hakkına il işkin mevzuattan doğan davalar 
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4. Tacir sıfatı na ilişkin a şağıdaki ifadelerden 
hangi si yanlıştır? 

Al Bir ticari işletmeyi kurup açtığını sirküler, 
gazete , radyo ve başkaca ilan vasıtalanyla 
halka bildirmiş olan kimse fiilen işletmeye 

başlamamış olsa bile tacir sayılır. 

B) Ticari işletmesini ticaret siciline kayıt ettirerek 
durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen 
işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. 

cı Bir ticari i şle tmeyi kısmen dahi olsa kendi 
adına işleten kimse tacirdir. 

D) Küçük ve kısıtlıya ait bir ticari işletmeyi onlar 
adına işleten veli ya da vasi tacir sayılır. 

E) Kişise l halleri veya yaptıkları işlerin niteliği 

yahut meslek ve görevleri nedeniyle kanuni 
veya yargısal bir yasağa aykm olarak 
veyahut başka bir kişinin iznine veya resmi 
bir makamın ruhsatma gerek olup da izin 
veya ruhsatname almadan bir ticari işletmeyi 
işleten kimse tacir sayılır. 

5. Tacir A'nın , ticari işletmesinde kullanmak üzere 
Tacir B 'den satın aldığı beş kasa e lmanın bir 
kasası çürük çıkmıştır. 

Tacir A, kendisine yeni bir ka sa elma 
verilmesi talebiyle yapacağı ayıp ihbarını 
hangi tekilde yapmalıdır? 

Al Her iki taraf tacir olduğundan , ihbann noter 
aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla 
ya da telgraf1a yapılması gerekir. 

B) işlem A'nın ticari işletmesiyle ilgili 
olduğundan , noter aracılığıyla , iadeli 
taahhütıü mektupla ya da telgraf1a 
yapılmadıkça geçerli olmaz. 

CL Bu ihbar ka rşı tarafı temerrüde düşümıek, 
sözleşmeyi feslı veya sözleşmeden 

vazgeçmek amacıyla yapılmadığından, 
herhangi bir ~ekle tabi değildir. 

D) Her iki taraf da tacir olduğundan , ihbann 
yazılı şekilde yapılması geçerlilik şartıdır. 

E) Olaydaki ihbar ayıp ihban olduğu ir;in , 
mutlaka yazılı şekilde yap ılmalıdır. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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6, Aşağıdakilerden hangisi tacirlere tanınan 
kolaylıklardan faydalanamaz? 

Al Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi 
adına işleten kimse 

Bl Ticari işletmeleri onlar adına veli veya 
vasileri tarafından işletilen küçük ya da 
kısıtlılar 

c) Bir ticari işletme açmış gibi , ister kendi 
adına , ister adi ortaklık veya her ne suretle 
olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer 
bir ortaklık adına ortak sıfatıyla işlemlerde 

bulunan kimse 
OL Kişisel halleri veya yaptığı işlerin niteliği 

yahut meslek ve görevleri nedeniyle kanuni 
veya yargısal bir yasağa aykırı olarak 
veyahut başka bir kişinin iznine veya resmi 
bir makamın ruhsatına gerek olup da izin 
veya ruhsatname almadan bir ticari işletmeyi 
işleten kimse 

El Amaçlanna ulaşmak için bir ticari işletme 
işleten , kamuya yararlı olmayan demekler 

7_ Bir ticari işletmenin hizmetlerini diğer 

işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye 
yarııyan her türIU görülebilen veya i~itilebilen 
işaretlere ne ad verilir? 

Al Coğrafi işaret 

Bl Hizmet markası 
c) Tıcaret markası 

OL Garanti markası 
El Ticaret unvanı 

8_ Komandit ortaklıklarda komanditer ortağın ad 
ve soyadının ortaklığın ticaret unvanında yer 
almasının sonucu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Adı unvanda yer alan komanditer ortak, 
ortaklıktan çıkanlır. 

BıOrtaklık kollektif ortaklığa dönüşür. 
CL Unvan geçersizdir. 
OL Adı unvanda yer alan komanditer ortak, 

komandite ortak gibi sorumlu olur. 
El Unvanda ayırt edici eklerin kullanılması 

zorunlu hale gelir. 
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9. Ticaret unvanına ilişkin aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıstır? 

Al Şubelerin ticaret unvanı, merkez işletmenin 
ticaret unvanının yanında şube olduğunu 

gösteren bir ibarenin eklenmesi ile oluşur. 
Bl Kanuna ve usulüne uygun olarak tescil ve 

ilan ettiriimiş olan unvanı kullanma hakkı 
yalnızca sahibine aittir. 

cı Tıcaret unvanınırı ticari işletmeden ayn 
olarak devredilmesi mümkündür. 

OL Tacirler, ticari işletmeleriyle ilgili iş ve 
işlemlerinde ticaret u nvanlannı kullanmak 
zorundad ı rlar. 

El Tıcaret ortaklıklan fesih ve 
girmişlerse unvanlanna "tasfiye 
ibaresi eklenir. 

tasfıyeye 

halinde" 

10. Ticaret siciline tesci l i gerekmeyen bir 
konunun her nasılsa tescil edilmiş, ilanı 

gerekmeyen bir konunun her nasılsa ilan 
edilmiş olmasının üçüncü kişilerin iyiniyetini 
ortadan kaldırmaması , yani üçüncü kişilerin 
bunları bilmediklerinin varsayılması , tescilin 
hangi etkisinin bir sonucudur? 

Ai Olumsuz etki 
Bi Olumlu etki 
Ci Bildirici etki 
Di Yaratıcı etki 
Ei Açıklayıcı etki 

11 . Ticaret siciline tescile ili~kin a~ıığıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Sicil memurunun tescil talebini red karanna 
karşı sicilin bulunduğu yerde ticari davalara 
bakmakla görevli mahkemeye itiraz edilebilir. 

Bl Tescil süresi, kuralolarak, tescili gerekli 
işlemin oluşmasından itibaren on gündür. 

cı Sicil memuru tescili istenen işlemler için 
kanuni koşullann gerçekleşip 

gerçekleşmediğini incelemekle yükümlüdür. 
OL Çözümü mahkeme hükmüne baglı olan 

veya sicil memuru tarafından tescilinde 
duraksanan konular , ilgililerin talebi üzerine 
sicile geçici olarak kayıt olunur. 

El Tıcaret siciline tescil , kuralolarak açıklayıcı 
niteliktedir. 

izlııyen sayfaya geçiniz. 
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12. Sicil memurunun ticaret siciline tescil 
talebini red kararına ilgililerin itirazı uzerine, 
sic ilin bulunduğu yerde ticari davalara 
bakmakla görevli mahkemenin verecegı 

karara karş ı temyiz yoluna başvuru sures i ne 
kadardır? 

13. Haksız rekabet nedeniyle aç ılabiiecek hukuk 
davalarında , davacıya ııışkln aşa~ıdakl 

Ifadelerden hangisi yanlıSbr? 

Al Haksız rekabete uğrayan ın dahilolduğu 
mesleki birliklerin tespit davası açmaları 

mümkündür. 
Bl Müşterilerin dava açabilmeleri için fiilen zarar 

görmüş olmaları gerekir. 
CL Haksız rekabete uğrayan rakip . tüm haksız 

rekabet davalannı açabilir. 
Dl Haksız rekabete uğrayan ın dahilolduğu 

mesleki birlikler maddi ve manevi tazminat 
davası açamazlar. 

El Haksız rekabete uğrayan ın dahilolduğu 

mesleki birlider önleme davası açamazlar. 

14. i. 
ii 
iii. 
LV 
V. 

Maddi tazminat davası 
Tespit davası 
Manevi tazminat davası 
Önleme davası 
Haksız rekabetin sonucu 
durumun düzeltilmesi davası 

0.0 

Yukarıdaki davalardan hangiler i 
rekabete uğrayanın dahilolduğu 

birlikler tarafından aç ılabilir? 

Al i , ii 
Bl i , iii 
CL i , ii , iii 
Dl II , IV,V 
Ei iii , IV,V 
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maddi 

haksız 

mesleki 
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15. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet 

olusturmaz? 

Al Başkalannı veya onlann mallannı, iş 

ürünlerini yahut ticari işlerin i yanlış, yanıltıcı 
veya gereksiz yere incitici beyanlarla 
kötülemek 
Başkasının ahlaki ve mali gücü hakkında 
gerçeğe uygun bilgi vemıek 
Yardımcıları, vekilleri kandırmak suretiyle 
işverenin veya müvekkillerinin üretim veya 
ticaret sırlannı açıklatmak veya ele geçirmek 
Derece, belge ve ödül almad ı ğı halde 
bunlara sahipmişçesine hareket ederek 
üstün yeteneğe sahip olduğu kanısını 

uyandınnaya çalışmak veya buna uygun 
olan yanlış unvCln ve mesleki adlar 
kullanmak 

E) iyiniyet sahiplerini kandırabilecek şekilde 
gerçeğe aykın iyi hal ve yeterlik belgeleri 
vennek 

16. Aşağıdaki ticari defterlerden hangisi beyana 
tabi defterlerdendir? 

Al Yevmiye defteri 
Bl Envanter defteri 
CL Senetler defteri 
OL Karar defteri 
El Büyük defter 

17. Ticari defterlerin 
olabilme s ine ilişk in 

hangisi yanlıstır? 

sahibi lehine kanıt 
aşağıdaki itadelerden 

Al Taraflardan en az biri tacir olmalıdır. 
Bl Defterler usulüne uygun tutulmuş olmalıdır. 
c) Tüm defterlerdeki kayıtlar birbirini 

dOğrulamalıdır. 
OL Uyu~mazlık her iki taraf için de ticari i~ 

niteliğinde olma lıdır. 
El Beyana labi ve isteğe bağlı defterler, ancak 

onamaya tabi defterlerle birlikte kanıt 

kuwetine sahiptirler. 

izleyen sayfaya geçini z. 
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18. Tacirin, saklamakla yükümlü olduğu defter ve 
belgeler doğal bir afet sonucu saklama 
süresi içinde yitirildiği halde zayi belgesi 
almamıs olmasının yaptırımı nedir? 

A) Tacir, ticareti terk etmiş sayılır. 
Bl Tacir defterlerini usulüne uygun tutmamış 

sayılır. 
c) Defterlerin ibrazın i talep eden tarafa 

tamamlayıcı yemin verilir. 
OL Tacire tamamlayıcı yemin verilir. 
El Defterlerinin ibrazı istendigi hallerde, tacir 

ibrazdan kaçınmış sayılır. 

19. Ticari mümessile ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlısbr? 

Al Ticari mümessil, niteligi geregi işletme 

konusuna dahilolmayan iş ve işlemlerde 

işletme sahibini temsil edemez. 
Bl Ticari mümessilin ölümü halinde, ticari 

mümessillik sona erer. 
c) Ticari mümessilin , işletme konusuna dahil 

olmadıkça, işletmeye ait taşınmazıarı 

devredebilmesi veya ayni bir hakla 
sınırlandırabilmesi için tacirden açık yetki 
alması gerekir. 

OL Ticari mümessilin alanmasının yazılı şekilde 
yap ı lması ve ticaret siciline tescili 
zorunludur. 

El işletme sahibinin ticari mümessili azletmesi 
mümkündür. 

20. Aracı acentaya ili~kin a~ağıdaki itadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A} Aracı acenta müvekkili adına sözleşme 

yaparsa , durumu öğrenir öğrenmez icazet 
vermediğini bildirmeyen müvekkil icazet 
vermiş sayılır. 

Bl Acenla , aynı yer ve bölge içinde , birbirleriyle 
rekabette bulunan birden çok işlelmenin 
aracı acenlalığını yüklenemez. 

c) Aracı ocentonın yaptığı sözleşmeden 

haberdar olan müvekkil , icazet vermediğini 

karşı tarafa bildirirse, acenta sözleşmeden 
sorumlu olur. 

OL Aracı acenta, bağımlı tüccar 
yardımcılanndan biridir. 

El Belirli bir süre için kurulan aracı acentalık 

sözleşmesi, sürenin dolması ile sona erer. 
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21. Sözleşme yapma yetkisine sahip 
ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
söylenemez? 

A 
acentaya 

hangisi 

Al Sözleşme yapma yetkisine sahip acenla, 
müvekkilinin haklannın ve çıkarlannın 

gerektirdiği tüm önlemleri almak zorundadır. 
Bl Sözleşme yapma yetkisine sahip acenlanın 

yetkisine tacir tarafından getirilen 
sınırlamalann tescil ve ilanı gerekir. 

c) Sözleşme yapma yetkisine sahip acenla 
bagımsız tüccar yardımc:ılan arasında yer 
alır. 

OL Sözleşme yapma yetkisine sahip acenla 
aynı yer ve bölge içinde, birbirleriyle 
rekabelle bulunan birden çok işletmenin 

sözleşme yapma yetkisine sahip 
acentalığını yükleneınez. 

E) Sözleşme yapma yetkisine sahip acenta 
yazılı veya sözlü bir sözleşmeye dayanarak 
faaliyet gösterir. 

22. Aşağıdakilerden 
geçirilebilir? 

hangisi cari hesaba 

Al Muaccel alacaklar 
Bl Takası olanaklı olmayan alacaklar 
c) Belirli bir yere sarf edilmek üzere leslim 

edilen paralar 
OL Emre amade tutulmak üzere teslim olunan 

mallar 
El Cari hesap sözleşmesinin akdirıden önce 

doğmuş alacaklar 

23. Cari hesapta alacağın yenilenmesine ili~kin 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al Yenileme halinde önceki kalemlerden birisi 
için var olan güvenceler sona erer. 

Bl Cari hesaba borç veya alacak kaydı, bunlan 
doğuran sözleşme ve işlemlere ilişkin 

taraflann sahip olduklan savunma hakkını 

sona erdirir. 
CL Cari hesaba borç veya alacak kaydı , bunlan 

doğuran sözleşme ve işlemlere ilişkin 

taraflann sahip olduklan dava hakkını sona 
erdirir. 

D} Cari hesaba geçirilen alacak yenilenmiş 

sayılır. 
E} Hesap bakiyesinin kabulü yenileme olarak 

kabul edilir. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Belirsiz süreli cari hesap sözleşmesi hangi 
halde sona erer? 

A) Taraflardan birinin fesih bildiriminde 
bulunması 

B) Yenileme 
cı Takas 
D) lfa 
E) Tecdit 

25_ Ortaklık sözleşmesinde sermaye uns uruna 
ili şkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

Al Ortaklar tüm mallannı ortaklığa sermaye 
olarak getirmek zorundadırlar. 

BlOrtaklar emeğini ortaklığa sermaye olarak 
getirmek zorundadırlar. 

c) Ortaklar hem mallannı hem de emeklerini 
ortaklıQa sermaye olarak getirmek 
zorundadırlar. 

Dl Ortaklar tüm mal ve emeklerini ortakllQa 
sermaye olarak getirmek zorundadırlar. 

El Ortaklar ortaklık amacının gerçekleştirilmesi 
için gerekli semıayeyi ortaklığa getinnek 
zorundadırlar. 

26. A~ağıdakil.rden hangisi kol.ktif ortaklığın 

unsurlarından biri değildir? 

Al Ortaklann gerçek kişilerden oluşması 

gerekir. 
Bl Kolektif ortaklığın ticaret unvanı seçmesi ve 

kullanması gerekir. 
C) Kolektif ortaklık ticari işletme işletmek amacı 

ile kurulur. 
Dl Ortaklar ortaklık borçlanndan koyduklan 

sermaye ile sorumludur. 
El Kolektif ortaklık tüzel kişiliğe sahiptir. 

27. Kolektif ortaklıkta yönetim hakkı kuralolarak 
kime aittir? 

Al Ortaklığı temsile yetkili kişi ortaklığı yönetme 
hakkına sahiptir. 

Bl Ortaklardan her biri ortaklığı yönetme 
hakkına sahiptir. 

CL Ortaklık genel kurulu ortaklığı yönetme 
hakkına sahiptir. 

Dl Ortaklık denetleme kurulu ortaklığ ı yönetme 
hakkına sahiptir. 

El Ortaklık yönetim kurulu ortaklığı yönetme 
hakkına sahiptir. 
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28. Kolektif ortaklıkta ıtıraz hakkına ilişkin 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al Ortaklar itiraz hakkını olağanüstü işlemler 
için kullanır. 

Bl Yönetim hakkı olsun olmasın her ortağın 
itiraz hakkı vardır. 

cı Yönetim hakkına sahip olan ortaklann itiraz 
hakkı vardır. 

OL Sadece hileye dayalı işlemlerde ortaklann 
itiraz hakkı vardır. 

E) Ortaklar itiraz hakkını işlemin her 
aşamasında kullanabilir. 

29. Kolektif ortaklıkta ortak olmayan bir kiş iye 
ortaklığı tems il yetkisinin verilmesi halinde 
bu ki~inin hukuki statüsü a~ağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Ticari rrumessil 
Bl Ticari vekil 
cı Acente 
D) Seyyar tüccar memuru 
El Komisyoncu 

30. Aşağıdaki iş lemlerden 

ortaklıkta birlikte tems il 
ortaklığı bağlar? 

hangisi 
yetkis ine 

kolektif 
rağmen 

Al Birlikte temsil yetkisine sahip temsilcilerden 
birinin ortaklığa gayrimenkul alması 

B) Birlikte temsil yetkisine sahip temsilcilerden 
birine tebligat yapılması 

cı Birlikte temsil yetkisine sahip temsilcilerden 
birinin kambiyo taahhüdünde bulunması 

Dl Birlikte temsil yetkisine sahip temsilcilerden 
birinin ortak lık konusu dışında bir sözleşme 
akdelmesi 

E) Birlikte temsil yetkisine sahip temsilcilerden 
birinin ortaklık konusuna ilişkin sözleşme 

akdelmesi 

izleyen sayfaya geçiniz. 


