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2011 BS 3200-A 

DiKKAT! 
Bu dersi n kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 
sonra değişiklik yapılmış olabi lir. Bunun la 
birlikte, testteki soruları, ders kitabınızda 
verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bi 19iye göre 
do-ru olan cevabı i aretle iniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme rehni 
kapsamında yer alması zorunlu unsurlardan 
biridir? 

A) işletme adı 
B) Noterin adı 
C) Rehin miktarı 
D) Kiracılık hakkı 

E) Taşınmaz mallar 

2. Aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi değildir? 

A) Belirli şartların gerçekleşmesi halinde 
kolektif ortaklık ortakları 

B) Bankanın iflasına neden olan banka 
yönetim kurulu üyeleri 

C) Belirli şartların gerçekleşmesi halinde 
komandit ortaklıkta komandite ortaklar 

D) Esnaf sıfatı taşıyan gerçek kişi 
E) Anonim şirketler 

3. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ünvanı 

kullanma hakkının sona erme sebeplerinden 
biridir? 

A) iflas 
B) Şube açma 
C) Esnaf işletmesi haline dönüşme 
D) Tasfiye 
E) Halka açılma 

4. Anonim şirketin sermaye artırımının ticaret 
siciline tescilini talep konusunda 
aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? 

A) Anonim şirketin temsilcisi 
B) Anonim şirketin alacaklıları 
C) Anonim şirketin pay sahipleri 
D) Anonim şirkette azınlık hakkı sahipleri 
El Anonim şirket genel kurulu 
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5. Bağlı olduğu meslekte pazar günleri 
calısılmaması adet olduğu halde, daha fazla 
kazanç elde etmek için pazar günleri çalışan 
tacir X'in davranışı nasıl nitelendirilebilir? 

A) Müşteri menfaatini ön planda tutma 
B) Rakipleri piyasa dışına itme 
C) Haksız rekabet 
D) Eşitlik ilkesini ihlal 
E) Kazanç elde etme 

6. Ticari defterlerin saklama süresi içinde 
yitirilmesi durumunda süresi içinde zayi 
belgesi alınmamasının sonucu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Defterleri kanuna uygun tutmamış sayılma 
B) Tacir lehine kanıt sayılma 
C) Sözlü kanıt sayılma 
D) Hileli müflis sayılma 
E) Defterleri ibrazdan kaçınmış sayılma 

7. Süresi belli olmayan acentelik 
sözleşmesinde taraflar sözleşmeyi fesih 
etmek ıçın ne kadar süre önce fesih 
bildiriminde bulunmalıdır? 

A) 10 gün 
B) 1 ay 
C) 3 ay 
D) 6 ay 
E) 1 yıl 

8. Belirli süreli cari hesap sözleşmesi ne zaman 
sona erer? 

A) Sürenin sona ermesi ile 
B) 8 gün içinde ayıp ihbarında bulunulması ile 
C) 8 gün içinde temerrüt ihtarında bulunulması 

ile 
D) 15 gün içinde ticaret sicil memuruna tadil 

başvurusunda bulunulması ile 
E) 15 gün içinde ticaret sicil memuruna terkin 

başvurusunda bulunulması ile 
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9. Kollektif ortaklık hangi anda tüzel kişilik 

kazanır? 

A) Ticaret siciline tescil 
B) Ticaret sicil gazetesinde ilan 
C) Ortaklık ana sözleşmesinin imzalanması 
D) Ortaklık ana sözleşmesindeki imzaların 

noterce tasdiki 
E) Ortaklık sözleşmesinin hazırlanması 

10. (X) Kollektif ortaklığının ortakları; ortaklarından 

(P)'nin kendilerinden izin almadan başka bir 
kollektif ortaklığa katıldığını 01.01.2010 
tarihinde öğrenmişlerdir. 

Yukarıda verilen örneğe göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıstır? 

A) (P), rekabet yasağına aykırı hareket 
etmiştir. 

B) Diğer ortaklar (X) Ortaklığının feshini 
isteyebilir. 

C) (X) Ortaklığı (P)'ye karşı tazminat davası 

açabilir. 
D) Diğer ortakların (P)'ye karşı rekabet 

yasağına aykırı hareket etmekten 
kaynaklanan talep hakları 01.01.2012 
tarihinde zamanaşımına uğrar. 

E) (P)'nin (X) Ortaklığından çıkarılabilmesi 

mümkündür. 

11. (P), (R) ve (S); (Y) Kollektif Ortaklığını 

01.01.2010 tarihinde ticaret siciline tescil ile 
kurmuşlardır. Şirket sözleşmesine göre 
ortaklardan (P)'nin ve (R)'nin temsil yetkisi birlikte 
temsil kaydı ile ve (S)'nin şirket borçlarından 

dolayı sorumluluğu ise şirkete koyduğu sermaye 
ile sınırlanmıştır. 

Yukarıda verilen örneğe göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) (P)'nin temsil yetkisinin birlikte temsil 
kaydıyla sınırlanması mümkün değildir. 

B) (P)'nin ve (R )'nin temsil yetkisinin birlikte 
temsil kaydıyla sınırlanması mümkündür. 

C) (Y) kolektif ortaklığının tüzel kişiliği 

bulunmamaktadır. 

D) Yalnızca (S) tacir sıfatına sahiptir. 
E) (Y) kollektif ortaklığı tacir sıfatına sahip 

değildir. 
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12. Aşağıdakilerden hangisinin varlığı halinde 

adi komandit ortaklık sona ermez? 

A) Ortaklığın iflasına karar verilmesi 
B) Ortaklıktaki iki komanditer ortaktan birinin 

vesayet altına alınması 
C) Adi komandit ortaklığın başka bir ortaklıkla 

birleşmesi 

D) Ortakların oybirliği ile ortaklığın feshine 
karar vermesi 

E) Mahkemece ortaklığın feshine karar vermesi 

13. Adi komandit ortaklıkta komanditer ortakla 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Komanditer ortak yalnızca kişisel emeğini 

ortaklığa sermaye olarak koyabilir. 
B) Komanditer ortağın payını devretmesi hiçbir 

koşulda mümkün değildir. 
C) Komanditer ortak, ortaklığı temsile yetkilidir. 
D) Komanditer ortak gerçek veya tüzel kişi 

olabilir. 
E) Komanditer ortak yalnızca ticari itibarını 

ortaklığa sermaye olarak koyabilir. 

14. Ortaklık sözleşmesi kanuna uygun olarak 
hazırlanmayan adi komandit ortaklık için 
aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? 

A) Kollektif ortaklık hükümlerine tabi tutulur. 
B) Ortaklar tüzel kişilik kazanır. 
C) Ortaklık dernek sayılır. 
D) Ortaklarının, ortaklık borçlarından dolayı 

üçüncü kişilere karşı sorumluluğu yoktur. 
E) Ortaklığı yönetim ve temsil hakkı tasfiye 

memurlarına geçer. 
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15. i. Tasfiye bakiyesinde diğer paylara oranla 
farklı ve ek haklar sağlayan özel kategori 
paylar 

ii. Ortaklık sermayesinin miktarı ile her payın 
itibarı değeri 

iii. Ortaklığın amacı ile konusunu oluşturan 

işlemlerin türü ve niteliği 
iV. Ortaklığın ticaret unvanı 
V. Ortaklığın süresi 

Yukarıdakilerden hangileri anonim ortaklık 

sözleşmesinde bulunması zorunlu 
hususlardan biri değildir? 

A) Yalnız i 
B) i ve LV 
C) i ve V 
D) 1,11 ve III 
E) 11,111 ve LV 

16. Anonim ortaklıklarla ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Anonim ortaklıklarda paradan başka 

sermaye karşılığında çıkarılan pay 
senetlerinin, ortaklığın tescilinden itibaren 
on beş yıl geçmeden başkalarına devri 
hükümsüzdür. 

B) Anonim ortaklık, ani ve tedrici olmak üzere 
iki şekilde kurulur. 

C) Taşınmazların anonim ortaklığa sermaye 
olarak konması mümkündür. 

D) Anonim ortaklıkların zorunlu organları genel 
kurul, yönetim kurulu ve denetim 
kurulundan ibarettir. 

E) Anonim ortaklıkların tahvil çıkarması zorunlu 
değildir. 

17. i. Pay sahiplerinin yükümlerini artırmak 
ii. Ortaklığın uyrukluğunu değiştirmek 

iii. Sermayeyi artırmak 
LV. Sözleşmeyi değiştirmek 

V. Sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen 
ortağı ortaklıktan çıkarmak 

Anonim ortaklık genel kurulunda yukarıdaki 
kararlardan hangilerinin oybirliği ile alınması 
gereklidir? 

A) Yalnız III 
B) Yalnız LV 
C) i ve II 
D) i ve III 
E) LV ve V 
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18. Anonim ortaklık genel kuruluyla ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Türk Ticaret Kanunu genel 
herhangi bir yetkisinin devrine, 
koşulda izin vermemektedir. 

B) Genel kurul, yetkilerini kullanırken 

zararlardan dolayı sorumlu olabilir. 
C) Genel kurul, uçuncü kişilerin 

üzerinde etkili olabilir. 

kurulun 
hiçbir 

verdiği 

hakları 

D) Genel kurulda alınan kararlar olumlu veya 
olumsuz oy veren tüm pay sahipleri için 
geçerlidir. 

E) Tasfiye haline giren anonim ortaklığı temsil 
ve denetleme yetkisi genel kurula geçer. 

19. (X) Anonim Ortaklığının yönetim kurulu 
üyelerinden (K)'nın ölümü üzerine diğer üyeler 
(L), (M) ve (N) geçici olarak pay sahiplerinden 
(P)'yi üye olarak seçmişlerdir. 

Yukarıda verilen örneğe göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) (L), (M) ve (N) ancak ortaklık sözleşmesinde 
bu yönde bir hükmün bulunması halinde 
yönetim kuruluna üye seçebilirler. 

B) Diğer üyeler, yalnızca, vesayet altına 

alınma halinde, yönetim kurulu üyesini 
seçebilirler. 

C) Yönetim kurulunun en az beş kişiden 

oluşması zorunlu olduğundan diğer üyelerin 
yaptığı seçim geçersizdir. 

D) (L), (M) ve (N) ancak kamu tüzel kişilerinin 

gönderdiği üyelerin ölümü halinde yönetim 
kuruluna üye seçebilirler. 

E) (P)'nin atama işlemi, seçildiği tarihten 
itibaren yapılacak ilk genel kurul 
toplantısında diğer pay sahiplerinin onayına 
sunulmalıdır. 
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20. (XL Anonim Ortaklığının yönetim kuruluna 
seçilen (Y)'den görevine başlamadan önce, 
görevlerinden doğan sorumlarına karşı kanunen 
belirlenen miktarda pay senedini ortaklığa tevdi 
etmesi istenmiştir. Ancak, (Yl, bu güvenceyi 
vermeyi reddetmiştir. 

Yukarıda verilen örneğe göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al (YL gerçek kişi ise, pay senedi tevdi etmesi 
zorunlu değildir. 

Bl (Y)'nin kanunen belirlenen miktardaki pay 
senetlerinin bağlı nama yazılı olması 

zorunludur. 
CL (Y)'nin kanunen belirlenen miktardaki pay 

senetlerini ortaklığa teslim etmeden 
görevine başlaması mümkün değildir. 

OL (YL ortaklık sözleşmesinde bu yönde hüküm 
bulunması kaydıyla pay senetlerini ortaklığa 
tevdi etmeye mecburdur. 

El (YL tüzel kişi ise, pay senedi tevdi etmesi 
zorunlu değildir. 

21. Aşağıdaki hallerden hangisinde, sermaye 
koyma borcunu yerine getirmeyen anonim 
ortaklık pay sahibi ortaklıktan çıkarılabilir? 

Al Herhangi bir ihtar yapılmadan denetim 
kurulu kararıyla 

Bl Pay sahibi, ancak aynı zamanda yönetim 
kurulu üyesi ise sermaye koyma borcunu 
yerine getirmemesi nedeniyle 

CL Pay sahibi yalnızca tali yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi halinde 

OL Herhangi bir ihtar yapılmadan yönetim 
kurulu başkanının kararıyla 

El Kanunen belirlenen süreye uyularak 

A 
yapılacak ihtardan sonra yönetim kurulu 
kararıyla 

10 

A 
22. (XL Anonim Ortaklığının olağan genel kurul 

toplantısı 01.02.2010 tarihinde yapılmıştır. 

Toplantıda, yönetim kurulu üyelerinden (Yl, 
sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinden 
(P)'nin itirazı üzerine ibra edilememiştir. 

Yukarıdaki verilen örneğe göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al (Yl, ortaklık sermayesinin %10'una sahip ise 
genel kurulca ibra edilmiş sayılır. 

Bl Toplantıda (Pl, olumsuz azınlık hakkını 

kullanmıştır. 
CL (Pl, ortaklık sermayesinin %30'una sahip 

olmadığı için (YL ibra edilmiştir. 
OL (Yl, 31.01.2010 tarihinden itibaren yönetim 

kurulu üyesi sıfatını kaybetmiştir. 
El (Yl, 01.02.2011 tarihine kadar genel kurul 

kararının iptali için dava açabilir. 

23. i. Gerçek pay sahibi sayısının beşten 

aşağıya düşmesi 

ii. Ortaklık sermayesinin 2/3'ünün yitirilmesi 
III. Anonim ortaklığın bir başka ortaklıkla 

birleşmesi 

iV. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının fesih davası 
açması 

Yukarıdakilerden hangileri anonim ortaklığın 
mahkeme kararıyla sona erme 
nedenlerindendir? 

Al Yalnız III 
Bl Yalnız LV 
CL ii ve III 
OL iii ve LV 
El 1,11 ve LV 

24. Tahvillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

Al iki yıldan uzun vadeli tahvillerin ana parası 
yıllık eşit taksitlerle de ödenebilir. 

Bl Yalnızca Sermaye Piyasası Kanununa tabi 
olan anonim ortaklıkların tahvil çıkarması 

mümkündür. 
CL Tahviller nama veya hamiline yazılı olarak 

çıkarılabilir. 

OL Tahviller ağırlaştırılmış şekil şartlarına 

tabidir. 
El Tahvillerin vadesinin iki yıldan az olması 

mümkün değildir. 
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25. iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi 
tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, 
ortakların sorumu yükümlendikleri sermaye 
ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan 
ortaklığa ne ad verilir? 

A) Adi ortaklık 
B) Ortak girişim 
C) Anonim ortaklık 
D) Kollektif ortaklık 
E) Limited ortaklık 

26. Limited ortaklıkta 

yükürnleriyle ilgili 
hangisi doğrudur? 

ortakların ikincil 
aşağıdaki ifadelerden 

A) ikincil yükümler yalnızca limited ortaklığın 
gerçek kişi ortağı için mümkün olabilir. 

B) Sözleşmeye hüküm koymak kaydıyla 

ortaklara ikincil yükümler yüklenebilir. 
C) ikincil yükümler yalnızca kollektif ortaklık 

ortakları için mümkün olabilir. 
D) ikincil yükümler yalnızca limited ortaklığın 

tüzel kişi ortağı için mümkün olabilir. 
E) ikincil yükümler konan ortaklık sözleşmesi 

geçerli değildir. 

27. Aşağıdaki poliçelerden hangisinde kabul söz 
konusu değildir? 

A) Adresli poliçe 
B) Belli bir günde vadeli poliçe 
C) Görüldüğünden belli bir süre sonra vadeli 

poliçe 
D) Görüldüğünde vadeli poliçe 
E) Keşide tarihinden belirli bir süre sonra vadeli 

poliçe 
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28. H, K tarafından düzenlenmiş olan poliçeyi L'den 

beyaz ciro ile devralmıştır. 

Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi 
söylenemez? 

A) H, beyaz ciroyu poliçeyi devredeceği kişi 

adı na doldurabilir. 
B) H, poliçeyi beyaz ciro ya da tam ciro ve 

teslim yoluyla devredebilir. 
C) H'nin poliçeyi teslim etmesi, devir için 

yeterlidir. 
D) H, beyaz ciroya dokunmadan poliçeyi 

devredemez. 
E) H, beyaz ciroyu kendi adına doldurabilir. 

29. Bononun şekil şartlarına il işkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Bonoda düzenleme yeri gösterilmemişse, 

keşidecinin ad ve soyadının yanındaki yer 
düzenleme yeri sayılır. 

B) Bonoda vade gösterilmemişse, bono 
hükümsüzdür. 

C) Bonoda ödeme yeri gösterilmemişse, 

senedin düzenlendiği yer, ödeme yeri 
sayılır. 

D) Bonoda düzenleme tarihi bulunmuyorsa, 
bono batııdır. 

E) Senette bono veya emre muharrer senet 
ifadeleri yok ve senet emre yazılı da 
değilse, hüküm ifade etmez. 

30. Çekin vade konularak düzenlenmesi haline 
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Keşideci çekten cayamaz. 
B) Senet çek olarak geçerli değildir. 
C) Çek ödenmez. 
D) Çek batııdır. 
E) Çek geçerlidir, vade yazılmamış sayılır. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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