4. Ticaret s ic iline te scile i l i ş kin
ifa delerden hangis i yanlı s tı r ?

p IKK AT !
Bu d8fsin kapsamına giren bazı konularda,
ders kitabınızın basıma hazırl anmasından
sonra değişik li kyapı lm ı ş ol abil ir. Bununla
bi rli kte , testtek i sor uları , d9f s k itab ın lZda
ver ile n bi l gilere gör e c evap lay ı nız. Bi r
sorun un cevabı son raki düzenleme le rle
değ i ş mi ş olsa bil e, kitaptaki bi l giye gör e
doa ru olan cevabı isaretlev ini L
1. Ticari i şl etmenin devrine ili ş k i n
ifadeler de n hangisi yanlı s tı r?
A)

B)
c)

D)

E)

2.

memurluğunun bulunduğu Tıcaret Odasının

yetki çevresinde hüküm ifade eder.
C) Tescili zorunlu olan bir konu tescilden önce
de doğmuş ve hüküm ifade etmişse . tescilin
olumsuz etkisinden söz edilir.
D) Ticaret siciline tescil talebi, yazılı şekilde ,
dilekçe ile yapılmalıdır.
E) Tescili gerektiği halde tescil edilmemiş bir
konu üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

a ş ağıdak i

5. Haks ı z rekabet nedeniy le aç ı labilecek hukuk
da va larının

A)

işletmesiyl e

sözleşmede

seçmek ve kullanmak

ilgili bir

kararlaştm l mış

iş

gören tacir,
olmasa dahi,

uygun bir ücret isteyebilir.
c) Her tacir, tica ri i şletmesinin gerektirdiği ticari
defterleri tutmakla yükümlüdür.
D) Tacirler her türlü borçlanndan dolay ı iflasa
tabidir1er.
E) Kendileri ta rafında n bilinmesi şartıyla. ticari
ört ve adete tabi olurtar.

B)
c)
D)
E)

i şletrm adı tescil ed ilmişse , tescil ed i ldiği
sicil çevresinde korunur.
Esnaflarda işletme ad ı kullanabilir.
Tesci edilmemiş işletme adı haksız rekabet
hükümleri ile korunur.
I şletmenin devri. aksi kararlaştınlmamışsa,
işletme adının devrini de kapsar.
Her tacir işle tme adı seçip kullanmak

A) Taraflardan en az biri tacir olma lı d ır.
B) Defterler usulüne uygun tutulmuş olmalıdır.
C) Tüm
denenerdekı
kayıtlar
birbirini
dOğrulamalıdır.

D)

Uyuşmazlık

her iki taraf için de tica ri

iş

niteliğ in de olmalıdır.

E) Beyana tabi ve isteğe bağlı defterler, ancak
onamaya tabi defterlerle birlikte k anıt
kuvvetine sahiptirler.

zorundadır.

A

eylemine dola yl ı veya
üçüncü kişilere karşı da

6. Ticari
defterlerin
sahibi
lehine
kan ı t
olabilmes ine ilişkin a ş a ğ ıdak i ifadelerden
hangis i yan lıstır?

3. I şl etme ad ı na il iş kin a ş a ğı daki ifade lerden
hangi si yanlı s t ı r?
A)

katılan

a § ağı dak i

dava açılabilir.
Haks ı z rekab ete uğrayamn dah i lolduğu
mesleki birlikler, yalnızca tazminat davalannı
açabilirler.
c} i şçilerin
ve
yanlannda
çalışanlann
gerçekleştirdiideri haksız rekabet nedeniyle ,
i şveren aleyhine de dava açılır.
D) Haksız rekabete uğrayan rakip, tüm haksız
rekabet davalannı açabilir.
E) Haksız rekabe! eyleminden zarar görmüş
olan müşteriler de dava açabilir.

zoru nda dırlar.

B) Ticari

rekabet

ilişkin

yanlı s tı r ?

B)

almaz?
unvanı

Haksız
dolaysız

ha ngisi
tacir
olmaya
hüküm ve sonuç lar arasında YiL.

Tacirler ticaret

ta ra flarına

ifadele rden ha ngisi

Aşa ğ ı daki le rden

A)

a ş ağ ı daki

A) Ticaret siciline tescili gerekli konular tescil,
tescil ve ilanı gerekrı konular da tescil ve ilan
edilmişlerse .
üçüncü k işiler bu konulan
bilmediklerin i ileri süremezler.
B) Tescil ed ~en konular, kuralolarak sK;il

Devreden devralan ile birlikte , devrin lescil
ve ilanından önceki muaccel olmayan
borçlanndan dolayı , borcun muaccel oldUğU
tarihten itibaren iki yıl süre ile müteselsilen
sorumludur.
Devralan. işletmenin devrinden önceki borç
ve yükümlerinden de sorumlu dur.
Devir sözleşmesi. ticari işletmenin kayıtlı
bulunduğu
sicil çevresindeki bir noter
tarafından düzenlen ir.
Tıcari
işletme nin
devri. alacaklılara ve
iyiniyet sahibi üçUncü kişilere karşı devrin
tescil ve ilanı ile hüküm ifade eder.
Maddi olmayan unsur devredilmeksizin ticari
işletmen in devri mlrmkün değildir.

bağ l anan

A
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7.

Aşağıdakil e rden
yardımcılarından

hangisi
biridir?

bağımlı

12. Adi komandit ortaklıkta komanditer ortağın
de netle me
hakkına
ili ş kin
aşağıdaki
ifadele rden hangis i ya nlı s tı r?

tüc car

A) Ticaret işleri tellalı
B) Ticari mümessil
cı Sözleşme yapma yetkisine sahip acenta
D) Aracı acenta
E) Komisyoncu

8.

A)

denetleme

hakkı

Komanditer ortağın olağan ve olağan üstü
olmak üzere iki tür denetleme hakkı
mevcuttur.
cı Komanditer ortak olağan denetleme h akkın ı
bizzat veya uzman aracı ı ıg ı ile kulla nır.
D) Komanditer ortak olağanüstü denetleme
hakkını somut işlemler için kullanır.
E) Komanditer ortağ ın o lağanüstü denetleme
hakkı sürekli nitelikte olamaz.

Cari he sap sözle ş me sini akdeden taraflardan
birinin ölümü halinde miras ç ıları kaç gün
ö ncesinden haber vere rek
cari
hes ap
sözleşme s ini fasih edebilir?

13. Adi komandit ortaklıkta komanditer o rta ğın
kişisel nitelikli hak ve borç ları ile ilgi li
a ş ağı da ki ifadelerden hangisi y a nlı s tır?

Aş ağıdakil e rden

hangisi
yer
hus us lardan biridir?

s özle ş me s inde

A)
B)

ortagın

B)

A) 8 gün
B) 10 gün
cı 15 gün
D) 20 gün
E) 6 ay

9.

Komanditer

istenildiği şekilde sınırlanır.

koll e ktif
alması

A)
B)

ortaklık

zorynly

cı

D)
E)

Oıtakl<:ıı <:ııa~ı ilişkil~ı

Komanditer ortağın denetleme hakkı yoktur.
Komanditer ortağın yönetim hakkı yoktur.
Komanditer ortagın itiraz hakkı yoktur.
Komanditer ortak için rekabet yasağı yoktur.
Komanditer ortağın temsil yetkisi yoktur.

Ortaklıktan çıkma halleri
Tasfiye bakiyesi paylan
D) Ortaklığın konusu
E) Kar ve zararın bÖlüşülme oranları
cı

10.

14. Adi komandit ortaklıkta ortaklık borçlarından
kaynakl anan s orumluluğa ili ş kin a ş ağıdaki
ifadelerden hangis i doğrudur?

Aşağıdakilerden

hangis i koll e ktif ortaklıkta
s ermaye koyma borcunu süresinde
v e gereği gibi yerine getirmemesi ha linde
ortaklığın uygulayabileceği bir yaptırımdır?
ortağın

A)
B)
cı

D)
E)

Ortaklık borçlanndan dolayı birinci derece
sorumluluk sadece komandite ortağa aittir.
B) Ortaklık borçlanndan dolayı birinci derece
sorumluluk sadece koma nditer ortağa aittir.
cı Ortaklık
borçlanndan
dolayı
ortaklann
sorumluluğu yoktur.
D) Oıtaklık borçlanndan
dolayı
ortaklıgın
sorumluluğu yoktur.
E) Ortaklık borçlanndan dolayı birinci derece
sorumluluk ortaklığa aittir.

A)

Ortaklıktan çıkarma
Ortaklığın feshi
Gecikme giderimi
Ortaklığın ticaret sicilinden silinmesi
Ortaklığın infisa h ı

11. Kollektif

ortaklık l arda

ç ıkarılma sı,

ortağın

ortaklıktan

üç üncü ki ş ilere karş ı ,
tarihten itibare n hüküm ifade e der?

15. Anonim ortaklıkta sermaye koyma borcunu
y e rine
getirmey en
ortak
kime
kar§ ı
sorumludur?

üzerine ilgili ortağa tasfiye
payının tesliminden itibaren
B) Çıkarma kararının ticaret siciline tescil ve
ilanından itibaren
C) Çıkarma
için
gerekli
sebebin
gerçekle~mesinden itibaren
D) Çıkarma
karannın
ilgililere
tebliğinden
itibaren
El Çıkarma ka ran ndan itibaren

A)

A

Çıkarma

hangi

kararı

A) Ortaklara
B) Ticaret siciline
C) Alacaklılara
D) Ortaklığa
E) Üçüncü kişilere
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16.

Aşağıdakilerden

hangisi

sözleşmesinde

ortaklık

anonim

bulunması

20. (X), (Y), (Z) gerçek kişisi ile (F) ve (G) tüzel kişisi
(H) Anonim ortaklığını 01.01.2009 tarihinde
ticaret siciline tescil ile kurmuşlardır. Ortak lı k
sözle şmesine göre, kuruculardan (X) ortaklığı
tek başına temsil etmeye yetkilidir.

zorunlu

hususlardan biridir?
Her payın itibari degeri
Kuruculara sağlanacak öze l çıkarlar
cı Kar dağıtım oranı
D) Ortaklığın süresi
E) Tasfiye bakiyesi oranı

A)
B)

Yukarıda

verilen bilgilere göre
ifadelerden hangisi doğrudur?

aşağıdaki

(H) anonim ort ak lığı tacir sı fatına sahip
degildir.
Bl (F) ve (Gl tüzel kişi olduklanndan şirke t e
kurucu ortak olamazlar.
c) (X), (Y) ve (Z) gerçek kişi olduklannd an
şirkete kurucu ortak olamazlar.
OL (X)'in tek başına şirketi temsile yetkili
kılınması mümkündür.
El (H) anonim ortaklığı 15.0 1. 2009 tarihinde
tuzel kişi sı fa tı nı kaza nmıştır.

A)

17. Anonim ortaklıklarda genel kurul toplanb
gündeminde
gösterilmeyen
konuların
görüsülememesi
ve
karara
baglanamamasına ne ad verilir?
A)
B)
cı

D)
E)

Gündeme bağlılık ilkesi
Oylama yasağı ilkesi
Görüşme yasağı ilkesi
Gündem ilkesi
Gündemin önceli ği ilkesi

21. Anonim

ortakhkta
karın
dağıtılmasına
hangisi karar verir?

aşağıdakilerden

18.

Aşağıdakilerden

genel kurulu

A) Denetim kurulu
Bl Ticaret mahkemesi
cı Tahvil sahipleri genel kurulu
OL Ticaret sicili memuru
El Genel kurul

hangisi anonim ortaklıklarda
olaganüstü toplantıya

doğrudan

çağırabilir?

A) Pay sahibi
B) Yönetim kurulu
cı Genel kurul
D) Sermaye Piyasası Kurumu
E) Alacaklılar

22. Anonim ortakhkta pay sahibinin asli borcu
nedir?
A) Orta klığı temsil etrnek
Bl Yönetim kurulu top lan tı lanna katılmak
cı Genel kurulu toplantıya çağırmak
OL Genel kuru l karartan nı yerine getirmek
El Orta klığa o lan sermaye borcunu ödemek

19. (M) anonim ortaklığının 01.01.2009 tarihli genel
kurul toplan tı sında, pay sahibi olmaya n (Y)
seçilmiştir.
yönetim
kurulu
üyesi
olarak
Toplantıda pay sahiplerinden (P), (Y)'nin , pay
sahibi olmaması nedeniyle yönetim kurulu üyesi
olarak seçilerneyeceğ i ni ifade etmiştir.
23.
Yukarıda

verilenlere
göre
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)
C)

aşağıdaki

pay sahibi
olur?

(Y), seçilmesinden sonra yapılacak ilk genel
kurul t oplantısına katıldığı tarihte göreve

A

hangisi anonim ortaklıkta
sona ermesi ne neden

sıfatının

Anonim ortaklık pay sahibi aleyhine icra
takibi yapı lma sı
Bl Azınlık tarafından özel denetçi atanma sı
l alebinde bulunulması
CL Yönetim kurulu üyesi aleyhine sorum davası

A)

başlayabilir.
Toplantıda a lın an

karargeçerli değildir.
(Y), 15.01 .2009 tarihinden itibaren göreve
başlayabilir.

D)
E)

Aşağıdakilerden

açılması

Yalnızca

(P), yönetim kurulu üyesi olabilir.
(Y)'nin
pay
sahibi
olmadan
göreve
başlaması mümkün değildir.

Dl Pay senedinin devredilmesi
E) Genel kurul toplantısında alınan karar için
iptal davası açılması
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24.

Ay ı n karşıllgı çıkarılan pay senetlerinin,
anonim ortaklığın kurulu ş unun tescilinden bir
ay s onra devredilmesiyle ilgili a ş agıdaki
ifadelerden hangisi dogrudur?

28.

A) Anonim ortaklı k feshedilmiş sayılır.
B) Devralan, yönetim kurulu kararı ile payların
sahibi olabilir.
cı Sanayi ve Tıcaret B akanlığı payla rın sahibi
olur.
D) Devir o rtaklığa karşı hüküm ifade etmez.
E) Anonim ortaklık infisah eder.

Keşideci

(K),
09.04.2009
keşide
tarihli
10.05.2009 vadeli poliçeyı düzenleyerek lehdar
(L)'ye teslim etmiştir. (L) poliçeyi 10.04.2009
tarihinde (X)'ye
devretmiştir.
(X), poliçeyi
09.05.2009 tarihinde kabul için muhatap (M)'ye
ibraz etmiştir. Ancak, (M) poliçeyi kabul için ibraz
SÜresinin geçtigini ileri sürmüş ve poliçeyi kabul
etmemiştir.
Yukarıda

verilenlere
göre
ifadelerden hangisi dogrudur?

aşagıdaki

07.05.2009 tarihine kadar poliçe kabul için
ibraz edilebilir.
B) 15.04.2009 tarihine kadar poliçe kabul için
ibraz edilebilir.
c) Poliçeyi kabul için ibraz süresi geçmemiştir.
D) 10.04.2009 tarihiı ıe kCldaı puliÇt! kal.ıul için
ibraz edilebilir.
E) Poliçeyi kabul için ibraz süresi geçmiştir.

A)
2!1. limited

ortaklıkta

karş ı aşagıdaki

o rtaklar kurulu kararlar ı na
kanun yollarından hangisine

ba ş vurulabilir?

A)
B)
cı

D)
E)

Iptal davası açılabilir.
Giderim davası açılabilir.
Alacagm tahsili davası açılabilir.
Men davası açılabilir.
Ortaklar kurulu kararları aleyhine kanun
yoluna başvurulamaz.

29. Faiz şartı
nedir?
A)
B)
c)
D)
E)

26. (X) limited ortaklığının müdürlerinden (Mi. (Y~
anonim
ortaklığına
pay
sahibi
sıfatıyla
katılmıştır.
Yukarıda

verilenlere
göre
ifadelerden hangisi dogrudur?

A)

aşagıdaki

30.

(M), Tıcaret mahkemesinin kararı ile (Y)
anonim ortaklığına pay sahibi sıfatıyla
katılabi lir.

bul unan ç eki n

hukuki neticesi

Çek kıymetli evrak olma vasfını yitirir.
Faiz şartı yazılmamış sayı lı r.
Çek geçersiz hale gelir.
Çek kambiyo senedi olma vasfını yitirir.
Çekin üzerinde yazılı ola n bedelin yüzde
ikisi için faiz şartı geçerli olur.

Ke ş ide yerinin bonoda gösteri lmemasinin
hukuki sonucu aşagıdakilerden hangisidir?

yeri keşide yeri sayı lır.
yeri keşide yeri sayılır.
Keşidecinin
imzasının
yanında
bir yer
gösterilmişse , O yer keşide yeri sayılır.
D) Lehdann yerleşim yeri keşide yeri sayı lır.
E) Avalistin yer1eşim yeri keşide yeri sayı lır.

A)
B)
c)

(M), yalnızca kollektif ortaklıga katılabilir.
cı (M), hiçbir ortaklığa katılamaz.
D) (M)'nin, (Y) anonim ortaklıgına pay sahibi
sıfatıyla katılması mümkündür.
E) (M), Sanayi ve Tıcaret Bakan lığı'nın izni ile
(Y) anonim ortaklığına pay sahibi sıfatıyla
B)

Cirantanın yerleşim

Hamilin

yerleşim

katılabi lir.

27.

Keşideci (K); 1.000 TL bedelli, 07.07. 2009
vadeli
bir
poliçeyi 01.02.2009
tarihinde
düzenleyerek lehdar (L)'ye teslim etmiştir. (L) 02.
02. 2009 tarihinde poliçeyi tahsil cirosuyla
(M)'ye, (M) ise 03.02.2009 tarihinde rehin
cirosuyla (H)'ye devretmiştir.
Yukarıda

verilenlere
göre
ifadelerden hangisi dogrudur?

aşagıdaki

(L) poliçeyi
yalnızca
temlik cirosuyla
devredebilir.
B) (L) hiçbir koşulda poliçeyi devredemez.
C) (M)'nin yaptığı rehin cirosu geçerli değildir.
D) (L)'nin yaptığı tahsil cirosu geçerli değildir.
E) (M) hiçbir koşulda poliçeyi devredemez.

A)

A
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