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1. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmelerin malvar-
lığının aktif tarafında yer almaz?

A) Mülkiyet hakkı
B) Rehin hakkı
C) İntifa hakkı
D) Borçlar
E) Fikri ve sınai haklar

2. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin maddi olma-
yan malvarlığı unsurlarından biri değildir?

A) İşletme adı
B) Know-how
C) Endüstriyel tasarım
D) Patent
E) İşletme sermayesi

3. Bir hususun ilk defa sicile geçirilmesine ne ad ve-
rilir?

A) Tescil
B) Tadil
C) Terkin
D) Teslim
E) Tebliğ

4. I. Reklam işlevi
II. Garanti işlevi
III. Kaynak belirtme işlevi
Yukarıdakilerden hangileri markanın başlıca işlevle-
ri arasında yer alır?
A) I ve III
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I ve II
E) Yalnız I

5. Aşağıdakilerden hangisi defter tutma yükümlülü-
ğüne dair TTK açısından cezai yaptırıma tabi olan 
faaliyetlerden biri değildir?

A) Defterleri hiç veya gerektiği şekilde tutmamak
B) Belgelerin kopyasını sağlamak
C) Gerekli onayları yaptırmamak
D) Hileli envanter çıkarmak
E) Belgeleri ibraz edememek

6. Defterlerin her tarafının incelenmesi veya bilirkişi-
lere inceletilmesi için mahkemeye sunulmasına ne 
ad verilir?

A) Teslim
B) Terkin
C) Temyiz
D) Tebliğ
E) Tadil 

7. Şirketi, dernek ve vakıftan ayırmada kullanılacak 
temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişi unsuru
B) Sermaye unsuru
C) Ortak amaç unsuru
D) Sözleşme unsuru
E) Eşit ve aktif çaba unsuru

8. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin belirli işleri bir-
likte gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmeleri 
ve her birinin, diğerlerinden bağımsız olarak, işin 
yalnızca bir kısmının yapılmasından sorumluluk 
üstlendiği hallerde ortaya çıkar?

A) Joint venture
B) Tröst
C) Holding
D) Kartel
E) Konsorsiyum

9. Aşağıdakilerden hangisi sermaye rakamının özel-
liklerinden biri değildir?

A) Nakit ile ifade edilmesi
B) Değişken olması
C) Tamamen taahhüt edilmiş olması
D) Önceden belirlenmiş olması
E) Paylara bölünmüş olması

10. Normatif sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Kuruluş, devletin iznine bağlı değildir.
B) Kanunda öngörülen işlemler ve şartlar gerçekleşti-

rildiğinde ortaklık tüzel kişilik kazanır.
C) Yetkili makam yalnızca, ortaklık sözleşmesinin ka-

nunun emredici hükümlerine uyulup uyulmadığını 
araştırır.

D) Kişilerin ve ortaklık konusunun önemi yoktur.
E) İdarenin takdir yetkisi söz konusudur.
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11. Aşağıdakilerden hangisi ortaklık iş ve ilişkilerinin 
yürütülmesine örnek olarak verilemez?

A) İç denetimin gerçekleştirilmesi
B) Gündelik işlerin yapılması
C) Memur ve müstahdemlerin atanması
D) Ticari temsilcilerin atanması ve azli
E) Tebligat yapılması ve kabul edilmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi pay sahibine bireysel ola-
rak tanınmış haklardan biri değildir?

A) Genel kurula katılma
B) Alınan kararlara karşı iptal ve butlanın tespiti da-

vası açma
C) Bilgi alma ve inceleme
D) Oy kullanmama
E) Kendisini temsil ettirebilme

13. Aşağıdakilerden hangisi genel kurulu toplantıya 
çağırmaya yetkili değildir?

A) Yönetim kurulu
B) Görevleri ile ilgili konularda tasfiye memurları
C) İç denetçiler
D) Belirli şartlarla her bir pay sahibi
E) Azınlık

14. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun 
toplantı gününden en geç kaç gün önce bu senet-
lere zilyet olduklarını kanıtlayarak giriş kartı alırlar 
ve bunları sunarak toplantıya katılabilirler?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

15. Aşağıdakilerden hangisi pay türlerinden biri değil-
dir?

A) Nakit / ayın karşılığı pay
B) İtibari değeri olan / olmayan pay
C) Bedelli / bedelsiz pay
D) İmtiyazlı / adi pay
E) Sınırlı olan / olmayan pay

16. Anonim ortaklıklarda geçerli olan borç ilkesi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Sadakat ilkesi
B) Tek borç ilkesi
C) Sır saklama ilkesi
D) Bilgi verme ilkesi
E) Oy kullanma ilkesi

17. Sermaye artırımları sonucu çıkarılacak yeni paylar-
dan, ortaklık esas (veya kayıtlı sermayeli ortaklık-
larda çıkarılmış) sermayesindeki payları ile orantılı 
olarak alma konusunda mevcut pay sahiplerine 
tanınan öncelik hakkına ne ad verilir?

A) Temettü hakkı
B) Tasfiye hakkı
C) Nisap hakkı
D) Rüçhan hakkı
E) Kâr payı hakkı

18. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın özellikle-
rinden biri değildir?

A) Kıymetli evrak bir borç senedidir.
B) İçerdiği hak ekonomik bir değer taşımalı ve devre-

dilebilir olmalıdır.
C) Hak ile senet arasında kuvvetli bir bağ vardır.
D) Kıymetli evrakta somutluk ilkesi yürürlüktedir.
E) Kıymetli evrak ağırlaştırılmış şekil şartlarına bağ-

lıdır.

19. Aşağıdakilerden hangisi içerdiği hakkın türü açı-
sından kıymetli evrak türlerinden biridir?

A) Ortaklık senetleri
B) Nama yazılı evrak
C) Emre yazılı evrak
D) Hamiline yazılı evrak
E) İlli senetler

20. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin or-
tak özelliklerinden biri değildir?

A) Kambiyo senetlerinde imzaların istiklali ilkesi yürür-
lüktedir.

B) Kambiyo senetlerindeki alacak, özel bir usul ile ta-
kip ve tahsil edilebilir.

C) Kambiyo senetlerinde hak senetle birlikte doğar.
D) Kambiyo senetleri soyut (mücerret) kıymetli evrak 

grubuna girer.
E) Kambiyo senetleri kanunen nama yazılı senetlerdir.
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CEVAP ANAHTARI

1 D 11 A

2 E 12 D

3 A 13 C

4 C 14 A

5 B 15 E

6 A 16 B

7 C 17 D

8 E 18 D

9 B 19 A

10 E 20 E


