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1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin maddi mal-
varlığı unsurlarına örnek olarak gösterilemez? 

A) Tesisat 
B) İşletme sermayesi 
C) Hammadde 
D) Üretilen/ stok mallar 
E) Endüstriyel tasarım 

 
 
 
 

2. Bir ticari işletmenin sevk ve yönetiminin kendi 
müşteri çevresi üzerinde yarattığı rağbetten 
dolayı sahip olunan hak aşağıdakilerden hangisi 
ile ifade edilir? 

A) Marka 
B) Patent 
C) Know-How 
D) Good will 
E) Halka ilişkiler 

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin şube sayıl-
masının sonuçlarından biri değildir? 

A) Yapılacak işletme devirlerinde, devrin kap-
samına şubeler değildir. 

B) Merkezi Türkiye’de olan şubeler bulundukları 
yer siciline tescil edilir.  

C) Her şube, şube olduğunu da belirterek mer-
kezin unvanını kullanmalıdır. 

D) Merkezi yurt dışındaki işletmelerin Türkiye 
şubelerinin başına, yerleşim yeri Türkiye’de 
bulunan tam yetkili bir ticari temsilci atanır.  

E) Bir şubenin işlemlerinden doğan uyuşmaz-
lıklarda, şubenin olduğu yerde de dava açılabilir 
ve takip yapılabilir. 

 
 
 

4. I.   Tüzel kişiliğe sahip ve sermaye şirketi olarak 
            kurulmuş kredi kurumları 

II.  Kredili satış yapan gerçek ve tüzel kişiliğe sahip 
     müesseseler 
III. Kooperatifler 
Yukarıdakilerden hangileri rehnin tarafları ara-
sında yer alır? 

A) I ve II 
B) II ve III 
C) I, II ve III 
D) I ve III 
E) Yalnız II 

 
 
 

5. Ticaret yapması yasak olanlar arasında aşa-
ğıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Devlet memuru 
B) Eczaneler  
C) Yargıç 
D) Noter 
E) Öğretim üyesi 

6. Sicil müdürünün vereceği kararlara karşı, teb-
liğden itibaren kaç gün içerisinde sicilin 
bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesine itiraz 
edilebilir? 

A) 15 
B) 30 
C) 7 
D) 8 
E) 2 

 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicilinin kurucu 
etkisinin bulunduğu istisnai hallerden biri de-
ğildir? 

A) Ticaret şirketlerinin devredilmesi 
B) Ticari işletme rehninin kurulması  
C) Anonim şirketlerde kuruluştan sonra devral-

maya ilişkin sözleşmelerin geçerli olması  
D) Ticaret şirketlerinin kuruluşu  
E) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi ve tür 

değiştirmesi 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinden bi-
ri değildir? 

A) Kollektif şirket 
B) Adi komandit şirket 
C) Komandit şirket 
D) Anonim şirket 
E) Donatma iştiraki 

 
 
 

9. Bir işletmenin mal ve hizmetlerini başka 
işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt 
etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, 
özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi 
malların biçim ve ambalajlarının çizimle 
görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade 
edilebilen, basım yoluyla yayımlanabilen ve 
çoğaltılabilen her tür işarete ne ad verilir? 

A) Patent 
B) Amblem 
C) Marka 
D) Sembol 
E) Unvan  

 
 

10. Marka tescilinin sonuçları arasında aşağıda-
kilerden hangisi yer almaz? 

A) Tescil edilen marka sahibine tekel hakkı sağlar. 
B) Marka sahibine hem hak sağlar, hem de 

yükümlülük getirir. 
C) Tescilli marka sahibi, markasını kullanmakla 

yükümlüdür.  
D) Tescilden itibaren beş yıl içerisinde, haklı bir 

neden olmaksızın markanın kullanılmaması 
veya bu kullanıma beş yıl kesintisiz ara ve-
rilmesi hâlinde marka iptal edilir.  

E) Tescil edilmiş markanın koruma süresi on yıldır. 
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11. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin defter tut-
malarının sağladığı yararlardan biri değildir? 

A) İşletmenin devredilmesi durumunda işlemleri 
hızlandırır. 

B) Tacire işlerinin gelişimini izleme şansı verir. 
C) Tacir geçmişte yapmış olduğu işlemleri sap-

tayabilir. 
D) Ortakların şirketin gerçek durumunu, kâr mı 

yoksa zarar mı ettiğini anlamalarına ve kâr 
dağıtımı esaslarını belirlemelerine yarar. 

E) Vergi yükümlüsünün ve özellikle vergi mat-
rahının tam ve doğru şekilde saptanabilmesine 
hizmet eder. 

 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi TTK uyarınca tutulması 
zorunlu defterler arasında yer almaz? 

A) Yevmiye (günlük) defter 
B) Defteri kebir  
C) Envanter defteri 
D) Yönetim kurulu karar defteri 
E) Finansal raporlama defteri 

 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi acentelik sözleşmesi-
nin unsurlarından biri değildir? 

A) Acente tacirin bağımsız bir yardımcısıdır.  
B) Arızi olarak aracılık faaliyeti acentelik olabilir. 
C) Tacirin işletmesine ilişkin sözleşmelerde acente 

ya aracılık yapar veya doğrudan doğruya tacir 
adına sözleşme yapar.  

D) Acentelik süreklidir.  
E) Acentelik, meslek edinilmiş olmalıdır. 

 
 
 

14. Cari hesap sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Hesap devresi hakkında cari hesap söz-
leşmesinde bir hüküm yoksa bu konuda bir 
ticari teamül olup olmadığına bakılır.  

B) Taraflardan hangisinin alacaklı olduğu da 
sözleşme sona erdikten sonra hesabın kesil-
mesi ile anlaşılır. 

C) Cari hesap sözleşmesi sonuna kadar her devre 
tekrarlanarak devam eder. 

D) Sözleşme süresi içerisinde ayrıca birden çok 
hesap devreleri vardır.  

E) Sözleşme süresi, cari hesap anlaşmasının 
yürürlükte kaldığı süre olup, belirli veya belirsiz 
olabilir. 

 
 
 

15. TTK m.101 uyarınca, cari hesaba ilişkin davalar, 
sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren kaç 
yıllık zamanaşımına tabidir? 

A) 10 
B) 15 
C) 3 
D) 5 
E) 6 

16. Aşağıdakilerden hangisi ortaklığın unsurların-
dan biri değildir? 

A) Kişi 
B) Ortak amaç 
C) Sermaye 
D) Ortak amaca ulaşmak için eşit ve aktif ortak 

çaba 
E) Konu  

 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi adi ortaklığın dağılma 
nedenleri arasında yer almaz? 

A) Amacın gerçekleşmesi ya da gerçekleşmesinin 
imkânsız hâle gelmesi  

B) Bütün ortakların sona erdirme isteği 
C) Belirli süreli kurulmuş ortaklıkta sürenin dolması  
D) Mirasçılar ile ortaklığın devam edeceğine dair 

önceden yapılmış bir anlaşma yoksa 
ortaklardan birinin ölmesi  

E) Sözleşmede ortaklığın süreceğine dair bir 
hüküm yoksa ortaklardan birinin iflâs etmesi, 
kısıtlanması veya tasfiye payının cebri icrayla 
paraya çevrilmesi  

 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinin or-
tak özelliklerinden biri değildir? 

A) Hak ehliyetlerinin işletme konusu ile sınırlı 
olması 

B) Tüzel kişilik bulunması 
C) Sınırlı sayı ilkesine bağlılık 
D) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme olanağı 
E) Kurulların elektronik ortamda yapılabilmesi 

olanağı 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi limited şirket ile 
anonim şirketin benzerliklerinden biri değildir? 

A) Ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp 
sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını 
ödemekle yükümlüdürler. 

B) Asgari sermaye miktarı (en az onbin TL), 
kanunda belirtilmiştir. 

C) Ortakların oy hakkı, kişi ortaklıklarından farklı 
olarak, esas sermaye paylarının itibarî değerine 
göre hesaplanır.  

D) Şirketten çıkma ve çıkarılmaya olanak tanın-
mıştır. 

E) Birçok konuda anonim şirketlere ilişkin hü-
kümlere açık atıflar yapılmış olup, bu hükümler 
limited şirketlere de uygulanır.  

 
 

20. Tescil başvurusunun kaç gün içinde yapıl-
maması hâlinde, ayrılan ortak, adının bu paylarla 
ilgili olarak silinmesi için ticaret siciline baş-
vurabilir? 

A) 15 
B) 45 
C) 30 
D) 20 
E) 60 
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CEVAP ANAHTARI 
1 E 11 A 
2 D 12 E 
3 A 13 B 
4 C 14 C 
5 B 15 D 
6 D 16 E 
7 A 17 B 
8 B 18 A 
9 C 19 D 

10 E 20 C 
 
 


