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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 kitabınızela 
veril.n bilgiı... gOr. cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki dii:unı.melllrle 
It.ği,mit olsa bile, kitaptaki bilgiye gOra 

L doiru olan cevabı ifarel:llyiniz. 

1. Tacir X, kamyonetiyle ticari işletmesinde ürettiği 
mallann teslimine giderken Y'ye çarparak 
yaralanmasına sebep olmuştur. 

Olaya ilişkin a şağıdaki ifadelerden hangis i 
yanhstır? 

Al Kaza Y aç ısından ticari iş niteliginde 
olmadıgından , kazayla ilgili uyuşmazlıklarda 
ticaret mahkemeleri görevli degildir. 

Bl Kazanın Y açısından ticari iş sayılabilmesi 

için, Y'nin ticari işletmesiyle ilgili o lması 

gerekir. 
c) Kaza X'in ticari işletmesiyle ilgili olduğundan 

X açısından ticari iştir. 
OL Kazanın X açısından ticari iş sayılabilmesi 

için , Y açısından da ticari iş niteliğinde 

olması şart değildir. 

El Kaza , X için ticari iş niteliğinde olduğundan 
Y için de ticari sayılır. 

2. Aşağıdakilerden hangisi taek sıfatına sahip 
değildir? 

Al Kısıtlı X adına ticari işletmesini işleten vasi 
y 

Bl Ticari işletmesi, onun adına velisi tarafından 
işletilen 15 yaşındaki X 

c) Adi ortaklık ortağı olarak , kendi ve diğer 
ortaklar adına bir ticari işletme işleten X 

OL Kendi adına ticari işletme işleten devlet 
memuru Y 

El Ruhsatname almaksızın ticari işletme 

boyutunda bir eczane işleten Y 

3. Aşağıdakilerden hangis i Türk Ticaret 
Kanununa uygun bir ticaret unvanıdır? 

Al Ali Güven Limited Ortaklığı 
GL Turizm ve Otelcilik Anonim Ortaklığı 
c) Ali Güven ve Ortaklan Turizm ve Otelcilik 

A.Ş. 

OL Turizm ve Otelcilik Kollektif Ortaklığı 
El Turizm ve Otelcilik Komandit Ortaklığı 
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4. Ticaret siciline ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangi si yanlıştır? 

Al Ticaret sicili kamu güvenine mazhar bir 
sicildir. 

Bl Tıcaret sicili alenidir. Ilgili oldugunu 
ispatlayan herkes , ticaret sicilinin içeriğini ve 
belgeleri inceleyebilir. 

c) Ticaret siciline, ancak kanunlann tescilini 
emreltiği konular tescil edilebilir. 

OL Ticaret siciline tescil , kuralolarak açıklayıcı 
niteliktedir. 

El Ticaret siciline tescil , kuralalarak ilg ililerin 
talebi üzerine yapılır. Ancak kanunun 
öngördüğü hallerde re'sen veya ilgili 
makarnın bildimıesi üzerine de tescil 
yapılab i lir. 

5. Haksız rekabet nedeniyle açılabiiecek 

davalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangis i 
yanhstır? 

Al Haksız rekabet sonucu verilen hüküm, 
davayı kazanan tarafın isteği üzerine ilan 
da ettirilebilir. 

Bl Haksız rekabet basın yoluyla işlenmişse, 

tazminat davası dışındaki davalar yazı 
sahibi veya ilan verene karşı açılabilir. 

CL Haksız rekabet eylemine dolaylı veya 
dolaysız ka tılan üçüncü kişile re karşı da 
dava açılabilir. 

OL Haksız rekabet davası sonucu elde edilen 
hüküm sadece taraflar arasında etkilidir. 

El Müşterilerin haksız rekabet nedeniyle dava 
açabilmeleri için fiilen zarar görmüş olmalan 
gerekir. 

6. Aşağıdakilerden hangis i tuzel kiş i tacirler 
tarafından tutulma s ı zorunlu defterlerden biri 
değildir? 

Al Büyük defter 
Bl Envanter defteri 
CL Basit işletme defteri 
OL Karar defteri 
El Yevmiye defteri 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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7. Seyyar tüccar memuruna ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlısbr? 

Al Seyyar tüccar memuru , tacirin bağımlı 

yardımcılan arasında yer alır. 
Bl Seyyar tüccar memuru ticari işletmenin 

merkezi ve şubelerinin bulunduğu yerler 
dışındaki yerlerde görev yapar. 

c) Seyyar tüccar memurunun yetkisini gösterir 
belgenin , seyyar tüccar memurluğu sona 
erdiğinde tacire geri verilmesi gerekir. 

Dl Seyyar tüccar memurunun açık ya da zımni 
olarak a tanması mümkündür. 

El Seyyar tüccar memuruna seyyar tücca r 
memuru olduğuna ilişkin belge verilmişse , 
sa ıtığı malın bedelini almak , makbuz 
vermek, borçluya süre vermek yetkisine 
sahip sayılır. 

8. Cari hesaptaki alacak bakiyesine haciz 
konulmas ı halinde kendis ine haciz tebliğ 

edilen taraf kaç gün içinde haczi kaldırmazsa 
karş ı tarafın cari hesap sözleşmesini fasih 
etme hakkı doğar? 

Al 5 
Bl 7 
CL 8 
Dl 10 
El 15 

9. Ticaret ortaklıklanna ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanhsbr? 

Al Ticaret ortaklıklannın ticaret siciline tescili 
açıklayıcı nitelik ta şır. 

Bl Ticar&t ortaklıklan tÜzQI kişiliğQ sahiptir. 
CL Ticaret ortaklıklan tüzel kişiliği ticaret siciline 

tescil anında kazanır. 
D) Tıcaret ortaklıkları kuralolarak i$letme 

konusu çerçevesinde bütün hakları kazanır. 
E) Tıcaret ortaklıkları kuralolarak işletme 

konusu çerçevesinde borç yüklenebilir. 
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10. Kolektif ortakhkta ortaklık sözleşmesi ile 

ortaklığı yönebne hakkının ortaklardan birine 
bırakılmas ı halinde aşağıdaki ifadelerden 
hangis i doğrudur? 

Al Yönetim kurulu ortaklıgı yönetir. 
Bl Yönetim hakkı kendisine bırakılan ortak 

ortaklığı yönetir. 
c) Yönetim hakkı kendisine bırakılan ortak ve 

diğer ortaklar ortaklığı birlikte yönetir. 
OL Yönetim hakkı kendisine bırakılan ortak ve 

yönetim kurulu ortaklığı birlikte yönetir. 
El Yönetim hakkı kendisine bırakılan ortak ve 

gene l kurulortak lı ğı birlikte yönetir. 

11 . Kolektif ortalık temsilcilerinin görevleri 
sıra sında meydana getirdikleri haksız 

fiillerden kim sorumludur? 

Al Yönetim kurulu 
Bl iradi temsilci 
c) Kolektif ortaklık 
OL Ortaklar 
El Kanuni temsilci 

12. Adi komandit ortaklıkta komanditer ortağın 
adının ortaklık unvanında bulunmasının 

hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Ortaklar ve üçüncü kişilerin ortaklığın feshini 
talep etmesi 

Bl Komandite ortağın sorumluluğunun sınırlı 

hale gelmesi 
c) Komanditer ortağın sorumluluğunun ortaklık 

borçlanndan dolayı .5lnl~lz hale gelmesi 
OL Adi komandit ortaklığın adi ortaklığa 

dönüşmesi 
El Adi komandit ortaklığın kolektif ortaklığa 

dönüşmesi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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13. Aşağıdakilerden hangisi adi komandit 
ortaklıkta komanditer ortağın sorumluluğunun 
sınırsız hale geldiği durumlardan biridir? 

Al Komanditerin getirdiği sermayenin 
azalmasın rağmen faiz ve kar payı alması 

B) Komanditerin haksız yere kar payı ve 
sermaye faizi alması 

c) Komanditerin sermaye taahhüdünü aşan bir 
miktarıa sorumlu olduğunun beyan veya ilan 
etmesi 

D) Komanditerin ortaklıQa getirdigi paradan 
başka sermayenin gerçek değeri ile 
sözleşmede gösterilen değeri arasında 

farklı lı k bulunması 
E) Komanditerin ortaklık yönetimine katılması 

14. Adi komandit ortakhkta komandit&r ortağın 
payını üçüncü bir kişiye devrinin ortaklığa 
karşı geçerli olması ıçın gerekli koşul 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Komanditerin ortaklığa emeğini sermaye 
olarak getirmemiş olması gerekir. 

B) Komanditerin ortaklığa ka~ı sermaye 
koyma borcunu yerine getirmiş o lması 

gerekir. 
CL Devrin hesap dönemi başında gerçekleşmiş 

olması gerekir. 
Dl Pay devrinin licaret mahkemesince 

onaylanması gerekir. 
E) Pay devrini ortakların onaylaması gerekir. 

15. Anonim ortaklıkta ortakların sorumluluğuna 

ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

Al Yönetim kurulu karan ile ortaklara ikincil 
yükümlülükler getirilebilir. 

B) Ortaklar ticaret mahkemesi karan ile ikincil 
yükümlÜlÜkler getirilebilir. 

C) Ortaklık borçlanndan dolayı ortaklar birinci 
derece sorumludur. 

Dl Ortakların ~rumluluğu üstlenmiş oldukları 

sermaye payı ile sınırlıdır. 
El Ortaklann sorumluluğu istenildiği şekilde 

art ı nlabilir. 
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16. Anonim ortaklığa paradan başka değerlerin 

sermaye olarak getirilmesi halinde bu 
sermayeyi temsil eden payların hukuken 
geçerli olarak devrine ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al Paylar ortaklı ğın tescilinden itibaren iki yıl 

sonra hukuken geçerli olarak devredilebilir. 
Bl Paylar ortaklığın tescilinden itibaren üç yıı 

sonra hukuken geçerli olarak devredilebilir. 
c) Paylar ortaklığın tescilinden itibaren bir yıl 

sonra hukuken geçerli olarak devredilebilir. 
OL Paylar sermayenin getirilmesinden itibaren 

a ltı ay sonra hukuken geçerli olarak 
devredilebilir. 

El Paylar sermayenin getirilmesinden itibaren 
bir yıl sonra hukuken geçerli olarak 
devredilebilir. 

17. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıklarda 
genel kurul kararlarının iptali davasının 

koşullarından biridir? 

Al Davacı tarafından asliye ticaret mahkemesi 
hakiminin uygun göreceği bir teminatın 

mahkeme veznesine yatınlması 
Bl Bir genel kurul karannın varıığı 
CL iptal davasının açıldığının ilan edilmesi 
OL Duruşmanın yapılacağı günün ilan edilmesi 
El Genel kurul karannın alındığı tarihten 

itibaren 3 ay içinde davanın açılması 

18. Aşağıda belirtilen hallerden hangisi anonim 
ortaklıklarda genel kurulda alınan kararların 
yok hükmünde sayılmasına neden olmaz? 

Al Toplantı yerinin hiç ilan edilmemiş olması 
B) Genel kurul toplantısına davetin yetkili 

organ tarafından yapılmamı~ olması 
c) Toplantı gününün hiç ilan edilmemiş olması 
OL Toplantı gündeminin gereği gibi ilan 

edilmemesi 
El Gündemde yer almayan konulann karara 

bağlanması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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19. i. 
ii 
iii. 
LV 
V. 

Üyenin denetçilertarafından seçilmesi 
Üyenin ortaklık sözleşmesince atanması 
Üyenin genel kurulca seçilmesi 
Üyenin yönetim kurulunca seçilmesi 
Üyenin kaıru tüzel kişisi tarafından 
gönderilmesi 

Yukarıda verilenlere göre anonim ortaklık 
yönetim kuruluna üye seçilme şekilleri 

aşağıdakilerden hangis inde 1im. ve si2ğ[y 

olarak gösterilmiştir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
c) III , iV ve V 
o l i , ii , iii ve V 
El ii , ii i , IVveV 

20_ Aşağıdakilerden 
yönetim kurulu 
gerektirmez? 

hangis i anonim ortaklık 

üyesinin sorumluluğunu 

Al Başka bir anonim ortaklığa pay sahibi 
olarak katılması 

Bl Pay sahipleri tarafından yapılan ödemelerin 
doğru olmaması 

c) Genel kurul kararlannın sebepsiz olarak 
yerine getirilmemesi 

OL Dağıtılan ya da ödenen kar paylannın 

gerçek olmaması 
El Kanunen tutulması gereken defterlerin 

tutulmaması 

21_ Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta 
azınlık haklarından biri değildir? 

Al Genel kurulu toplantıya çağırma hakkı 
Bl Genel kurul toplantı gündemine madde 

eklenmesini talep etme hakkı 
c) Genel kurul toplantısında oy kullanma hakkı 
OL Bilanço gÖlÜşmelerinin ertelenmesini talep 

etme hakkı 
El Özel denetçi atanmasını talep etme hakkı 

22_ Aşağıdakilerden 
payın sahibine 
biridir? 

hangisi 
tanıdı ğı 

anonim 
mali 

ortaklıkta 

haklardan 

Al Özel denetçi atanmasını talep etme hakkı 
Bl Bilonço gÖlÜşmolerinin ertelenmozini tolep 

etme hakkı 
cı Yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorum 

davası açılmasını talep etme hakkı 
Dl Kin payı hakkı 
El Genel kurul toplantısında oy kullanma hakkı 
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23. Anonim ortaklıkta pay senetleriyle ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Anonim ortaklıkta , pay senetleri ortaklığın 

tescili ile tüzel kişilik kazanmasından önce 
çıkanlmalıdır. 

Bl Anonim ortak lı kta , payın devrinin ortaklığa 

karşı hüküm ifade edebilmesi için pay 
defterine kayıt zorunludur. 

c) Anonim ortaklıkta , payın pay senetlerine 
bağlanması zorunludur. 

OL Anonim ortaklıkta , pay senetleri yaratıcı 

niteliğe sahip kıymeııi evrak sayılmaktadır. 
El Anonim ortaklıkta , pay senetleri yalnızca 

emre yazılı olarak çıkan labilir. 

24. Aşağıdakilerden hangis i tahvil sahipleri 
genel kurulunun yetkilerinden biri değildir? 

A) Tahvil sahiplerini temsil etmek üzere temsilci 
atanmasına karar vermek 

Bl Tahvil sahiplerine ait özel güvencenin 
kaldınlmasına kararvermek 

CL Anonim ortaklığın başka bir anonim 
ortaklığa katılmasına karar vermek 

OL itfa sürelerinin uzatı lmasına karar vermek 
El Tahvil sahiplerine ait özel güvencenin 

azaltılmasına karar vermek 

25. (Y) , (Z) ve (Fl gerçek kişisi beyaz eşya alım 
satımı yapmak üzere (XL limited ş i rl<etini 01. 01 
2009 tarihinde ticaret siciline tescil ile 
kumıuşlardır. 

Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden 

hangis i doğrudur? 

Al limited şirl<etlere yalnızca tüzel kişiler ortak 
olabild iği için , (XL limited şirl<eti tüzel kişilik 

kazanamamıştır. 
Bl (XL limited şirl<eti tacir sıfatına sahiptir. 
CL (XL limited şirl<etin i n tüzel kişiliği yoktur. 
OL Limited şirketlere yalnızca tüzel kişiler ortak 

olabildiği için , (XL Limited şirketi tacir sıfatını 
kazanamamıştır. 

El (XL limited şirketi 15.01 2009 tarihinde tüzel 
kişilik kazanır. 

izleyen sayfaya geçiniz. 



2010 YS 3200-A 

26. Limited ortaklıkta ortaklar kurulu ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al Ortaklar kurulu kararlan aleyhine yalnızca 

müdürler dava açma hakkına sahiptir. 
B) Ortaklar kurulu kararları aleyhine iptal 

davası açılabilir. 

cı Ortaklar kurulunun limited ortaklığı temsil 
yetkisi yoktur. 

D) Ortaklar kurulu limited ortaklığın zorunlu 
organ larından biri değildir. 

E) Ortaklar kurulu kararlan ile üçüncü kişilerin 
haklan üzerinde degişiklik yapılması 

mümkündür. 

27. i. Kıymetli evrak tipleri Türk Ticaret 
Kanununda sınırlayıcı olarak sayılmıştır. 

ii Kıymetli evrak ağırlaştırılmış şekil şartlarına 
tabi değildi r. 

iii. Kıymetli evrakın yitirilmesi halinde; senede 
bağlı olan hak hiçbir koşulda talep 
edilemez. 

Yukarıda verilen kıymetli evrakla ilgili 
ifadelerden hangileri doğrudur? 

Al Yalnız i 
B) Yalnız ii 
CL Yalnız iii 
D) i ve ii 
E) i ve iii 

28. Keşideci (K). 01.01.2009 keşide tarihli 
görüldüğünde ödenecek poliçeyi düzenleyerek 
lehdar (LJye teslim etmiştir. 

Bu poliçe hangi tarihe kabul iç in muhatap 
(Ml'ye ibraz edilmelidir? 

Al 15.01.2009 tarihine kadar. 
Bl 01 02.2009 tarihine kadar. 
CL 1501.2010 tarihine kadar. 
D) 01.01.2011 tarihine kadar. 
E) Görüldüğünde ödenecek poliçelerde kabul 

söz konusu olmadığından. poliçe 
01.01.2010 tarihine kadar ödeme için ibraz 
edilmelidir. 
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29. 01 .01 .2009 düzenleme tarihli düzenleme yeri 

Eskişehir ödeme yeri Isparta olan çek hangi 
tarihe kadar ödenmek üzere ibraz 
edilmelidir? 

A) 01.02.2009 
Bl 01.03.2009 
cı 11.03.2009 
Dj 01.01.2010 
El 11.01.2010 

30. i. Çekte kabul yoktur. 
ii. çekte lehdann gösterilmesi zorunlu değildir. 
iii. Keşidecinin imzasını içermeyen çek geçerli 

değildir. 

iV 01 01.2009 düzenleme tarihli düzenleme 
yeri Ankara ödeme yeri Eskişehir olan çek 
01.03.2009 tarihine kadar ödenmek üzere 
ibraz edilmelidir. 

Çek ııe ııgill yukarıdaki ifadelerden hangııerl 
doQrudur? 

Al Yalnız LV 
Bl livelV 
cı ii i ve LV 
Dl ı. ii ve iii 
El ı.1I . lllveIV 

izleyen sayfaya geçiniz. 


