
www.finansed.com Ticaret Hukuku Çıkmış Sorulara Benzer Örnek Sorular Finansed® 

UYARI: 

01 Aralık 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:          (Bire bir soru) 

 

 

 TİCARET HUKUKU, 1.DENEME- SORU-1 
   

1. Anonim şirkete aşağıdakilerden hangisi sermaye 
olarak konulamaz? 
 

A) Menkul kıymet 
B) Üzerinde ipotek olmayan bina 
C) Para 
D) Ticari itibar 
E) Fikri mülkiyet hakkı 

 

 SORU 2:           (Bire bir soru) 

 

TİCARET HUKUKU, KONU ANLATIMI 
SAYFA;  5 

Aşağıdakilerden hangisi TTK' ya göre  geçerli bir birleşme 

değildir? 

A)  Anonim şirket ile limited şirketin birleşmesi 

B) Kollektif şirket ile adi komandit şirket birleşmesi 

C)  Anonim şirketin limited şirket devralması 

D) Kollektif şirketin limited şirket devralması 

E) Anonim şirketin, kollektif şirketi devralması 

                                                      Cevap: D 
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SORU 3:    (Benzer soru) 

 
 

  

TİCARET HUKUKU, KONU ANLATIMI, 

SAYFA; 58 

Kayıtlı Sermaye sistemi için verilen aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Sermaye artırım yetkisi en çok 5 yıl süre için yönetim 

kuruluna devredilmiştir. 

B)  Sermaye artırım yetkisi belirli sermaye sınırları 

içerisinde yönetim kuruluna aittir. 

C) Bu sermaye sistemine asgari taahhüt edilmesi gereken 

sermaye miktarı 100.000 TL dir. 

D) Sermaye sisteminde belirlenmiş olan üst sermaye sınırı 

alt sermaye sınırının en fazla 5 katı olabilir. 

E) Sermaye artırım yetkisi genel kurula aittir 
devredilemez. 

 
 

 

 

 

 

SORU 4:   Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir 
işletme veya aynın, sermayenin yüzde kaçı kadar bir 
bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına 
ilişkin sözleşmeler, genel kurulca onaylanıp ticaret 
siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz.   (Benzer 
soru) 
 
 
 
Cevap : %10 

  

 

 

 

 

 

  
 

TİCARET HUKUKU, 2.DENEME- SORU-13 

 

X Anonim şirketi tescilinden 2 yıl sonra bir makine satın 
almak istemektedir. Şirketin sermayesi 100.000 TL 
olduğuna en az kaç TL’lik makine alması halinde bu 
durum hem genel kurul onayını hem de ticaret siciline 
tescil gerektirir? 

A) 1.000 
B) 5.000 
C) 7.000 
D) 10.000 
E) 11.000 

 
Çözüm 13: Cevap E 

 
MADDE 356- (1) Şirketin tescilinden itibaren 2 yıl içinde bir işletme veya 
aynın, sermayenin onda birini (1/10) aşan bir bedel karşılığında 
devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler, genel kurulca 
onaylanıp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz. Bu sözleşmelerin 
onaylanmasından ve tescilinden önce, bunların ifası amacıyla yapılmış olan 
ödemeler dâhil, her türlü tasarruf geçersizdir. 

Bu durumda 100.000TL’nin 1/10’i 10.000TLdir. Kanun maddesinde “onda 

birini (1/10) aşan” ifadesinden dolayı 10.000TL aşan tutar yani 11.000 TL 

cevap olacaktır. 
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SORU 5:                (Benzer soru) 

 
 
 
 
 
 

 

 
TİCARET HUKUKU, 3.DENEME- SORU-9 
 
 
 

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere 
ilişkin yönetim kurulu ve üyeleri hakkındaki 
düzenlemeleri uyarınca,  aşağıdaki ifadelerden hangileri 
yanlıştır? 

A) Yönetim kurulu toplantısında görüşülen bir konu için 
alınan oylar eşit ise o öneri yönetim kurulu 
başkanının onayı ile kabul edilir. 

B) Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim 
kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak 
isteyebilir. 

C) Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy 
veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da 
katılamazlar. 

D) Yönetim kurulu başkanı, kurulun izni olmaksızın, 
yönetim kurulu toplantıları dışında bilgi alamaz, 
şirket defter ve dosyalarını inceleyemez.  

E) 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 6:    (Benzer soru) 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
TİCARET HUKUKU, 4.DENEME- SORU-21 
 
 

Tasfiyeden dönme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) Tasfiyeden dönme halinde tasfiye haline giren bir şirket 
tekrar kâr elde etme amacı güden ve varlığını devam 
ettiren bir şirket haline döner. 
B) Şirket, iflas ederek sona ermişse tasfiyeden dönüş 
yapılamaz sadece ek tasfiye süreciyle şirket sona erer. 
C) Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla 
sona ermiş ise tasfiyeden dönmeye karar verilebilir. 
D) Tasfiyeden dönme, pay sahipleri arasında şirket 
malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça 
kararlaştırılabilir. 
E) Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararını 
tasfiye memuru tescil ve ilan ettirir. 
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SORU 7:        (Benzer soru) 

 
 
 
 
 
 
 

  

TİCARET HUKUKU, 3.DENEME- SORU-4 

TTK’da yer alan düzenlemelere göre anonim şirketi, 
genel kurula katılma ve oy kullanma ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 
A)  Oy hakkında imtiyaza sahip olan ortağın, esas 

sözleşme değişikliği, ibra ve sorumluluk davası 
açılmasında imtiyazları kullanılmaz.    

B) Toplantıda oy hakkını kullanmak için hazır bulunanlar 
listesinde yer alan nama veya hamiline yazılı pay 
sahipleri yer alırken pay sahibi olmayan kişiler 
toplantıya katılmazlar.  

C) Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların 
ortağı oldukları şahıs şirketleri ile şirket arasındaki 
işleme veya davaya ilişkin olan müzakerelerde oy 
kullanamaz. 

D) Şirket esas sözleşmesinde, iç yönergede yer alan özel 
hükümler ve genel kurulda alınacak kararlar saklı 
kalmak kaydıyla, genel kurul toplantısında oylama 
açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. 

E)  Genel kurula katılma yetkisi bulunan herkes şahsen 
katılmak yerine temsilci aracılığıyla da genel kurula 
katılabilir. 

SORU 8:   (Benzer soru) 

 

    

TİCARET HUKUKU, 8.DENEME- SORU-25 

 

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerinde 
mütemerrit pay sahibine uygulanabilen yaptırımlardan 
birisi değildir? 

 
A) Gecikme faiziyle birlikte toplam pay tutarı kadar 

ortağın mal varlığına el koyma kararı alınabilir.  
B) Bedeli ödenmeyen payların hakları iptal edilebilir. 
C) Ortaklıktan çıkarılabilir. 
D) Yerine başka bir ortak alımında bulunabilir.  
E) Borcun ifasını içeren dava açılabilir. 

 

SORU 9:  (Benzer soru) 

 

  

TİCARET HUKUKU, 4.DENEME- SORU-5 

  

Şirketi kurma aşamasında harcadıkları emeğe karşılık 
olarak kuruculara aşağıdaki menkul kıymetlerden 
hangisi verilebilir? 

 

A) Bedelsiz pay senedi 
B) Tahvil 
C) Sertifika  
D) Para  
E) İntifa senedi 
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        SORU 10: (Bire bir soru) 

 

 
TİCARET HUKUKU, 10.DENEME- SORU-20 

Şarta bağlı sermaye artırımı hakkında TTK’nın 
hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
söylenemez? 

 
A) Genel kurul kararıyla çıkarılabilir. 
B) Esas sözleşmede ihraç hakkında ilgili hükmün 

bulunması zorunludur. 
C) Şartlı olarak artırılan sermayenin toplam itibarî 

değeri sermaye toplamını aşamaz. 
D) Nominal değeri altında ihraç gerçekleştirilemez. 
E) Borçlanma araçları nedeniyle, şirketten alacaklı 

olanlara yeni payları edinmek hakkı sağlar. 
 

 

SORU 11: (Bire bir soru) 

 

 
TİCARET HUKUKU, 9.DENEME- SORU-20 

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin sona erdiren 
özel sebeplerden biridir? 
 

A) Esas sözleşmede yer alan sona erme sebebinin 

gerçekleşmesi 

B) İflasına karar verilmesi 

C) İşletme konusunun gerçekleşmesi 

D) Esas sözleşmede öngörülen sürenin sona 

ermesiyle 

E) Sermayenin kaybı ve borca batıklık  

 

 
 
 

SORU 12:  Yönetim kurulu şirketin borca batık 
durumda bulunduğu şüphesi varsa, aşağıdakilerden 
hangisini yapmalıdır?   (Benzer soru) 

 
 
 
 

 

TİCARET HUKUKU, 1.DENEME- SORU-14 
 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla 
murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere 
devredebilir.  
B) Temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini 
yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden kendileri 
sorumludur. 
C) Anonim şirketlerin son yıllık bilançosundan, sermaye ile 
kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle 
karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu 
hemen toplantıya çağırır. 
D) Yönetim Kurulu, pay, yönetim kurulu karar ve genel 
kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulmasından 
sorumludur. 
E) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesi varsa, 

yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı 

esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir 

ara bilanço çıkartır. 
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SORU 13: (Benzer soru) 

  

 

 

TİCARET HUKUKU,84.DENEME- SORU-17 
 
 

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kuruluna 
devredilebilecek yetki ve görevlerden birisi değildir? 

 

A)  Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı 
B) Kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırım kararı 
C) Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 

sınırlandırılması 
D) İmtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay 

çıkarılması 
E) Primli pay çıkarma yetkisi 

  
 

 Diğer sorular hatırlanamadı 

Örgün ve Online (Uzaktan Eğitim) 
 SPK Lisanslama Eğitimlerimiz ile 

Kitap Siparişleriniz için 

www.finansed.com 
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