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TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF KADROSU  

YAZILI SINAV SORULARI 

(A KİTAPÇIĞI) 
 

 

1- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca tacir ile esnaf işletmesi arasındaki 

sınırın belirlenmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Sınır her sene Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir. 

B) Sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir.  

C) Sınır her ilde, ilin Ticaret Odası tarafından belirlenir. 

D) Sınır her ilde, Valilik tarafından belirlenir. 

 

2- 6102 sayılı TTK uyarınca tescili isteme süresi kural olarak kaç gündür? 

 

A) 5 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

 

3- 6102 sayılı TTK uyarınca tescil istemleri hakkında ticaret sicil müdürlüğünce 

verilecek kararlara karşı yapılacak itiraza ilişkin olarak hangisi doğrudur? 

 

A) İlgililer ticaret sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren sekiz 

gün içinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na dilekçe ile itiraz edebilirler. 

B) İlgililer ticaret sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren sekiz 

gün içinde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret 

mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler. 

C) İlgililer ticaret sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren on gün 

içinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na dilekçe ile itiraz edebilirler. 

D) İlgililer ticaret sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren on gün 

içinde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine 

dilekçe ile itiraz edebilirler. 

 

4- 6102 sayılı TTK uyarınca aşağıdaki kelimelerden hangisi bir ticaret unvanında 

Bakanlar Kurulu izni olmaksızın yer alabilir? 

 

A) Türk                 B) Türkiye                 C) Cumhuriyet               D) Hürriyet                 

 

5- 6102 sayılı TTK’ya göre ticaret şirketlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A) Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir. 

B) Kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirket sermaye şirketi sayılır. 

C) Kollektif ile komandit şirketin tüzel kişiliği bulunmamaktadır. 

D) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin tüzel kişiliği 

bulunmaktadır. 
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6- 6102 sayılı TTK’ya göre geçerli birleşmelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Sermaye şirketleri, sermaye şirketleriyle birleşebilir. 

B) Sermaye şirketleri devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif şirketlerle birleşebilirler. 

C) Sermaye şirketleri devralan şirket olmaları şartıyla komandit şirketlerle birleşebilirler. 

D) Sermaye şirketleri kooperatiflerle birleşemezler. 

 

7- 6102 sayılı TTK’ya göre şirket bölünmelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A) Bir şirket tam veya kısmi bölünebilir. 

B) Sermaye şirketleri ve kooperatifler sermaye şirketlerine ve kooperatiflere bölünebilirler. 

C) Devralan şirket sermayesini, devreden şirketin ortaklarının haklarını koruyacak miktarda 

artırır. 

D) Şirketlerin bölünmesi sonucunda yeni bir şirket kurulması mümkün değildir. 

 

8- 6102 sayılı TTK’ya göre geçerli tür değiştirmelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) Bir sermaye şirketi başka türde bir sermaye şirketine dönüşebilir. 

B) Bir sermaye şirketi bir şahıs şirketine dönüşebilir. 

C) Bir kollektif şirket bir sermaye şirketine dönüşemez. 

D) Bir kooperatif bir sermaye şirketine dönüşemez. 

 

9- 6102 sayılı TTK’ya göre birleşme, bölünme ve tür değiştirme kararına olumlu oy 

vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan şirket ortakları, hangi süre içinde bu 

karara karşı iptal davası açabilirler? 

 

A) Kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren bir ay içinde  

B) Kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren iki ay içinde  

C) Kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren üç ay içinde  

D) Kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren altı ay içinde  

 

10- 6102 sayılı TTK’ya göre aşağıdakilerden hangisi anonim şirkete ayni sermaye olarak 

konulabilecek malvarlığı unsurlarındandır?  

 

A) Kişisel emek 

B) Ticari itibar 

C) Vadesi gelmemiş alacaklar 

D) Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve 

devrolunabilen sanal ortamlar 

 

11- 6102 sayılı TTK’ya göre aşağıdaki şıklardan hangisinde, anonim şirket yönetim 

kurulunun asgari sayısı ile anonim şirkette taahhüt edilecek asgari sermaye tutarı 

doğru gösterilmiştir? 

 

A) 1 kişi – 10.000 TL 

B) 1 kişi – 50.000 TL  

C) 3 kişi – 10.000 TL 

D) 3 kişi – 50.000 TL 
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12- 6102 sayılı TTK’ya göre anonim şirketlerde temsil yetkisinin kapsam ve sınırına 

ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Temsile yetkili olanlar, şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki 

işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. 

B) Temsile yetkili kişiler tarafından yapılan işlemin esas sözleşmeye veya genel kurul kararına 

aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilerin o işlemden dolayı şirkete başvurmalarına 

engel değildir.  

C) Temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte 

kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.   

D) Temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız 

fiillerden şirket sorumlu değildir. 

 

13- 6102 sayılı TTK uyarınca anonim şirket olağan genel kurul toplantıları kural olarak 

ne zaman yapılır? 

 

A) Her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde 

B) Takvim yılının başından itibaren üç ay içinde 

C) Takvim yılının sonundan itibaren üç ay içinde 

D) Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararından itibaren üç ay 

içinde 

 

14- Anonim şirketlerin tasfiyesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Tasfiye memurları esas sözleşmeyle veya genel kurul kararı ile belirlenebilir. 

B) Tasfiye memurları görevlerine başlar başlamaz, şirketin tasfiyenin başlangıcındaki 

durumunu inceleyerek, şirketin malvarlığına ilişkin durumu ile finansal durumunu gösteren 

bir envanter ile bilanço düzenlerler. 

C) Tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay bedelleri geri verildikten sonra 

kalan varlığı, esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa pay sahipleri arasında, ödedikleri 

sermayeler ve imtiyaz hakları oranında dağıtılır. 

D) Tasfiye sonucunda pay sahipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olsa 

bile, genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir. 

 

15- Hal hakem heyetiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

 

A) İdari para cezası uygulamalarına ilişkin uyuşmazlıklar, hal hakem heyetinin görev ve 

yetkileri kapsamındadır. 

B) Hal hakem heyetinde oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

Çekimser oy kullanılamaz.  

C) Hal hakem heyeti, uyuşmazlığa ilişkin konularla sınırlı olmak kaydıyla, ilgili kişi veya 

kuruluşlardan yazıyla bilgi ve belge isteyebilir 

D) Hal hakem heyeti üyeleri, münhasıran kendileri, eşleri, ikinci derece dâhil kan veya kayın 

hısımları ve evlatlıkları ile bunların ortak veya üyesi oldukları tüzel kişilerin ilgili işlerinin 

görüşüldüğü toplantılara katılamaz.  
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16- Toptancı hallerdeki iş yerlerinin işletim türü aşağıdakilerden hangisinde doğru 

sıralanmıştır?  

 

A) Tahsis veya Kiralama yöntemi  

B) Tahsis veya Satış yöntemi 

C) Kiralama veya Satış yöntemi  

D) Tahsis, Kiralama veya Satış yöntemi  

 

17- 5957 sayılı Kanuna göre kullanılması gereken ve malların üretim yerini, cinsini, 

miktarını, hangi üretici ve işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve 

Bakanlık ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygun görülecek diğer 

hususları ihtiva eden belge aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) Kupon 

B) Sertifika 

C) Künye  

D) Karekod 

 

18- Aşağıdaki mallardan hangisinde toptancı hale bildirim zorunluluğu 

bulunmamaktadır? 

 

A) İyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ürünler 

B) İhraç edilmek üzere satın alınan mallar 

C) Üreticilerce perakende olarak doğrudan tüketicilere satılan mallar 

D) İlgili mevzuatı çerçevesinde ithal edilen mallar 

 

19- 5957 Sayılı Kanuna göre tahsis ücreti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A) Pazar yerindeki satış yeri kullanan üreticilerden tahsis ücreti alınmaz. 

B) Tahsis ücreti, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, işgal edilen alan ile orantılı 

olarak tahsil edilen işgaliye harcıdır.  

C) Tahsis ücreti, satış yerinin kullanımı sonrasında belediye meclisince her yıl belirlenecek 

tarifeye göre hesaplanır. 

D) Tahsis ücreti belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında 

tahsil edilir. 

 

20- Aşağıdakilerden hangisi 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanunun kapsamı içinde yer almamaktadır? 

 

A) Elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler 

B) Elektronik ödeme yöntemleri 

C) Elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülükleri 

D) Ticari iletişim 
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21- Aşağıdakilerden hangisi 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun kapsamında hizmet sağlayıcının bilgi verme yükümlülükleri arasında yer 

almamaktadır? 

 

A) Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgiler 

B) Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine 

ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgiler  

C) Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgiler 

D) Sözleşme kapsamında satılan mal ve hizmetlerin teslim süresine ilişkin bilgiler  

 

22- 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin aşağıda yer 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Ticari elektronik ileti onayı yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla 

alınabilir. 

B) Esnaflara önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir. 

C) Ticari elektronik iletiler, alıcılara yalnızca reddetme haklarını kullandıkları takdirde 

gönderilemez. 

D) Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. 

 

23- Aşağıdakilerden hangisi 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanunun kapsamında ticari elektronik iletinin içeriğinde yer alması gereken 

bilgilerden değildir? 

 

A) Hizmet sağlayıcıyı tanıtıcı bilgiler 

B) Hizmet sağlayıcının internet adresi 

C) Hizmet sağlayıcının iletişim bilgileri 

D) İletinin konusu ve amacı  

 

24- 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun kapsamında 

alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Ret bildiriminde bulunan alıcıya iki yıl süreyle hiçbir şekilde ticari elektronik ileti 

gönderilemez. 

B) Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak 

iletilmesini sağlamakla yükümlüdür. 

C) Hizmet sağlayıcı gönderdiği iletide ret bildirimine ilişkin gerekli bilgileri sunmakla 

yükümlüdür. 

D) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı 

reddedebilir. 

 

25- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre tüketicinin tanımı 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

A) Ticari olmayan amaçlarla hareket eden gerçek kişi, 

B) Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden tüzel kişi 

C) Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi 

D) Ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi 
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26- Aşağıdaki konulardan hangisi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

kapsamında değerlendirilemez?  

 

A) Tüketicinin banyosunda kullanmak üzere satın almış olduğu hazır dolaba ilişkin sözleşme,  

B) Doktorun kendi muayenehanesinde kullanmak üzere satın aldığı bilgisayara ilişkin 

sözleşme 

C) Tüketicinin isteklerine göre özel olarak imal edilmiş pencere sistemlerine ilişkin sözleşme, 

D) Konut finansmanı sözleşmeleri, 

 

27- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesi ile tüketicinin 

taraf olduğu sözleşmelerle ilgili bazı temel düzenlemeler getirilmiştir. Aşağıdakilerden 

hangisi bu düzenlemelerden biri değildir? 

 

A) Sözleşmede öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilememesi 

B) Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmelerin en az on altı punto 

büyüklüğünde olması 

C) Sözleşmelerin açık, sade ve anlaşılabilir bir şekilde düzenlenmesi 

D) Tüketici işlemlerinde faize faiz uygulaması olarak ta bilinen bileşik faiz uygulamasının 

yasaklanması 

 

28- Tüketici sözleşmelerindeki haksız sözleşme şartlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır?  

 

A) Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların 

sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde 

tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. 

B) Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. 

C) Haksız şartların denetimi ticaret mahkemelerince yapılmaktadır. 

D) Diğer kamu kurumlarının onay/izin verdiği sözleşmelerde de haksız şart denetimi 

yapılabilecektir. 

 

29-  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 7’nci maddesinde sipariş 

edilmeyen mallarla ilgili bazı düzenlemeler getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu 

düzenlemeler arasında yer alır? 

 

A) Tüketici sipariş vermediği bir ürünün kendisine gönderilmesi durumunda bu ürünü 

kullanmış olsa dahi sorumlu olmaz. 

B) Tüketici kendisine gönderilen malı geri göndermekle yükümlüdür. 

C) Tüketici istemediği halde kendisine gönderilen malı kullanırsa sözleşmenin kurulduğu 

kabul edilir. 

D) Malın sipariş edildiğinin ispatı tüketiciye aittir. 
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30-  Ayıplı mallarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Tüketiciye teslimi anında taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun 

olmayan mallar ayıplı maldır. 

B) Tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki 

veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ayıplı maldır. 

C) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan özelliklerinden bir veya 

birden fazlasını taşımayan mallar ayıplı maldır. 

D) Satın alınan malda ayıp olmasa bile tüketicinin malı beğenmemesi durumunda seçimlik 

haklardan faydalanabilir. 

 

31- Satın alınan bir malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda aşağıdakilerden 

hangisi tüketicinin kullanabileceği seçimlik haklardan biri değildir?  

 

A) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,  

B) Malın ücretli olarak onarılmasını isteme, 

C) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, 

D) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,  

 

32-  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre taksitli satış sözleşmeleri 

ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Taksitle satış sözleşmeleri yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. 

B) Tüketici, 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 

taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. 

C) Satıcı veya sağlayıcı cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle 

yükümlüdür. 

D) Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi 

durumunda, satıcı veya sağlayıcı, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın kalan borcun tümünün 

ifasını talep etme hakkına sahiptir. 

  

33-  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda tüketici kredisi 

sözleşmelerine yönelik çok sayıda düzenleme yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu 

düzenlemeler arasında yer almaz? 

 

A) Tüketici kredisi verilirken tüketicinin talebi olmasa dahi kredi ile ilgili sigorta yaptırılması 

zorunludur. 

B) Kredi sözleşmesi imzalamadan makul bir süre önce, banka, sözleşme şartları hakkında 

tüketiciyi yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır. 

C) Tüketici 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 

tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. 

D) Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece krediyle 

ilgili işlemler yapılması durumunda tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir ücret ya da 

masraf talep edilemez. 
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34-  Ön ödemeli konut satışları, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 

ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Piyasada maketten satış veya sat-yap olarak ta 

adlandırılan bu tür satışlarla ilgili olarak, henüz ortada bir konut olmadan 

tüketicilerin para ödemeye başlaması nedeniyle tüketiciler zaman zaman mağdur 

edilmekteydi.  Bu nedenle Kanunda bu satış türüne yönelik bazı düzenlemeler 

getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu düzenlemeler arasında yer almaz? 

 

A) Yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli konut satışı sözleşmesi yapılamaz.  

B) Ön ödemeli konut sözleşmesi kurulmadan en az üç gün önce tüketicilere ön bilgilendirme 

formu verilmesi zorunludur. 

C) Ön ödemeli konut satışında; tüketicinin 14 günlük cayma hakkı bulunmaktadır. 

D) Ön ödemeli konut satışında konutun teslimine kadar sözleşmeden dönme hakkı 

bulunmaktadır. 

 

35-  İş yeri dışında kurulan sözleşmelerle ilgili aşağıdaki ifadeyi sırasıyla doğru olarak 

tanımlayacak seçeneği işaretleyiniz. 

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler … olarak yapılmadıkça geçerli olmaz. Kurulan 

sözleşmelerin en az … punto büyüklüğünde anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir 

bir şekilde düzenlenmesi ve sözleşmenin bir örneğinin … verilmesi zorunludur. 

 

A) yazılı/on altı/Bakanlığa 

B) yazılı/on iki/Ticaret İl Müdürlüğüne 

C) yazılı/on iki/tüketiciye 

D) yazılı/on dört/tüketiciye 

 

36- Aşağıdakilerden hangisinde devre tatil, işyeri dışında satış, mesafeli satış ve taksitli 

satış sözleşmelerinde cayma hakkı süreleri doğru olarak verilmiştir? 

 

             Devre Tatil           İşyeri Dışında Satış          Mesafeli Satış       Taksitli  Satış  

    

A)       10 gün                        7 gün                          14 gün                   14 gün 

B)       10 gün                        14 gün                        7 gün                      7 gün 

C)       14 gün                        14 gün                        14 gün                   14 gün 

D)       14 gün                        14 gün                        14 gün                     7 gün 

 

37- Etiket, tarife ve fiyat listeleri denetimlerinden kimler sorumludur? 

 

A) Belediyeler ve ilgili odalar 

B) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Belediyeler ve ilgili odalar 

C) Yalnızca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

D) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Belediyeler 

 

38-  Garanti belgesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Garanti süresi içerisinde malın arızalanması durumunda tüketici öncelikle ücretsiz onarım 

hakkını kullanmak zorundadır. 

B) Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari 2 yıldır. 

C) Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcıya aittir. 

D) Üretici ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal edilen mallar için yönetmelikle 

belirlenen bir garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. 
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39-  Aşağıdakilerden hangisi Reklam Kurulu (REK)’in görev ve yetki alanına girmez? 

 

A) Ticari reklamları ve tüketicilere yönelik gerçekleştirilen haksız ticari uygulamaları 

denetlemek, 

B) Aldatıcı-yanıltıcı bir reklamdan dolayı mağdur olmuş tüketicilerin zararlarını tazmin etmek, 

C) Mevzuata aykırı reklamlardan dolayı sorumlular hakkında yaptırım uygulamak, 

D) Ticari reklamlarda uyulacak ilkeleri belirlemek. 

 

40- Aşağıdakilerden hangisi Reklam Kurulu’nun üyesi değildir? 

 

A) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görevlendireceği bir üye, 

B) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görevlendireceği bir üye,  

C) Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendireceği bir üye, 

D) Sağlık Bakanlığından bir üye 

 

41- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerin hangisi 

Reklam Kurulu’nun uyguladığı idari yaptırımlardan biri değildir?  

 

A) Durdurma cezası 

B) Düzeltme cezası 

C) Uyarma cezası 

D) İdari para cezası 

 

42- Aşağıda belirtilen durumların hangisinde Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru 

yapılamaz? 

 

A) Satın alınan televizyonun garanti süresi içerisinde bozulmasına ilişkin uyuşmazlıklarda, 

B) Çalıştığı kurumdan maaş promosyonu alamayan kişinin talebinin yerine getirilmemesine 

ilişkin uyuşmazlıklarda, 

C) Yetkili servise verilen telefonun mevzuatta belirtilen süreler içinde tamir edilememesine 

ilişkin uyuşmazlıklarda, 

D) Bankaların dekont ücreti olarak yüksek meblağ istemesine ilişkin uyuşmazlıklarda.  

 

43-  Aşağıdakilerden hangisi Tüketici Hakem Heyeti üyelerinden değildir? 

 

A) Belediye Başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir 

üye, 

B) Tüketici hakem heyeti raportörleri arasından görevlendirilen bir üye, 

C) Baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye, 

D) Tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçeceği bir üye, 
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44-  “Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 

……….. içinde …………..… bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. 

İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını ……………… ” 

Tüketici Hakem Heyeti kararlarıyla ilgili yukarıdaki ifadeyi sırasıyla doğru olarak 

tamamlayacak seçeneği işaretleyiniz.  

 

A) On beş gün / ikametgâhlarının / durdurmaz. 

B) Bir ay / satıcı veya sağlayıcının / durdurur. 

C) Yedi gün / ikametgâhlarının / durdurur. 

D) On beş gün / tüketici hakem heyetinin / durdurmaz. 

 

45- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre; katılımcılarına bir miktar 

para veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka 

katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve 

malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da 

koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok 

güç olan kazanç beklentisi sistemine ne ad verilmiştir? 

 

A) Piramit satış sistemi 

B) Doğrudan satış sistemi 

C) Ön ödemeli satış sistemi 

D) Hiçbiri 

 

46- 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair 

Kanun’a göre Bakanlığımız tarafından yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Üreticiler, güvensiz ürünlerinin piyasada yer aldığını kendilerinin tespit etmesi halinde, bu 

ürünleri gönüllü geri çağırabilir ve gerekli tedbirleri alır. 

B) Bakanlık, sorumlu olduğu ürünlerin PGD’sini yıllık denetim planının yanı sıra re’sen veya 

ihbar/şikâyet üzerine yapar.  

C) Bakanlık, sorumluluğunda bulunan yerli veya ithal tüm tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi 

ve denetimini gerçekleştirir. 

D) Tüketicilerin kullandığı cep telefonu, bilgisayar ve otomobil gibi ürünlerin PGD’si 

Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.  

 

47- Piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde yapılan kontroller sonucunda bir ürünün 

güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, Bakanlığımız, masrafları üretici 

tarafından karşılanmak üzere, orantılılık ilkesini gözeterek bir takım önlemler 

almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri değildir? 

 

A) Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, 

B) Piyasaya arz edilmiş ürünün toplanması, 

C) Güvensiz ürünün üreticisinin ticari faaliyetlerinin durdurulması,  

D) Üretici tarafından güvensiz ürünlere ilişkin hazırlanacak ilan metninin, ulusal düzeyde 

yayın yapan iki televizyon kanalında okunabilir büyüklükte yazılı olarak ve ayrıca 

seslendirilmesi suretiyle ve ulusal düzeyde dağıtımı yapılan iki gazetede, okunabilir 

büyüklükte ilan edilmesi 
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48- Esnaf ve sanatkârlar odalarına yapılan üyeliklerde aşağıdaki şartlardan hangisi 

aranmaz? 

 

A) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. 

B) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak. 

C)  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmak. 

D) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla 

beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak.  

 

49- Aşağıdakilerden hangisi esnaf ve sanatkârlar odalarının fesih sebeplerindendir? 

 

A)  Üye mevcudunun 500 den aşağı düşmesi. 

B) Oda genel kurulunun üst üste iki defa toplanamaması. 

C) Seçimlerde oda organ üyeliklerine aday çıkmaması. 

D) Bakanlıkça yapılacak uyarıya rağmen mevzuata aykırı genel kurul kararlarının iki ay içinde 

düzeltilmemesi. 

 

50- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarından Birliğin organları nelerdir? 

 

A) Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Meclis-Başkanlar Kurulu-Denetim Kurulu 

B) Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Meslek Komiteleri-Disiplin Kurulu-Denetim Kurulu 

C) Genel Kurul- Yönetim Kurulu-Denetim Kurulu-Disiplin Kurulu 

D) Genel Kurul- Yönetim Kurulu-Başkanlar Kurulu-Denetim Kurulu-Disiplin Kurulu 

 

51- Aşağıdakilerden hangisi esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerinin disiplin 

kurullarınca verilen disiplin cezalarından değildir? 

 

A) Çalışma bölgesi dışına çıkarma cezası 

B) Geçici süreli oda üyeliğinden çıkarma cezası 

C) Para cezası 

D) Uzun süreli oda üyeliğinden çıkarma cezası 

 

52- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan genel kurullarında, genel kurul 

üyelerinin teklifi olsa bile,  ilan edilen gündeme aşağıdakilerden hangisi sonradan 

eklenemez? 

 

A) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi. 

B) Bilanço gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi. 

C) Ana sözleşme değişikliği ve fesih. 

D) Tahmini bütçenin görüşülmesi kabulü veya reddi. 

 

53- Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarında fesih 

kararının alınabilmesi için aranan şart aşağıdakilerden hangisidir ? 

 

A) Genel kurul üyelerinin üçte ikisinin onayı. 

B) Genel kurul üyelerinin dörde birinin onayı. 

C) Toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun onayı. 

D) Toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin onayı. 
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54- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının seçim tarihlerinin ertelenmesine yönelik 

olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

A) Bakanlık tarafından bir yılı geçmemek üzere ertelenebilir.  

B) Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bir yılı geçmemek üzere ertelenebilir 

C) Bakanlar Kurulu tarafından bir yılı geçmemek üzere ertelenebilir. 

D) Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tarafından altı ayı geçmemek üzere ertelenebilir.  

 

55- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi esnaf ve 

sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri kim tarafından hazırlanır? 

 

A) Bağlı bulundukları odalarca hazırlanır. 

B) Bağlı bulundukları birlikler tarafından hazırlanır. 

C) Federasyonlarca hazırlanır. 

D)  Konfederasyon tarafından hazırlanır. 

 

56- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi odalar arasında 

veya bu odalar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında 

üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek amacıyla 

kurulan komite aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Uyuşmazlık Komitesi 

B) Ara Bulucu Komite 

C) Anlaşmazlık Komitesi 

D) Mutabakat Komitesi  

 

57- Esnaf ve sanatkârlar odaları birliği disiplin kurullarınca verilen kararlara karşı 

ilgililer hangi mahkemede dava açabilirler? 

 

A) Sulh ceza mahkemesi 

B) Asliye ceza mahkemesi 

C) İdare mahkemesi 

D) Ağır ceza mahkemesi 

 

58- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağanüstü genel kurul toplantıları ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Toplantı, çağrısında belirlenen gündemle yapılır. 

B) Olağanüstü toplantılarda belirlenen gündem dışında görüşme yapılamaz. 

C) Bakanlık çağrısı hariç, yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı hazırlık çalışmaları 

noter tarafından yürütülür. 

D) Yönetim kurulunun bu görevi yerine getirmemesi halinde ise, olağanüstü genel kurul 

toplantısı hazırlık çalışmalarının nasıl ve kimler tarafından yürütüleceği Bakanlık tarafından 

belirlenir.  
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59- Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının ana sözleşme değişikliklerinde genel kurul 

karar yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Genel kurul üyelerinin yarısından fazlası 

B) Genel kurul üyelerinin tamamı 

C) Genel kurul üyelerinin dörtte üçü 

D) Oybirliği 

 

60- Kooperatifler hangi işlemle tüzel kişilik kazanır? 

 

A) Ticaret siciline tescille 

B) Genel kurul kararıyla 

C) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kuruluşa izin vermesiyle 

D) Yönetim kurulu kararıyla 

 

61- Aşağıdakilerden hangisi kooperatif kuruluşu sırasında tescil ve ilan olunacak 

hususlardan değildir? 

 

A) Kooperatifin amacı, konusu ve varsa süresi 

B) Kooperatifin unvanı ve merkezi 

C) Kooperatifin ne suretle temsil olunacağı ve denetleneceği 

D) Kooperatifin Kurucularına ait mal bildirimi 

 

62- Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin ana sözleşmesinde yer alması gereken 

mecburi hükümlerden değildir? 

 

A) Kooperatifin adı ve merkezi 

B) Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar  

C) Kooperatifin amacı ve çalışma konuları  

D) Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları 

 

63- 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabii kooperatiflerde bir ortaklık payının değeri 

ne kadardır? 

 

A) 10 TL  B) 50 TL   C) 100 TL  D)500 TL 

  

64- Bakanlığımıza bağlı kooperatiflerde kimler genel kurul toplantısına katılma hakkına 

sahiptir? 

 

A) Tüm ortaklar 

B) Üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak 

C) İmtiyazlı ortaklar 

D) Borcu olmayan ortaklar 
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65- Aşağıdakilerden hangisi kooperatif yönetim kurulu üyelerinde bulunması gereken 

şartlardan biri değildir? 

 

A) Türk vatandaşı olmak. 

B) Aynı türde başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmamak. 

C) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli 

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da bu Kanun hükümlerine göre mahkûm 

olmamak. 

D) Başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmamak. 

 

66- Kooperatif ortaklarını ihraç kararı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) İşledikleri suçlardan dolayı 3 yıl hapis cezası alanlar ortaklıktan çıkarılır. 

B) Anasözleşmede yazılı ortaklık şartlarını kaybedenler ortaklıktan çıkarılır. 

C) Parasal yükümlülüklerini otuz gün geciktirmeleri üzerine yönetim kurulunca noter aracılığı 

ile yapılacak on günlük ilk ihtardan sonra yapılacak ikinci ihtarı takip eden bir ay içinde 

de bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ortaklıktan çıkarılır. 

D) Ortaklar, anasözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkartılamazlar. 

 

67- 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortaklar ile 

mirasçılarının isteyebilecekleri alacak ve hakları için kaç yıl zamanaşımı 

öngörülmüştür? 

 

A) 1 yıl  B) 3 yıl  C) 5 yıl  D) 7 yıl 

 

68- Anasözleşmesinde özel bir nisap belirlemeyen tasfiye halindeki bir kooperatifin genel 

kurul toplantı nisabı aşağıdakilerden hangisidir?  

  

A) Toplantı nisabı aranmaz 

B) Tüm ortakların ¼ ü 

C) Tüm ortakların ½ si 

D) Tamamı 

 

69- Bir Tarım Satış Kooperatifinin kurulabilmesi için en az kaç üretici ortağın, bir Tarım 

Satış Kooperatifleri Birliği kurulabilmesi en az kaç tarım satış kooperatifinin bir 

araya gelmesi gerekmektedir?  

 

A) 30 üretici ortağın, 5 tarım satış kooperatifinin, 

B) 7 üretici ortağın, 3 tarım satış kooperatifinin, 

C) 30 üretici ortağın, 3 tarım satış kooperatifinin, 

D) 7 üretici ortağın, 5 tarım satış kooperatifinin, 

 

 

 

 

 

 



Sayfa 15 / 18 
 

70- 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkındaki Kanununa göre 

kooperatif anasözleşmelerinin hazırlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 
 

A) Örnek anasözleşmelerin kabulünde Bakanlar Kurulu Kararı ve Resmi Gazetede 

yayımlanma zorunluluğu bulunmaktadır. 

B) Birliklerin görüşü alınarak Bakanlıkça hazırlanacaktır. 

C) Ürün gruplarına göre farklı anasözleşmelerin hazırlanması mümkün olabilecektir. 

D) Hazırlanacak yeni örnek anasözleşmelere intibak işleri en çok 6 ay içerisinde 

tamamlanacaktır. 

 

71- 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkındaki Kanuna göre 

kurulmuş bulunan kooperatifler ve birliklerin faaliyetlerinde hangisinden muaf 

değildir? 

 

A) Gelir Vergisi Kanununa göre yapılacak kesintiler ile katma değer vergisi.  

B) Ortak içi işlemler sonucu ortaya çıkan olumlu gelir gider farkları gelir ve kurumlar 

vergisinden 

C) Kooperatif veya birliklere yapılan bağışlar, ortaklardan yapılacak kesintilerden 

oluşturulacak fonlar, dağıtılan ya da dağıtılmayarak kooperatif faaliyetlerinde kullanılan 

risturna tabi gelirler, gelir ve kurumlar vergisinden 

D) Kooperatif ve birliklerin defter ve belgelerinin notere tasdik ettirilmesi işlemleri yalnızca 

noterlik ücretine tabi olup, vergi, resim ve harçtan 

 

72-  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük 

Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve 

karara bağlanması en çok kaç gün içinde sonuçlandırılır? 

 

A) Yirmi              B) Otuz   C) Kırk beş   D) Altmış 

 

73- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme istemi reddedilen 

başvuru sahibi yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren 15 gün 

içinde nereye itiraz edebilir? 

 

A) Kamu Görevlileri Etik Kurulu  

B) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu  

C) Başbakanlık 

D) İlgili kurum 

 

74- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 

Kanunu’na göre mal bildirimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

 

A) Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunana 

üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.  

B) Mal bildirimlerindeki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında yayında 

bulunulamaz.  

C) Haksız edinilmiş malların zoralımına hükmolunur.  

D) Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın 

özel dosyasında saklanır. 
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75-  Bakanlığımız merkez teşkilatında 2400, taşra teşkilatında 13600, yurtdışı teşkilatında 

ise 105 olmak üzere toplam 16105 dolu, 6000 kadro ise boş bulunmaktadır. Buna göre, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Bakanlığımızın çalıştırmak zorunda 

olduğu engelli kadro sayısı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 663 

B) 442 

C) 480 

D) 483 

 

76- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi memurların 

ödevleri ve sorumlulukları arasında sayılmamıştır? 

 

A) Yurtdışında davranış 

B) Kişilerin uğradıkları zararlar 

C) Mal Bildirimi 

D) İsnat ve iftiralara karşı koruma  

 

77- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Aylıktan Kesme 

Cezasını gerektiren fiil ve hallerden değildir?  

 

A) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, 

B) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz 

kullanmak veya kullandırmak, 

C)  Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, 

D) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranışlarda bulunmak, 

 

78- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre,  adaylık devresi içinde temel eğitimde 

başarısız olarak Devlet memurluğu ile ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) kaç 

yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar? 

 

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

 

79-  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, özürsüz olarak 3-9 gün göreve 

gelmeyen, Devlet memuruna aşağıda belirtilen cezalardan hangisi uygulanır? 

 

A) Kınama 

B) Kademe İlerlemesinin durdurulması  

C) Aylıktan kesme  

D) Devlet Memurluğundan çıkarma 

 

80- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin cezaları memurun özlük 

dosyasına işlenir. Uyarma cezasına çarptırılmış olan memur uyarma cezasının 

uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan 

cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilir? 

 

A) 3    B) 5   C) 7   D) 10 

 
TEST BİTTİ… 
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CEVAP ANAHTARI 

 

SORU CEVAP 

1.             B 

2.  C 

3.  B 

4.  D 

5.  C 

6.  D 

7.  D 

8.  A 

9.  B 

10.  D 

11.  B 

12.  D 

13.  A 

14.  D 

15.  A 

16.  D 

17.  C 

18.  C 

19.  A 

20.  B 

21.  D 

22.  C 

23.  B 

24.  A 

25.  C 

26.  B 

27.  B 

28.  C 

29.  A 

30.  D 

31.  B 

32.  D 

33.  A 

34.  B 

35.  C 

36.  D 

37.  B 

38.  A 

39.  B 

40.  A 

41.  C 

42.  B 

43.  B 

44.  D 

45.  A 

46.  D 



Sayfa 18 / 18 
 

47.  C 

48.  C 

49.  D 

50.  D 

51.  A 

52.  C 

53.  A 

54.  C 

55.  A 

56.  D 

57.  C 

58.  C 

59.  A 

60.  A 

61.  D 

62.  B 

63.  C 

64.  B 

65.  D 

66.  A 

67.  C 

68.  A 

69.  C 

70.  A 

71.  A 

72.  D 

73.  B 

74.  A 

75.  C 

76.  D 

77.  B 

78.  C 

79.  B 

80.  B 

 
 

 


