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1. iflas davası aşağıdaki mahkemelerden 
hangisinin görevalanına girer? 

A) Aile mahkemesi 
B) iş mahkemesi 
C) Asliye ceza mahkemesi 
D) Ticaret mahkemesi 
E) Sulh hukuk mahkemesi 

2. Tacirin, kendisi ile aynı sınıfa giren tedbirli 
ve sağduyulu bir tacirin aynı durumda 
göstereceği özene uygun hareket etmesine 
ne ad verilir? 

A) Eşitlik 

B) iyi niyet 
C) Dürüst davranma 
D) Hakların sakınılarak kullanılması 

E) Basiretli iş adamı gibi hareket 

3. işletme merkezi istanbul/Levent'te bulunan 
bir anonim şirkete ait unvan, sahibine hangi 
çevrede tekel hakkı sağlar? 

A) Marmara Bölgesi'nde 
B) Levent'te 
C) istanbul'da 
D) Türkiye'de 
E) Tüm dünya'da 

4. Sicil memurunun tescil talebini red etmesi 
üzerine başvurulacak hukuki yol 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 8 gün içinde ticaret mahkemesinde itiraz 
B) 10 gün içinde Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığına şikayet 
C) 15 gün içinde Yargıtay'da temyiz 
D) 60 gün içinde Yargıtay'da temyiz 
El 3 ay içinde ticaret mahkemesinde itiraz 
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5. Köşe yazarı (Z), (XL anonim şirketinin zehirli 
atıklarını nehre boşalttığına ilişkin bir makale 
yazarak, kendi adı ile (Y) gazetesinde 1,1,2010 
tarihinde yayınlamıştır. (X) anonim şirketi 

yöneticileri aynı gün gazeteyi okumuş, şirketin 

ticari itibarının bu makale nedeniyle zedelendiği 
iddiası ile dava açmak istemişlerdir, 

(X) anonim şirketi aşağıdaki davalardan 
hangisini açabilir? 

A) Tazminat davası 
B) istirdat davası 
C) istihkak davası 
D) Menfi tespit davası 
E) Fesih davası 

6. Tacir (X), 1.1.2005 tarihinde vefat etmiştir. 

Türk Ticaret Kanunu açısından ticari 
defterlerinin saklanmasına ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Tacir vefat ettiği için ticari defterlerin 
saklanması mecburiyeti ortadan kalkmıştır, 

B) Tacirin mirasçıları ticari defterleri 1,1,2025 
tarihine kadar saklamakla yükümlüdür. 

C) Tacirin mirasçıları ticari defterleri 1,1,2015 
tarihine kadar saklamakla yükümlüdür. 

D) Tacirin bağlı bulunduğu noterin ticari 
defterleri saklaması zorunludur. 

E) Tacirin bağlı bulunduğu sanayi ve ticaret 
odasının ticari defterleri saklaması 

zorunludur, 

7. Aşağıdakilerden hangisi acente, komisyoncu 
ve ticari işler tellahnın ortak özelliklerinden 
biridir? 

A) Tekel hakkı 
B) Yazılı sözleşme 

c) Bordro düzenleme 
D) Süreklilik 
E) Tacire bağımlı olmama 

8. Cari hesaba geçirilen bir kambiyo senedinin 
hangi şart gerçekleştiğinde hesaptan 
çıkarılması gerekir? 

A) Senet için protesto çekilmezse 
B) Senet ciro edilmezse 
C) Senet bedeli vadesinde tahsil edilemezse 
D) Senet kambiyo senetlerine mahsus takip 

yolu ile takip edilmezse 
E) Senedin vadesi gelmezse 
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9. Kolektif ortaklıkta ortakların sorumluluğuna 

ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Ortaklar sadece koymayı taahhüt ettikleri 
sermaye miktarı ile sorumludur. 

B) Ortaklar ikinci derece ve sınırsız sorumludur. 
C) Ortaklık borçlarından sadece ortaklar 

sorumludur. 
D) Ortaklar birinci derece ve sınırlı sorumludur. 
E) Ortaklık borçlarından sadece ortaklık tüzel 

kişiliği sorumludur. 

10. Kollektif ortaklıkta ortakların rekabet yasağı 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Rekabet yasağına aykırı hareket edilmesi 
halinde ortaklığın feshinin istenebilmesi 
mümkündür. 

B) Rekabet yasağına aykırı hareket eden 
ortağın ortaklıktan çıkarılması mümkündür. 

C) Rekabet yasağıyla ilgili kanuni hükümlerin 
ortaklık sözleşmesi ile değiştirilmesi mümkün 
değildir. 

D) Rekabet yasağı ortaklığın fiilen yaptığı 
işlerle sınırlıdır. 

E) Rekabet yasağı yer bakımından ortaklığın 

iş ve çıkar çevresi ile sınırlıdır. 

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 verilenlere göre aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Şirket borçlarından dolayı (P) ve (R) üçüncü 
kişilere karşı birinci derecede ve sınırsız 

olarak sorumludur. 
B) Şirket borçlarından dolayı üçüncü kişilere 

karşı yalnızca (P) ikinci derecede ve sınırsız 
olarak sorumludur. 

cı Şirket borçlarından dolayı üçüncü kişilere 

karşı yalnızca (S) ikinci derecede ve sınırsız 
olarak sorumludur. 

D) Şirket borçlarından dolayı üçüncü kişilere 

karşı yalnızca (S) birinci derecede ve 
sınırsız olarak sorumludur. 

E) (S)'nin şirket borçlarından dolayı şirkete 
koyduğu sermaye ile sorumlu olduğuna dair 
hüküm geçersizdir. 
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12. Adi komandit ortaklıkta yönetim görevını 

üstlenen komanditer ortak için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Üçüncü kişilere karşı sorumluluğu ortaklığa 
getirdiği sermayeyle sınırlıdır. 

B) Ortaklığa katıldığı tarihten sonraki 
borçlardan dolayı 50.000 TL'ye kadar 
sorumludur. 

C) Komandite ortak gibi sorumlu sayılır. 
D) Yalnızca ortaklığa katıldığı tarihten sonraki 

kamu borçlarından dolayı 50.000 TL'ye 
kadar sorumludur. 

E) Üçüncü kişilere karşı sorumluluğu 50.000 
TL ile sınırlıdır. 

13. (X) Adi Komandit Ortaklığı (K), (L) ve (P) 
tarafından 01. 01.2010 tarihinde ticaret siciline 
tescil ile kurulmuştur. Ancak, O 1.02.201 O 
tarihinde ortaklığın komanditer ortağı (P); (D) ile 
bir sözleşme yaparak payını kendisine 
devretmiştir. Komandite ortak (K) devir 
sözleşmesini onaylamış fakat komanditer ortak 
(L) onaylamamıştır. 

Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Devir sözleşmesi ortaklığa karşı hüküm 
ifade etmez. 

B) Devir sözleşmesini yalnızca (K) 
onaylamaııdır. 

C) Devir sözleşmesini yalnızca (L) 
onaylamaııdır. 

D) Devir sözleşmesi ortaklığa karşı 01.03.2010 
tarihinden itibaren hüküm ifade eder. 

E) Devir sözleşmesinin geçerli olması için diğer 
ortakların onayına gerek yoktur. 

14. Adi komandit ortaklıkta komanditer ortağın 

denetleme hakkıyla ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Komanditer ortak olağan ve olağanüstü 

nitelikte denetleme haklarına sahiptir. 
B) Komanditer ortağın olağan denetleme 

hakkı ortaklığın envanteri ile bilanço içeriği 

ve bunların doğruluğunu incelemekten 
ibarettir. 

cı Olağanüstü denetleme hakkı ancak belli 
somut işler için kullanılabilir. 

D) Komanditer ortağın denetleme hakkı 
komandite ortağın denetleme hakkıyla 

aynıdır. 
E) Olağanüstü denetleme hakkı ancak 

mahkeme kararıyla kullanılabilir. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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15. Anonim ortaklığın sermayesiyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Anonim ortaklığa, ticari itibar ve emek 
sermaye olarak konabilir. 

B) Anonim ortaklık sözleşmesinde ortaklığın 

sermayesi ayın olarak ifade edilmelidir. 
C) Anonim ortaklığın sermayesinin belirli ve 

paylara bölünmüş olması gerekir. 
D) Anonim ortaklığın sermayesi en az 10.000 

TL olmalıdır. 
E) Anonim ortaklığa, yalnızca ayın sermaye 

olarak konabilir. 

16. Anonim ortaklık kurucularının 

doğan sorumlarıyla ilgili 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

kuruluştan 
aşağıdaki 

A) Ortaklık tüzel kişilik kazanmadan da, 
kurucuların kuruluştan doğan hukuki 
sorumları nedeniyle genel kurul kararıyla 

aklanabilmesi mümkündür. 
B) Yalnızca esas sermaye hakkında yanlış 

beyanlarda bulunmak nedeniyle kurucuların 
kuruluştan doğan hukuki sorumları 

doğabilir. 
C) Kurucuların kuruluştan doğan hukuki 

sorumlarını gerektiren hallerde, yalnızca 
ortaklığın ve zarar gören pay sahiplerinin 
dava açma hakkı vardır. 

D) Kurucular, şirketin tescili tarihinden itibaren 
dört yıl geçmedikçe, kuruluştan doğan 

hukuki sorumlarından dolayı genel kurul 
kararıyla ibra edilemezler. 

E) Kurucuların kuruluştan doğan hukuki 
sorumlarının zaman aşımına uğraması 
mümkün değildir. 

17. Ortaklık işlerinin görülmesine herhangi bir 
surette katılanların, yönetim kurulu üyelerinin 
aklanma ları na ait kararlarda oy 
kullanamamasına ne denir? 

A) Gündeme bağlılık ilkesi 
B) Hakların sakınılarak kullanılması 
C) Oy hakkında eşitlik 
D) Oy hakkından yoksunluk 
E) Pay sahibinin özen borcu 
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18. Faaliyet alanı beyaz eşya alım satımı olan (X) 

Anonim Ortaklığının genel kurul toplantısında; 

toplantıya çağrı ilanında yer almamasına 

rağmen ortaklığın, faaliyet konusu deniz 
taşımacılığı olan başka bir şirketle birleşmesine 
karar verilmiştir. 

Yukarıdaki olayda, anonim ortaklık genel 
kuruluyla ilgili hangi ilke ihlal edilmiştir? 

A) Oy çokluğu ilkesi 
B) Sermayenin belirliliği ilkesi 
cı Gündeme bağlılık ilkesi 
D) Hakların sakınılarak kullanılması ilkesi 
E) Eşitlik ilkesi 

19. Aşağıdakilerden 
üyesi sıfatının 

biridir? 

hangisi yönetim kurulu 
sona erme sebeplerinden 

A) Yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin 
konu itibariyle sınırlanması 

B) Yönetim kurulu üyesinin istifası 
C) Yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin 

miktar itibariyle sınırlanması 
D) Yönetim kurulu üyesi aleyhine icra takibi 

yapılması 

E) Genel kurul toplantısı sırasında, anonim 
ortaklık için özel denetçi atanması talebinde 
bulunulması 

20. (X) anonim ortaklığının olağan genel kurul 
toplantısı 01.01.2010 tarihinde yapılmıştır. 

Toplantıda gündeme uygun olarak eski yönetim 
kurulu üyeleri ibra edilmiş. Yerlerine pay 
sahiplerinden sermayenin % 1 O'nuna sahip (Y), 
sermayenin %25'lne sahip (Z), sermayenin 
%15'ine sahip (H) ve pay sahibi olmayan (F) 
yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Ancak, 
toplantıda sermayenin %20'sine sahip pay 
sahiplerinden (P), (F)'nin, pay sahibi olmaması 
nedeniyle yönetim kurulu üyeliğine 

getirilemeyeceğini belirtmiştir. 

Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Toplantıda alınan karar geçerli değildir. 
B) Yalnızca (Z) ve (H) yönetim kurulu üyesi 

olarak seçilmiş sayılırlar. 
C) (F), sermayenin %70'ine sahip ortakların 

olumlu oyuyla yönetim kurulu üyesi ola rak 
seçilebilir. 

D) Yalnızca (Y) ve (Z) yönetim kurulu üyesi 
olarak seçilmiş sayılırlar. 

E) (F) en az bir ortaklık payına sahip olmak 
şartıyla göreve başlayabilir. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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21. (X) Anonim Ortaklığı 01.01.2007 tarihinde ticaret 
siciline tescil ile kurulmuştur. Ortaklığın 3. olağan 
genel kurul toplantısı 01.01.2010 tarihinde 
yapılmıştır. Toplantı sırasında, pay 
sahiplerinden (P), ortaklığa koyduğu 
sermayesine karşılık olarak faiz ödenmesinin 
kararlaştırılması talebinde bulunmuş, fakat talebi 
reddedilmiştir. 

Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) (P), kararın alındığı tarihten itibaren bir yıl 

içinde genel kurul kararın iptali için dava 
açabilir. 

B) (P), 01,06,2010 tarihine kadar genel kurul 
kararın iptali için dava açabilir, 

c) Denetim kurulu kararıyla sermayeye faiz 
ödenebilir, 

D) Ticaret sicili memurunun onayıyla 
sermayeye faiz ödenebilir, 

E) (P)'nin sermayesi için faiz ödenmesi 
mümkün değildir, 

22. (X) Anonim Ortaklığının olağan genel kurul 
toplantısı 01,0 1,2010 tarihinde yapılmıştır, 

Toplantıda, ortaklık sermayesinin 100,000 
TL'den 150,000 TL'ye çıkarılmasına esas 
sermayenin %80'ine sahip pay sahiplerinin 
olumlu oyuyla karar verilmiştir, 03,01,2010 
tarihinde toplantı için kendisine iadeli taahhütle 
bildirim yapılmamış olan ancak durumdan 
haberdar olan hamiline yazılı pay sahibi (P), 
daha önce ortaklı ğa koyduğu sermaye 
oranında, artırılan sermayeye katılmak istediğini 
belirterek ortaklığa başvurmuştur, 

Yukarıdaki 

haklarından 
istemektedir? 

olayda, (P); 
hangisini 

A) Azınlık hakkı 

B) Temsil hakkı 

pay sahipliği 

kullanmak 

c) Hazırlık devresi faizi alma hakkı 
D) Yeni paylarda önalım hakkı 
E) Çoğunluk hakkı 
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23. Anonim ortaklıklarda payın devri ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Nama yazılı pay senetleri alacağın temliki 
ve teslimle devredilir, 

B) Hamiline yazılı pay senetleri hiçbir koşulda 
devredilemez, 

C) Emre yazılı pay senetleri hiçbir koşulda 
devredilemez, 

D) Yalnızca emre yazılı pay senetlerinin devri 
mümkündür, 

E) Emre yazılı pay senetlerinin devri için ticaret 
sicili memurunun izni gerekir, 

24. Sahibine anonim ortaklık karından pay 
verilmesine olanak sağlayan tahvile ne ad 
verilir? 

A) Yönetime katılma hakkı veren tahviller 
B) Primli tahviller 
C) ikramiyeli tahviller 
D) Güvenceli tahviller 
E) Ortaklık karına katılma hakkı veren tahviller 

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

A) Ortaklığı temsil yetkisi ortaklar kuruluna 
aittir, 

B) Ortaklar kurulunda ortakların bireysel 
haklarını ihlal edici nitelikte karar alınamaz, 

c) Ortaklar kurulu kararları ile üçüncü kişilerin 

hakları üzerinde değişiklik yapılması 

mümkündür. 
D) Ortaklar kurulu ortaklık defterlerini tutmakla 

görevlidir, 
E) Ortaklar kurulu limited ortaklığın zorunlu 

organlarından biri değildir, 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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26. (K) ve (L) gerçek kişisi ile (M) tüzel kişisi beyaz 
eşya alım satımı yapmak üzere (X) limited 
ortaklığını 01. 01 2010 tarihinde ticaret siciline 
tescil ile kurmuşlardır. 

Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) (X) limited ortaklığı 01.01.2010 tarihinde 
tüzel kişilik kazanmıştır. 

B) (K) ve (L)'nin limited ortaklık ortağı olması 

mümkün değildir. 
c) (M)'nin limited ortaklık ortağı olması mümkün 

değildir. 

D) (M) yalnızca anonim ortaklık ortağı olabilir. 
E) (X) limited ortaklığı 01.01.2011 tarihinde 

tacir sıfatını kazanır. 

27. Nama yazılı kıymetli evraka ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Senet borçlusunun senet alacaklısına karşı 
sahip olduğu def'iler, diğer hak sahiplerine 
karşı da ileri sürülebilir. 

B) Nama yazılı senetler, kıymetli evrak olduğu 
için, soyutluk ilkesi geçerlidir. 

C) Nama yazılı kıymetli evrakın içerdiği hakkın, 
iyi niyetle senet malikinden başka bir kişiye 
ödenmesi söz konusu olamaz. 

D) Devir beyanı senedin arkasına veya ayrı bir 
kağıda yazılabilir. 

E) Nama yazılı kıymetli evrakın devri için devir 
beyanı ve senedin teslimi gerekir. 

28. Kıymetli evrakın devrine ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Hamile yazılı senetlerin devri için senedin 
teslimi gerekli ve yeterlidir. 

B) Emre yazılı senetlerin devri için ciro 
yeterlidir. 

C) Nama yazılı kıymetli evrakın devri için 
senedin teslimi yeterlidir. 

D) Hamile yazılı kıymetli evrakın devri için ciro 
edilmiş senedin teslimi gerekir. 

E) Emre yazılı kıymetli evrakın devri için, nama 
yazılı kıymetli evraktan farklı olarak, senedin 
teslimi yeterlidir. 
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29. Aşağıdakilerden hangisi çeki bono ve 

poliçeden ayıran özelliklerden biri değildir? 

A) Bono ve poliçeden farklı olarak, çek bir 
ödeme aracıdır. 

B) Çekte ibraz süreleri bono ve poliçeden 
daha uzundur. 

C) Bono ve poliçeden farklı olarak, çek hamile 
düzenlenebilir. 

D) Bono ve poliçeden farklı olarak, çek 
görüldüğünde ödenir. 

E) Bono ve poliçeden farklı olarak, çek rehin 
cirosu ile devredilemez. 

30. Çekin ödenmesi ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Çekıerin ödeme için ibrazı ancak iş 

günlerinde ve iş saatlerinde yapılır. 
B) Çekin tedavüle konulmasından sonra 

keşidecinin ölmesi durumunda çek geçersiz 
hale geleceğinden, banka ödeme 
yapamaz. 

C) Muhatap, cirosu olanaklı bir çeki öderken 
imzaların doğruluğunu incelemekle yükümlü 
değildir. 

D) ibraz süresinin son günü tatile gelen çek, 
izleyen ilk iş günü ödenir. 

E) Çizgili çekte ödeme ancak bir bankaya 
yapılabilir. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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