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UYARI: 

02 Haziran 2018 Cumartesi Günü yapılan yazılı sınavın soruları yayımlanmamaktadır ve yayımlanması 

yasaktır. 

Aşağıda yer alan sorular,tüm yayın hakları Finansed’e ait kitaplarda yer alan ve sınavda çıkmış sorulara 

benzer sorulardır.  

Sınavdaki soruları birebir yansıtmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatırlanan Soru Kitaplarımızda Yer Alan Benzer Soru 

 

 

SORU 1:   Adi kollektif türünde bir şirketin 
kurulmasını  yasal otoriteler onaylamamıştır.  Bu 
durumun sebebi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile 
açıklanabilir ? 

  

 

 

CEVAP:    Sınırlı Sayı İlkesi 

 

  

 TİCARET HUKUKU KONU ANLATIMI, SAYFA;  3 

 
  *Sınırlı sayı ilkesine bağlılık: Ticaret şirketleri Türk ticaret 

kanununda sayılmış ve kollektif, komandit, anonim, limited ve 
kooperatif şirketlerin "ticaret şirketi" niteliğine sahip olduğu sınırlı 
sayı ilkesi (numerus clausus) kabul edilerek belirtilmiştir. Ticaret 
şirketlerinin sınırlı sayıda belirlenmiş olmasının en önemli hukuki 
sonucu ise gerçek ve tüzel kişilerin anılan şirket tipleri dışında bir 
ticaret şirketi kuramamaları ve kanunda sayılan şirketlerin 
karakteristik özelliklerinin karıştırılarak yeni bir şirket tipi 
oluşturamamalarıdır. 
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SORU 2:    …………. hakkında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?  
  
 
 
CEVAP:    Anonim şirketlerine sermaye olarak vadesi 
gelmemiş alacaklar dahil edilebilir.  

 
 

  

TİCARET HUKUKU KONU ANLATIMI, SAYFA;  4 

 
 

*** Anonim ve Limited Şirketler için; 

 

  Hizmet Edimleri  

 Kişisel Emek  

 Ticari İtibar  

Vadesi Gelmemiş Alacaklar Sermaye olarak konulamaz. 
 

SORU 3:     Ortakların ıskatı hakkında aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

  

 

CEVAP:   Borcun ifa edilmemesi hâlinde , sermaye koyma 

borcunu yerine getirmeyen pay sahibini, ihtardan 15 gün 

sonra çıkarabilir.  
 

 

 

   

TİCARET HUKUKU KONU ANLATIMI, SAYFA;  7 

 
İhtara rağmen bir ay içerisinde borcun ifa edilmemesi hâlinde 
yönetim kurulu, sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen pay 
sahibini, iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan 
haklarından yoksun bırakmaya ve söz konusu payı satıp yerine ortak 
olarak başkasını almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa, 
bunları iptal etmeye yetkilidir. 
 
 

 

 
 

SORU 4:  Kollektif şirket, devralması şartıyla aşağıdaki 

şirketlerden hangisi ile birleşebilir?  

 

 

 

CEVAP:   Adi Komandit 

 

  

TİCARET HUKUKU DERS TEKRAR SORULARI, 
SAYFA; 3   

 

 Aşağıdakilerden hangisi TTK'ya göre geçerli bir birleşme değildir? 
 
A) Anonim şirket ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin 
birleşmesi 
B) Anonim şirketin, kooperatifle birleşmesi 
C) Anonim şirketin kollektif şirketi devralması 
D)Adi komandit şirketin limited şirketi devralması 
E)Kollektif şirket ile adi komandit şirket birleşmesi  
 

                                                                                Cevap: D 
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SORU 6: Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş 
komandit şirketlerde, limited şirkete dönüştürme 
halinde, ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü 
doğacaksa karar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
 
 
CEVAP:   Oy Birliği  

 
 
 

TİCARET HUKUKU DERS TEKRAR SORULARI, 
SAYFA; 3 

 
Türk ticaret kanuna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 
A)  Bir kooperatif tarafından devralınacak sermaye şirketlerinde, 
sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla, genel kurulda 
mevcut bulunan oyların 3/4 ü onaylanmalıdır. 
B)  Bir sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin, başka bir 
şirketi devralması hâlinde, komanditerlerin tamamının bölünmeyi 
yazılı olarak onaylamaları gereklidir. 
C)  Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde 
birleşme için, esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğunu temsil 
etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oybirliği ile karar 
alınır. 
D) Bir limited şirket tarafından devralınan anonim ve sermayesi 
paylara bölünmüş komandit şirkette, devralma ile ek yükümlülük ve 
kişisel edim yükümlülükleri de öngörülüyorsa veya bunlar mevcut 
olup da genişletiliyorsa, bütün ortakların oybirliğine gerek vardır. 
E)  Bir sermaye şirketinin bir kooperatife dönüşmesi hâlinde tüm 
ortakların onayı gerekmektedir. 
 

SORU 7:  (Bire bir soru ) 

 

 

 

  

 
 

 

  TİCARET HUKUKU KONU ANLATIMI, SAYFA;  60 
 
Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet sayılır?  
 
A) Para  
B) İntifa Senedi  
C) Çek  
D) Poliçe  
E) Bono 
 
 

   SORU 8:   (Bire bir soru ) 

 

 

 

 

 

 

 
TİCARET HUKUKU DERS TEKRAR SORULARI, 
SAYFA; 2   

 
 

 Aşağıdaki şirketlerden hangisinde genel kurullara elektronik 
ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması 
zorunludur? 

 
A) Borsada pay senetleri kote olan şirketler  
B)  Anonim şirketleri 
C)  Bosada payları işlem görmeyen şirketler 
D) Kollektif şirketler 
E)  Limited şirketler 
                                                                 Cevap: A 
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SORU 9:   Anonim şirketleri hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

 

 

CEVAP:  Pay sahibi, sermaye taahhüdünden şirkete 
ortaklarına ve alacaklılara karşı tahhütleri 
karşılığında sorumludur. 

 
 
 
 
 
 

  

 TİCARET HUKUKU DERS TEKRAR SORULARI, 
SAYFA; 2   
 
   Türk Ticaret Kanununa göre, anonim şirketlerle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, 

borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.  
B) Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik 
amaç ve konular için kurulabilir.  
C) Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler 
kurucudur.  
D) Pay sahipleri, tüm malvarlıkları ile ve şirkete karşı sorumludur. 

 E) Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların 
imzalarının noterce onaylanması şarttır. 

                                                                              Cevap :D 

SORU 10:  (Bire bir aynı soru kalıbı ) 
 
Cevap : Denetçinin atanması ve görevden alınması 
 . 
 

  
 
 
 
 
 
 

TİCARET HUKUKU DERS TEKRAR SORULARI, 
SAYFA; 5 

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde yönetim kurulunun 
devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkilerinden biri değildir?  

 

A) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların 
verilmesi 

B) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi 

C) Kar dağıtım kararının verilmesi 

D) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği 
ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması  

E) Borca batıklık durumunun mahkemeye bildirilmesi 

                                                                     Cevap: C 

 

 
 
SORU 11:    Aşağıdakilerden hangisini varlığı 
halinde alınan genel kurul kararı butlandır?  (Soru 

kalıbı tam olarak hatırlanmamaktadır.) 
 
 

 

 

 

Cevap: Mal varlığının ve sermayenin korunması ilkesinin 
ihlali 
 

TİCARET HUKUKU DERS TEKRAR SORULARI, 
SAYFA; 6    

 

  I.Eşit İşlem İlkesi 
II. Oransallık ilkesi 
III. Mal varlığının ve sermayenin korunması ilkesi 

 
1. Yukarıdaki ilkelerden hangi veya hangilerine aykırı işlem 

yapılması halinde butlan söz konusu olmaktadır? 
 
A) Yalnız III  B) I ve II  C) Yalnız II 
 D) I ve III E) II ve III 

                                                              Cevap: D 

SORU 12:     A şirketi B şirketini devralarak birleşme 
gerçekleşmiştir. buna göre devrolan şirketin ne zaman 
infisah eder?  (Şirket isimleri temsilidir.) 
 
 
 
Cevap:  Devrolunan şirket, birleşmenin ticaret siciline 
tescili ile infisah eder 
 

TİCARET HUKUKU KONU ANLATIMI, SAYFA;  10 
 
Birleşmenin bir diğer önemli hukuki sonucuna göre ise devrolunan 
şirket, birleşmenin ticaret siciline tescili ile infisah eder. 
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SORU 13:  Yönetim kurulu hakkında aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? (Soru kalıbı tam olarak 

hatırlanmamaktadır.) 
 

CEVAP: Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile 
toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin 
çoğunluğu ile alır. 

 

   
TİCARET HUKUKU KONU ANLATIMI, SAYFA;  22 
*Toplantı ve Karar Nispeti; Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir 

hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının 
çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan 

üyelerin çoğunluğu ile alır. 

SORU 14:  
 

I………………….. 
II…………………. 
III………………… 

 
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri azınlık 
haklarındandır?  
 
 
 
 
 
 

TİCARET HUKUKU KONU ANLATIMI, SAYFA;  51  
Azlık Hakları  

 Denetçinin haklı sebeple görevden alınması davası açma hakkı  

 Genel kurulu toplantıya çağrı ve gündeme madde ekletme hakkı  

 Genel kurulda finansal tabloların müzakeresinin ve buna bağlı 
konuların görüşülmesinin ertelenmesini isteme hakkı  

 Özel denetçi atanmasını isteme hakkı 

  Nama yazılı pay senedi bastırılmasını talep etme hakkı  

 Anonim şirketin haklı sebeple feshi davası açma hakkı  

 Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin 
kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumluluklarının sulh 
veya ibra yoluyla kaldırılmasının onaylanmasına karşı çıkma hakkı 

 

Soru 15: Ortakların şirketten borç alması hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
 
 

TİCARET HUKUKU KONU ANLATIMI, SAYFA;  25 
 
Türk Ticaret Kanunu'na göre; pay sahibi olmayan yönetim kurulu 
üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan alt ve üst 
soyu ya da eşinin yahut üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar 
kan ve kayın hısımlarından birinin şirkete nakit olarak borçlanmaları 
yasaklanmıştır. 
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Örgün ve Online (Uzaktan Eğitim) 
 SPK Lisanslama Eğitimlerimiz ile 

Kitap Siparişleriniz için 

www.finansed.com 
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