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USUL ESAS HAKİMLİK
TİCARET HUKUKU

YAYIN DÜZELTİ
Sayfa 3 - Soru 6
Çözüm metnine 

‘‘Ticari işletmenin devri bir bütün halinde olması gerektiğinden işletmenin devri şubenin devrini 
de içerir.”

ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 5 - Soru 8
Çözüm metni 

‘‘6102 sayılı TTK MADDE 64- (3) Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin 
altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet 
döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır. MADDE 82- (7) Bir tacirin saklamakla yü-
kümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık 
sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren 
onbeş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge 
verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını 
da emredebilir. MADDE 85- (1) Malvarlığı hukukuna ilişkin olan, özellikle de mirasa, mal ortaklı-
ğına ve şirket tasfiyesine ilişkin uyuşmazlıklarda, mahkeme, ticari defterlerin teslimine ve bütün 
içeriklerinin incelenmesine karar verebilir.”

yerine
‘‘6102 sayılı TTK MADDE 64- (3) Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin al-
tıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döne-
minin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır. MADDE 82- (7) Bir tacirin saklamakla yükümlü 
olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebe-
biyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren otuz gün 
içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini 
isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emrede-
bilir. MADDE 85- (1) Malvarlığı hukukuna ilişkin olan, özellikle de mirasa, mal ortaklığına ve şirket 
tasfiyesine ilişkin uyuşmazlıklarda, mahkeme, ticari defterlerin teslimine ve bütün içeriklerinin 
incelenmesine karar verebilir.”

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 9 - Soru 15
C) Her tacir ticaret unvanı seçmek ve kullanmak zorundadır.

yerine
C) Her tacir işletme adı seçmek ve kullanmak zorundadır.

olarak düzenlenmiştir. 

Cevap E seçeneği olarak düzenlenmiştir.

Çözüm metnine
“Hakim teşebbüs tacir sayıldığından tacir olmanın haklarından yararlanıp, yükümlülüklerine kat-
lanır.”

ifadesi eklenmiştir.
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Sayfa 10 - Soru 17
C) I – II – IV- III – V

yerine
C) I – II – IV- V - III

olarak düzenlenmiştir..

Sayfa 11 - Soru 19
Soru metni III. öncül

III. Ticari işletme işletmek üzere kurulan işletmenin sahibi belediye
yerine 

III. Ticari şekilde işletilmek üzere kurulan işletmenin sahibi belediye
olarak değiştirilmiştir.

Sayfa 12 - Soru 20
D) Donatma iştirakinin işlerinin görülmesi için oy birliği ile bir gemi müdürü atanabilir.

yerine
D) Donatma iştirakinin işlerinin görülmesi için bir gemi müdürü ancak oybirliğiyle atanabilir.

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 12 - Soru 21
A) İşletmenin kiralanan bir taşınmazda işletilmesi hâlinde kiracılık hakkı kiraya verenin yazılı 

rızasıyla devralana geçer. 
yerine

A) İşletmenin kiralanan bir taşınmazda işletilmesi hâlinde kiracılık hakkının devralana geçmesi 
mümkün değildir. 

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 15 - Soru 26
II) İşletme adı seçme ve kullanma

yerine
II) İşletme adı seçme ve kullanma zorunluluğu

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 16 - Soru 29
E) II ve III

yerine
E) I, II, III

olarak düzenlenmiştir.

Çözüm metnine 
‘‘Tacirler basiretli davranmaları gerektiğinden gabin hükümlerinden ancak zor durumda kaynak-
lanıyorsa yararlanabilir.
Her 2 taraf tacirse, sözleşmeden doğan borcun ifa edilmemesi sebebiyle aralarındaki başka söz-
leşmeden kaynaklanan kıymetli evrak üzerinde hapis hakkı kullanılabilir.”

ifadesi eklenmiştir.
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Sayfa 17 - Soru 31
Çözüm metnine 

‘‘Her 2 taraf tacir olduğunda sözleşmeyi fesih işlemi için iadeli değil, taahhütlü mektup kullanıla-
bilir. Ancak esnaflar için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.’’

ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 18 - Soru 33
D) Bir tarafın tacir olduğu işler sözleşmeden kaynaklanıyorsa diğer taraf içinde ticari sayılır.

yerine
D) Bir tarafın tacir olduğu işler diğer taraf içinde ticari sayılır.

olarak düzenlenmiştir. 

Çözüm metni
‘‘6102 sayılı TTK MADDE 19- (1) Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak, gerçek kişi olan 
bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği 
veya işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde borç adi sayılır. (2) Taraflardan yalnız 
biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, diğeri için de 
ticari iş sayılır.”

yerine
‘‘Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen işler ticari iştir.
6102 sayılı TTK MADDE 19- (1) Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak, gerçek kişi olan 
bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği 
veya işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde borç adi sayılır. (2) Taraflardan yalnız 
biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, diğeri için de 
ticari iş sayılır.
Her ticari işten kaynaklanan uyuşmazlık asliye ticaret mahkemesinde görülmez. Duruma göre 
fikri-sinai haklar hukuk mahkemesinde, tüketici mahkemelerinde görülen ticari işten kaynaklanan 
uyuşmazlıklar da vardır.”

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 19 - Soru 35
Çözüm metnine 

‘‘Tüketici kredileri ticari iş olmasına rağmen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükmü gereği 
kefalet her zaman adi kefalettir. Kambiyo senetlerinde müracaat hakkının kullanılmasında gecik-
me faizine gecikme faizi uygulanır.’’

ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 19 - Soru 36
Çözüm metnine 

‘‘Ticari işlerde faiz serbesçe belirlenir. Ancak belirlenmemişse kanuni oran uygulanır. Ticari işler-
de istinaen kapital faiz uygulanır.’’

ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 23 - Soru 45
Çözüm metnine 

‘‘Fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davaların ticari dava olarak nitelendirilmesi için 
bir ticari işletmeyi ilgilindermesi yeterlidir.
6102 sayılı TTK md. 4’e göre; fikri mülkiyet hukukuyla ilgili davalar mutlak ticari davadır.”

ifadesi eklenmiştir.
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Sayfa 24 - Soru 47
CEVAP B olarak güncellenmiştir.

Çözüm metnine 
‘‘Kamu kurum ve kuluruşlarının ismi ticaret ünvanında kullanılamaz.”

ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 41 - Soru 82
Çözüm metnine

Ticari temsilci özel olarak yetkilendirilmedikçe işletmenin taşınmazlarını devredemez. Olağan yet-
kisi kapsamında tacir adına kambiyo taahhüdünde bulunabilir. Yazılı veya sözlü görevlendirilebilir. 
Atanmasının tescili bildirici görevden alınmasının tescili kurucusudur.

eklenmiştir.

Sayfa 25 - Soru 49
CEVAP C olarak güncellenmiştir.

Sayfa 27 - Soru 54
A) İadeli mektup

yerine
A) Taahhütlü mektup

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 28 - Soru 55
Soru metni III. öncül

III. İlgili olduğunu ispat edenler ticaret sicili müdürlüğünde saklanan belgelerin giderini ödeye-
rek onaylı suretini alabilir.

yerine 
III. Yalnızca ilgili olduğunu ispat edenler ticaret sicili müdürlüğünde saklanan belgelerin giderini 

ödeyerek onaylı suretini alabilir.
eklenmiştir.

Sayfa 29 - Soru 57
Çözüm metnine

“Ticari işlerdeki temerrüt faizi olan avans faiz oranının uygulanabilmesi için açıkça talep edilmesi 
gerekir.”

eklenmiştir.

Sayfa 30 - Soru 59
B) Davaya hakkı olan tarafın bu hakların doğumunu öğrendiği günden itibaren üç ay ve her hâl-

de bunların doğumundan itibaren 2 yıl
yerine

B) Davaya hakkı olan tarafın bu hakların doğumunu öğrendiği günden itibaren üç ay ve her hâl-
de bunların doğumundan itibaren iki yıl

C) davaya hakkı olan tarafın bu hakların doğumunu öğrendiği günden itibaren bir yıl ve her hâl-
de bunların doğumundan itibaren üç yıl

yerine
C) Davaya hakkı olan tarafın bu hakların doğumunu öğrendiği günden itibaren bir yıl ve her 

hâlde bunların doğumundan itibaren üç yıl
Olarak düzenlenmiştir.
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Sayfa 33 - Soru 66
A) Müvekkiliyle 5 yıldan fazla çalışan acente bu talepte bulunduğunda miktar çalıştığın yılın 

ortalaması alınarak hesaplanır.
yerine

A) Müvekkiliyle 5 yıldan fazla çalışan acente bu talepte bulunduğunda denkleştirme miktar 
çalıştığı yılın ortalaması alınarak hesaplanır.

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 35 - Soru 69
Soru metni I. öncül

I. Maddi zararın tazmini
yerine

I. Müşterileriyle yaptığı sözleşmelerin geçersizliği
olarak düzenlenmiştir.

Soru Metni
Olaya göre; rakip işletme sahibinin mahkemeden yukarıdakilerden hangisini talep etmesi müm-
kündür?

yerine
Olaya göre; rakip işletme sahibinin çalışanının haksız rekabet fiilini işlediği çalıştıran aleyhine 
mahkemeden yukarıdakilerden hangisini talep etmesi mümkündür?

olarak düzenlenmiştir.

Çözüm metnine 
‘‘Haksız rekabetin çalışan tarafından işlenmesi halinde çalıştıran tazminat davasında kurtuluş 
kanıtı getirebilir.”

ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 36 - Soru 71
Çözüm metnine 

‘‘Tescilli ticaret ünvanları gibi tescilli işletme adları da ülke çapında korunur.”
ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 36 - Soru 72
E) Cari hesap sözleşmesi taraflardan birinin feshi ihbarda bulunması hâlinde sona erer.

yerine
E) Belirsiz süreli Cari hesap sözleşmesi taraflardan birinin feshi ihbarda bulunması hâlinde sona 

erer.
olarak düzenlenmiştir.
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Sayfa 37 - Soru 73
A) Komandit şirket ortakları

yerine
A) Komandite ortaklar

olarak düzenlenmiştir.

CEVAP E olarak güncellenmiştir.

Çözüm metnine
“Kollektif şirket ortakları ve komandite ortaklar tacir olmamalarına rağmen şirket borcundan 
iflasa tabidirler.”

eklenmiştir.

Sayfa 40 - Soru 81
Soru metni I. öncül

Tacir A, Tacir B aleyhine konusu 45 bin Türk Lirası’nın ödenmesi olan ticari dava söz konusudur. 
Dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuştur.

yerine
Tacir B aleyhine konusu 45 bin Türk Lirası’nın ödenmesi olan ticari dava söz konusudur. Dava açıl-
madan önce arabulucuya başvurulmuştur.

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 41 - Soru 82
Soru metni I. öncül

I. Acentenin ücreti taraflarca belirlenemiyorsa o yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından 
belirlenir.

yerine
I. Acentenin ücreti taraflarca belirlenemiyorsa doğrudan o yerdeki asliye ticaret mahkemesi 

tarafından belirlenir.
olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 43 - Soru 87
Çözüm metni 

‘‘6102 sayılı TTK MADDE 930- (1) (Taşıma işleri komisyoncusuyla ilgili) Bu Kısımda yer alan hü-
kümlerden doğan istemler ve haklar bir yılda zamanaşımına uğrar. (2) Zamanaşımının başlangı-
cı, zamanaşımına uğramış bir istem veya hakkın def’i olarak ileri sürülebilmesi bakımından ve 
zararın taşıma işleri komisyoncusunun kasten veya pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın 
meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlenmiş bir fiilinden veya ihmalinden doğması hâlinde 
855 inci madde hükümleri uygulanır. MADDE 855- (5) Taşıyıcının kastından veya pervasızca bir 
davranışıyla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlenmiş bir fiilinden veya 
ihmalinden dolayı; a) Eşya zıyaa, hasara uğramış veya geç teslim edilmişse, b) Yolcu geç ulaşmış-
sa, taşıyıcının sorumluluğu üç yılda zamanaşımına uğrar.’’

ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 46 - Soru 94
Çözüm metnine 

‘‘6098 sayılı TBK md. 459’a göre; pazarlamacının komisyonu sabit ücretin en az beşte birini oluş-
turuyor ve önemli mevsimlik dalgalanmalardan etkileniyorsa işveren pazarlamacının sözleşmesini 
yeni mevsim sırasında 2 aylık feshi ihar süresine uyarak feshedebilir.”

ifadesi eklenmiştir.
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Sayfa 47 - Soru 95
Çözüm metnine 

‘‘6102 sayılı kanunda ticari simsarlık yer almadığından simsarlık sözleşmesiyle ilgili davalar 5 yılda 
zamanaşımına uğrar.’’

ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 47 - Soru 96
Çözüm metnine 

‘‘Bunun dışında işletmeye yeni ortak kabul edemez. İşletmeyi devredemez. Ancak işletmenin 
satış politikasını belirleyebilir.’’

ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 50 - Soru 101
CEVAP C olarak güncellenmiştir.

Sayfa 53 - Soru 106
Çözüm metnine

“Şahıs şirketlerinin bölünmesi mümkün değildir.”
ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 56 - Soru 112
Çözüm metnine

“D, ortak A’nın senede bağlanmış paylarının haczini isteyemez. Söz konusu şirket sermaye şirketi 
değildir.”

eklenmiştir.

Sayfa 58 - Soru 117
Çözüm metnine

Soruda yalnızca komandit şirket denilmesi halinde bundan adi komandit şirket anlaşılmasıdır.
eklenmiştir.

Sayfa 61 - Soru 122
Soru metni I. öncül

I. Adi şirketin şirketler topluluğuna katılması mümkün değildir.
yerine 

I. Şirketler topluluğunun hakimin teşebbüs olması mümkündür
olarak değiştirilmiştir.
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Sayfa 61 - Soru 123
Soru metni

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre genel kurul kararlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-
si yanlıştır?”

yerine
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim şirket genel kurul kararlarıyla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?”

olarak düzenlenmiştir.

A) Genel kurul kararları aleyhine iptal davası şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 
mahkemesinde iptal davası açılır.

yerine
A) Genel kurul kararları aleyhine iptal davası şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 

mahkemesinde açılır.
olarak düzenlenmiştir. 

Sayfa 62 - Soru 124
Soru metni III. öncül

III. İflas eden şirketin alacaklıları ortağın kişisel alacaklısından önce alacağını almalıdır.
yerine 

III. İflas eden şirketin alacaklıları ortağın kişisel alacaklısından önce şirket mallarına başvurabilir.
olarak değiştirilmiştir.

Sayfa 65 - Soru 129
B) Şirket amacının gerektirdiği nitelikteki katılım payları eşit olmak zorunda değildir.

yerine
B) Katılım payları her durumda birbirine eşit olmak zorundadır.

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 70 - Soru 138
D) Şirket sözleşmesi yapıldıktan sonra yönetim yetkisi ortak E’ye verilmişse oybirliğiyle görevden 

alınabilir.
yerine 

D) Şirket sözleşmesi yapıldıktan sonra yönetim yetkisi ortak E’ye verilmişse ancak oybirliğiyle 
görevden alınabilir.

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 72 - Soru 142
C) Genel kurulun alacağın kararla kamu tüzel kişilerine yönetim kurulunda temsilci bulundurma 

hakkı verilebilir.
yerine

C) Genel kurulun alacağı kararla kamu tüzel kişilerine yönetim kurulunda temsilci bulundurma 
hakkı verilebilir.

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 73 - Soru 142
Çözüm metnine 

‘‘Kamu hizmeti gören anonim şirketlerin yönetim kurulunda şirket sözleşmesinde belirtilerek 
kamu tüzel kişileri temsilci bulundurabilir.’’

ifadesi eklenmiştir.
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Sayfa 73 - Soru 143
Çözüm metnine 

‘‘Ortak sayısı sonradan bire düşerse durum 7 gün içinde yönetim kuruluna bildirilir.”
ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 76 - Soru 150
C) Yönetim Kurulunun görev süresi en fazla 3 yıldır

şıkkı eklenmiştir.

E) Şirketin temel yapısına uymak yönetim kurulu kararları yok hükmündedir. 
yerine

E) Şirketin temel yapısına uymayan yönetim kurulu kararları yok hükmündedir. 
olarak düzenlenmiştir.

Çözüm metnine
“Yönetim kuru üyelerinin görev süresi en fazla 3 yıldır. Bu süre kısaltılabilir ancak uzatılamaz.”

eklenmiştir.

Sayfa 77 - Soru 151
Çözüm metnine 

“Madde 377-(1) Yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı konkordato talep edebilir.”
ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 78 - Soru 155
D) Üyeler genel kurulun iznini alacak şirketin yaptığı ticari iş türünden işlemler yapabilir.

yerine
D) Üyeler genel kurulun iznini alarak şirketin yaptığı ticari iş türünden işlemler yapabilir.

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 82 - Soru 160
Soru metni 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi genel kurulu toplantıya çağırma-
ya yetkili değildir?

yerine
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde genel kurulu 
toplantıya çağırmaya yetkili değildir?

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 82 - Soru 161
Soru metni 

Yukarıdakilerden hangisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre genel kurulun devredilmez yet-
kileri arasında yer almaz?

yerine
Yukarıdakilerden hangisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerde genel kuru-
lun devredilmez yetkileri arasında yer almaz?

olarak düzenlenmiştir.
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Sayfa 83 - Soru 162
Soru metni

‘‘6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre tür değiştirmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?’’

yerine
‘‘6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre tür değiştirmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?’’

olarak düzeltilmiştir.

Sayfa 83 - Soru 163
Soru metni

‘‘6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket olağan genel kurul toplantıları ne kadar 
sürekli yapılır?’’

yerine
‘‘6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket olağan genel kurul toplantıları ne kadar 
sürede yapılır?’’

olarak düzeltilmiştir.

Sayfa 84 - Soru 166
Soru metni

‘‘6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre genel kurul kararı aleyhine iptal davası hangi süre içeri-
sinde açılmalıdır?’’

yerine
‘‘6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerde genel kurul kararı aleyhine iptal 
davası hangi süre içerisinde açılmalıdır?’’

olarak düzeltilmiştir.

Sayfa 85 - Soru 167
Çözüm metnine

‘‘Madde 368-(1) Yönetim kurulu ticari mümessil ve ticari vekil atayabilir. Madde 371-(5) Temsile 
ve yönetime yetkili olanların görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden şirket sorum-
ludur.”

ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 85 - Soru 168
Soru metni

Yukarıdaki genel kurul kararlarından hangisi aleyhine iptal davası açılabilir?
yerine

Yukarıdaki anonim şirket genel kurul kararlarından hangisi aleyhine iptal davası açılabilir?
olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 86 - Soru 169
D) Genel kurulun sermaye azaltılmasına ilişkin karar yönetim kurulu tarafından ticaret siciline 

tescil edilir.
yerine

D) Genel kurulun sermaye azaltılmasına ilişkin karar yönetim kurulu tarafından ticaret siciline 
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir.

olarak düzenlenmiştir.
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Sayfa 89 - Soru 176
B) Sorumluluğun ibra edilmesine ilişkin genel kurul kararına olumsuz oy bere pay sahipleri dava 

açma hakkına sahiptir.
yerine

B) Sorumluluğun ibra edilmesine ilişkin genel kurul kararına olumsuz oy veren pay sahipleri 
dava açma hakkına sahiptir.

olarak düzenlenmiştir. 

Sayfa 91 - Soru 179
C) Özkaynak ihtiyacını karşılamaya yönetlen nakdi yükümlülükler ek ödeme yükümlülüğüne 

ilişkin hükümlere tabidir.
yerine

C) Özkaynak ihtiyacını karşılamaya yönelen nakdi yükümlülükler ek ödeme yükümlülüğüne iliş-
kin hükümlere tabidir.

olarak düzenlenmiştir. 

Sayfa 93 - Soru 183
Çözüm metnine

“Madde 630-(1) Genel Kurul, müdür veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil 
yetkisini sınırlayabilir.”

eklenmiştir.

Sayfa 93 - Soru 184
Soru metni

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirketlerde genel kurulda aşağıdaki kararlardan 
hangisi temsil edilen oyların en az üçte ikisiyle alınır?”

yerine
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirketlerde genel kurulda yukarıdaki kararlardan 
hangisi temsil edilen oyların en az üçte ikisiyle alınır?”

eklenmiştir.

Sayfa 94 - Soru 185
D) Şirketin malvarlığı borçlar ödendikten sonra ortakların sermayelerinin iadesine yetmez zarar 

ortaklar arasında paylaştırılır.
yerine

D) Şirketin malvarlığı borçlar ödendikten sonra ortakların sermayelerinin iadesine yetmezse 
zarar ortaklar arasında paylaştırılır.

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 95 - Soru 186
C) Genel kurul kararıyla ortak mirasçılarının kooperatife ortak olması sağlanabilir.

yerine
C) Yalnızca Genel kurul kararıyla ortak mirasçılarının kooperatife ortak olması sağlanabilir.

olarak düzenlenmiştir. 
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Sayfa 98 - Soru 193
D) Hamiline yazılı senetler ancak kendisine hak verdiği ve borç yüklediği tüm kişilerin onayıyla 

emre yazılı senede dönüşür.
yerine

D) Hamiline yazılı senetlerin emre yazılıya dönüşmesi senetteki bir kişi dahi onay vermezse dö-
nüşüm gerçekleşmez. 

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 98 - Soru 194
Soru metni

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenleyene karşı hamilin sahip olduğu başvuru hakla-
rında zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?”

yerine
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Çeklerde düzenleyene karşı hamilin sahip olduğu başvu-
ru haklarında zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?”

olarak düzeltilmiştir.

Sayfa 99 - Soru 195
Çözüm metnine 

‘‘Şıklardaki diğer senetler alacak hakkı barındırır.”
ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 99 - Soru 197
Çözüm metnine 

‘‘Şıklardaki diğer senetler alacak hakkı barındırır.”
ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 100 - Soru 198
Çözüm metnine 

‘‘Pay senetleri ortaklık hakkı vermez.”
ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 100 - Soru 198
Soru metni 

‘‘Düzenleyen L, lehtar L lehine bir bono düzenlemiştir. Bononun düzenleme tarihi 23.12.2022, 
vade tarihi 22.08.2023, bono bedeli 85 bin Türk Lirasıdır.”

yerine 
‘‘Düzenleyen D, lehtar L lehine bir bono düzenlemiştir. Bononun düzenleme tarihi 23.12.2022, 
vade tarihi 22.08.2023, bono bedeli 85 bin Türk Lirasıdır.”

ifadesi eklenmiştir.

Çözüm metnine 
‘‘Senedin ilk cirantası lehtardır. Senet bonoda düzenleyene ciro edilirse senetteki hak bir nevr 
döner. Düzenleyen senedi tekrar ciro edebilir.”

ifadesi eklenmiştir.
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Sayfa 102 - Soru 204
Çözüm metni 

‘‘6102 sayılı TTK MADDE 661- (2) Yetkili mahkeme, borçlunun yerleşim yeri veya pay senetleri 
hakkında anonim şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesidir. MADDE 668- (1) 
Banknot ve büyük miktarda çıkarılıp görüldüğünde ödenmesi gereken ve para yerine ödeme 
aracı olarak kullanılan ve belirli bedelleri yazılı olan diğer hamile yazılı senetlerin iptaline karar 
verilemez. MADDE 659- (1) Borçlu hamile yazılı bir senetten doğan alacağa karşı, ancak senedin 
geçersizliğine ilişkin veya senedin metninden anlaşılan def’ilerle, alacaklı her kim ise ona karşı 
şahsen sahip olduğu def’ileri ileri sürebilir. (3) Senedin, borçlunun rızası olmaksızın tedavüle 
çıkarıldığı yolunda bir def’i ileri sürülemez. MADDE 658- (1) Senedin metninden veya şeklinden, 
hamili kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli evrak, hamile veya hamiline 
yazılı senet sayılır.’’

yerine
‘‘6102 sayılı TTK MADDE 661- (2) (hamiline yazılı senetlerin iptalinde) Yetkili mahkeme, borçlu-
nun yerleşim yeri veya pay senetleri hakkında anonim şirket merkezinin bulunduğu yer asliye 
ticaret mahkemesidir. MADDE 668- (1) Banknot ve büyük miktarda çıkarılıp görüldüğünde öden-
mesi gereken ve para yerine ödeme aracı olarak kullanılan ve belirli bedelleri yazılı olan diğer 
hamile yazılı senetlerin iptaline karar verilemez. MADDE 659- (1) Borçlu hamile yazılı bir senet-
ten doğan alacağa karşı, ancak senedin geçersizliğine ilişkin veya senedin metninden anlaşılan 
def’ilerle, alacaklı her kim ise ona karşı şahsen sahip olduğu def’ileri ileri sürebilir. (3) Senedin, 
borçlunun rızası olmaksızın tedavüle çıkarıldığı yolunda bir def’i ileri sürülemez. MADDE 658- (1) 
Senedin metninden veya şeklinden, hamili kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her 
kıymetli evrak, hamile veya hamiline yazılı senet sayılır.’’ 

olarak düzenlenmiştir.



14TİCARET HUKUKU - yayın düzeltileri

Sayfa 103 - Soru 206
Soru metni

“Düzenleyen D’nin temsilci olduğunu söyleyen T, D’yi temsilen, lehtar L’ye 330 bin Türk Lira-
sı bedelli bir bono düzenleyip vermiştir. Bonoda düzenleme tarihi 03.11.2022, vade kısmı boş 
bırakılmıştır. Bono ciro L-C1-C2-C3-C4 şeklindedir. C4 ödeme için senedi D’ye ibraz etmiş ancak 
düzenleyen D, senedin temsil yetkisi vermediği T tarafından düzenlendiği dolayısıyla senet be-
delini ödemeyeceğini bildirmiştir. A, senet bedelinin 35 bin Türk Liralık kısmı için C2 lehine aval 
vermiştir.”

yerine
“Düzenleyen D’nin temsilcisi olduğunu söyleyen T, D’yi temsilen, lehtar L’ye 330 bin Türk Lira-
sı bedelli bir bono düzenleyip vermiştir. Bonoda düzenleme tarihi 03.11.2022, vade kısmı boş 
bırakılmıştır. Bono ve ciro L-C1-C2-C3-C4 şeklindedir. C4 ödeme için senedi D’ye ibraz etmiş 
ancak düzenleyen D, senedin temsil yetkisi vermediği T tarafından düzenlendiği dolayısıyla senet 
bedelini ödemeyeceğini bildirmiştir. A, senet bedelinin 35 bin Türk Liralık kısmı için C2 lehine aval 
vermiştir.”

olarak düzenlenmiştir.

C) C4’ün başvuru hakkını kullanıp başvuru hakkını kullanabilmesi için ödememe protestosu 
çekmesi gerekir.

yerine
C) C4’ün başvuru hakkını kullanıp C3’e müracaat edebilmesi için ödememe protestosu çekmesi 

gerekir.

D) Düzenleyen D poliçeye gidersiz kaydını koymuşsa ve C4 bu kayda rağmen protesto çekmişse 
bundan kaynaklanan masrafları başvurduğu başvuru borçlusundan talep edebilir.

yerine
D) Avalist A poliçeye gidersiz kaydını koymuşsa ve C4 bu kayda rağmen protesto çekmişse bun-

dan kaynaklanan masrafları başvurduğu başvuru borçlusundan talep edemez.

E) Vade kısmı boş bırakıldığında düzenleyen D bonoyu gördüğünde ödemelidir.
yerine

E) Vade kısmı boş bırakıldığından bono görüldüğünde ödenecek vadelidir.
olarak düzenlenmiştir.
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Sayfa 105 - Soru 210
Soru metni

“Düzenleyen D, lehtar L lehine bir bono düzenlemiştir. Bononun düzenleme tarihi 12.07.2022, 
vade 26.05.2023’tür. Bonoda düzenleme yeri ve vade boş bırakılmıştır. Lehtar L bononun arkası-
na yalnızca imza atarak senedi C1’e teslim etmiştir. C1 bonoda açıkça belirterek C2’ye ciro etmiş, 
C2 senede “bedeli rehindir” kelimesinin ekleyerek C3’e ciro etmiştir.”

yerine
“Düzenleyen D, lehtar L lehine bir bono düzenlemiştir. Bononun düzenleme tarihi 12.07.2022’dir.
Bonoda düzenleme yeri ve vade boş bırakılmıştır. Lehtar L bononun arkasına yalnızca imza ata-
rak senedi C1’e teslim etmiştir. C1 bonoda açıkça belirterek C2’ye ciro etmiş, C2 senede “bedeli 
rehindir” kelimesinin ekleyerek C3’e ciro etmiştir.’’

olarak düzenlenmiştir.

E) Düzenleyen D’nin senedi ödememesi sebebiyle C3’ün senedi ödeme için lehtar L’ye ibraz 
etmesi hâlinde lehtar L, C2’yle arasındaki ilişkinden kaynaklanan defileri C3’e ileri süremez.

yerine
E) Düzenleyen D’nin senedi ödememesi sebebiyle C3’ün senedi ödeme için lehtar L’ye ibraz 

etmesi hâlinde lehtar L, C2’yle arasındaki ilişkinden kaynaklanan defileri iyi niyetli C3’e ileri 
süremez.

olarak düzenlenmiştir.

Çözüm metnine
“L’nin yaptığı ciro beyaz cirodur. L’nin imzasının sahte olması halinde bunu sadece L ileri sürebilir. 
Ve senetle imzası olan herkese ileri sürebilir.”

eklenmiştir.

Sayfa 106 - Soru 214
Soru metni

“Düzenleyen D, M’yi muhatap, L’yi lehtar göstererek 100 bin Türk Lirası bedelli bir poliçe düzenle-
miş, lehtar L’ye teslim etmiştir. Poliçenin düzenleme tarihi 15.09.2022, düzenleme yeri ve ödeme 
yeri boştur. Düzenleyenin imzasında Ankara, muhatabın yanında Kocaeli yazmaktadır. Poliçede 
vade Kurban Bayramı olarak yazılmıştır.”

yerine
“Düzenleyen D, M’yi muhatap, L’yi lehtar göstererek 100 bin Türk Lirası bedelli bir poliçe düzenle-
miş, lehtar L’ye teslim etmiştir. Poliçenin düzenleme tarihi 15.09.2022, düzenleme yeri ve ödeme 
yeri boştur. Düzenleyenin imzasının yanında Ankara, muhatabın yanında Kocaeli yazmaktadır. 
Poliçede vade Kurban Bayramı olarak yazılmıştır.

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 107 - Soru 215
A) Muhatabın adı

yerine
A) Muhatabın adı-soyadı

olarak düzenlenmiştir.
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Sayfa 107 - Soru 216
E) Temsile yetkili olmadığı bir kişi temsilci sıfatıyla bono imzalarsa poliçeden bizzat kendisi so-

rumlu olur.
yerine

E) Temsile yetkili olmadığı bir kişi temsilci sıfatıyla poliçe imzalarsa poliçeden bizzat kendisi 
sorumlu olur.

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 108 - Soru 216 Çözüm metni
6102 sayılı TTK MADDE 672- (3) Ayrıca belirtilmiş olmadıkça muhatabın adı yanında gösterilen 
yer, ödeme yeri ve aynı zamanda da muhatabın yerleşim yeri sayılır. MADDE 674- (1) Poliçe, 
bir üçüncü kişinin nezdinde, muhatabın yerleşim yerinde veya başka bir yerde ödenmek üzere 
düzenlenebilir. MADDE 675- (3) Başka bir gün belirtilmemişse, faiz, poliçenin düzenlenme gü-
nünden itibaren işler. MADDE 678- (1) Temsile yetkili olmadığı hâlde bir kişinin temsilcisi sıfatıyla 
bir poliçeye imzasını koyan kişi, o poliçeden dolayı bizzat sorumludur. MADDE 680- (1) Tedavüle 
çıkarılırken tamamen doldurulmamış bulunan bir poliçe, aradaki anlaşmalara aykırı bir şekilde 
doldurulursa, bu anlaşmalara uyulmadığı iddiası, hamile karşı ileri sürülemez; meğerki, hamil 
poliçeyi kötüniyetle iktisap etmiş veya iktisap sırasında kendisine ağır bir kusur isnadı mümkün 
bulunmuş olsun.”

yerine
‘‘6102 sayılı TTK MADDE 672- (3) (Poliçede) Ayrıca belirtilmiş olmadıkça muhatabın adı yanında 
gösterilen yer, ödeme yeri ve aynı zamanda da muhatabın yerleşim yeri sayılır. MADDE 674- (1) 
Poliçe, bir üçüncü kişinin nezdinde, muhatabın yerleşim yerinde veya başka bir yerde ödenmek 
üzere düzenlenebilir. MADDE 675- (3) Başka bir gün belirtilmemişse, faiz, poliçenin düzenlen-
me gününden itibaren işler. MADDE 678- (1) Temsile yetkili olmadığı hâlde bir kişinin temsilcisi 
sıfatıyla bir poliçeye imzasını koyan kişi, o poliçeden dolayı bizzat sorumludur. MADDE 680- (1) 
Tedavüle çıkarılırken tamamen doldurulmamış bulunan bir poliçe, aradaki anlaşmalara aykırı bir 
şekilde doldurulursa, bu anlaşmalara uyulmadığı iddiası, hamile karşı ileri sürülemez; meğer-
ki, hamil poliçeyi kötüniyetle iktisap etmiş veya iktisap sırasında kendisine ağır bir kusur isnadı 
mümkün bulunmuş olsun.”

olarak düzenlenmiştir.
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Sayfa 108 - Soru 217
E) Bonoda bono kelimesi yer almamışsa kambiyo senedi olma niteliğini yitirerek emre yazılı 

ödeme vaadi olurdu.
yerine

E) Bonoda bono kelimesi yer almamışsa kambiyo senedi olma niteliğini yitirerek emre yazılı 
ödeme vaadi olur.

olarak düzeltilmiştir.

Çözüm metni
“6102 sayılı TTK MADDE 676- (1) Poliçe bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de iki bedel 
arasında fark bulunursa, yazı ile gösterilen bedel üstün tutulur. MADDE 679- Düzenleyen, kabul 
edilmeme hâlinde sorumlu olmayacağını şart edebilirse de ödenmemeden sorumlu olmayacağı-
na ilişkin kayıtlar yazılmamış sayılır. MADDE 672- (2) Vadesi gösterilmeyen poliçenin görüldüğün-
de ödenmesi şart edilmiş sayılır. MADDE 675- (1) Görüldüğünde veya görüldüğünden belirli bir 
süre sonra ödenmesi şart kılınan bir poliçeye, düzenleyen tarafından faiz şartı konulabilir. Diğer 
poliçelerde böyle bir faiz şartı yazılmamış sayılır.”

yerine
“İlgili hükümler bonoda da uygulanır.
6102 sayılı TTK MADDE 676- (1) Poliçe bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de iki bedel 
arasında fark bulunursa, yazı ile gösterilen bedel üstün tutulur. MADDE 679- Düzenleyen, kabul 
edilmeme hâlinde sorumlu olmayacağını şart edebilirse de ödenmemeden sorumlu olmayacağı-
na ilişkin kayıtlar yazılmamış sayılır. MADDE 672- (2) Vadesi gösterilmeyen poliçenin görüldüğün-
de ödenmesi şart edilmiş sayılır. MADDE 675- (1) Görüldüğünde veya görüldüğünden belirli bir 
süre sonra ödenmesi şart kılınan bir poliçeye, düzenleyen tarafından faiz şartı konulabilir. Diğer 
poliçelerde böyle bir faiz şartı yazılmamış sayılır.”

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 109 - Soru 219
Soru metni

“Düzenleyen D, M’yi muhatap, L’yi lehtar göstererek bir poliçe düzenlemiştir. Lehtar L, poliçenin 
arkasına imzasını atarak senedi C1’e teslim etmiştir.”

yerine
“Düzenleyen D, M’yi muhatap, L’yi lehtar göstererek bir poliçe düzenlemiştir. Lehtar L, poliçenin 
arkasına “ödeyiniz” yazıp imzasını atarak senedi C1’e teslim etmiştir.”

olarak düzenlenmiştir.

B) Hamil C1, lehtar L’nin imzasına başkasının adını yazıp, senedi bir başkasına ciro edemez.
yerine

B) Hamil C1, lehtar L’nin imzasının yanına başkasının adını yazıp, senedi bir başkasına ciro ede-
mez.

E) Hamil C1, lehtar L’nin imzasına kendi adını yazıp, senedi başkasına ciro edebilir.
yerine

E) Hamil C1, lehtar L’nin yazdığı ödeyiniz kelimesnini yanına kendi adını yazıp, senedi başkasına 
tam ciroyla devredebilir.

olarak düzenlenmiştir.
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Sayfa 111 - Soru 222
Çözüm metnine

“C3, C1’e müracaat ettiğinde, C1 ona ödeme yapmaz. Çünkü “ciro edilemez” kaydı koymuştur. 
Vade yazılmamışsa görüldüğünde ödenecek vadelidir. Düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl içinde 
ödeme için M’a ibraz edilmelidir.”

ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 113 - Soru 227
Cevap D seçeneği olarak değiştirilmiştir.

Sayfa 113 - Soru 228
B) Çekte düzenleme tarihi zorunlu unsur olduğundan düzenlenen çek geçersizdir.

yerine
B) Çekte ödeme yeri zorunlu unsur olduğundan düzenlenen çek geçersizdir.

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 114 - Soru 228
Çözüm metnine

“Bu çekin düzenleme yeri istanbul kabul edilir. İbraz süresinin son günü 05.08.2023’tür. Bundan 
sonra yapılan ciro gecikmiş cirodur.”

ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 114 - Soru 229
Çözüm metnine

“Bonoda hamilin düzenleyene açacağı davalar vade tarihinden itibaren 3 yılda zamanaşımına 
uğrar”

ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 115 - Soru 231
Çözüm metni ikinci paragraf

“MADDE 663- (1) Mahkeme, dilekçe sahibinin, senedin zilyedi bulunmuş ve onu zâyi etmiş oldu-
ğuna dair yaptığı açıklamaları inandırıcı bulursa, belli olmayan hamili ilan yoluyla, senedi belirli 
bir süre içinde ibraz etmeye çağırır ve aksi takdirde senedin iptaline karar verileceğini ihtar eder. 
Sürenin en az altı ay olarak belirlenmesi gerekir; bu süre ilk ilan gününden itibaren işlemeye baş-
lar. MADDE 676- (2) Poliçe bedeli yalnız yazıyla veya yalnız rakamla birden çok gösterilmiş olup 
da bedeller arasında fark bulunursa, en az olan bedel geçerli sayılır.”

yerine
“MADDE 663- (1) (hamiline yazılı senetlerde) Mahkeme, dilekçe sahibinin, senedin zilyedi bulun-
muş ve onu zâyi etmiş olduğuna dair yaptığı açıklamaları inandırıcı bulursa, belli olmayan hamili 
ilan yoluyla, senedi belirli bir süre içinde ibraz etmeye çağırır ve aksi takdirde senedin iptaline 
karar verileceğini ihtar eder. Sürenin en az altı ay olarak belirlenmesi gerekir; bu süre ilk ilan gü-
nünden itibaren işlemeye başlar. MADDE 676- (2) Poliçe bedeli yalnız yazıyla veya yalnız rakamla 
birden çok gösterilmiş olup da bedeller arasında fark bulunursa, en az olan bedel geçerli sayılır.”

olarak düzenlenmiştir.
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Sayfa 116 - Soru 233
Çözüm metni 

‘‘6102 sayılı TTK MADDE 796- (1) Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği 
yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. MADDE 799- (1) 
Çekten cayma ancak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder. (2) Çekten cayılmamışsa, 
muhatap, ibraz süresinin geçmesinden sonra da çeki ödeyebilir. MADDE 793- (1) Protestonun 
düzenlenmesinden veya aynı nitelikte bir belirlemeden veya ibraz süresinin geçmesinden sonra 
yapılan ciro, ancak alacağın temlikinin sonuçlarını doğurur. 5941 sayılı ÇK MADDE 3- (6) Muhatap 
bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin 
ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir.’’

yerine
‘‘Düzenleyenin koyduğu kayıtla çek nama yazılı olmuştur. Alacağın temliki ve teslimle devredilme-
lidir.
6102 sayılı TTK MADDE 796- (1) Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği 
yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. MADDE 799- (1) 
Çekten cayma ancak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder. (2) Çekten cayılmamışsa, 
muhatap, ibraz süresinin geçmesinden sonra da çeki ödeyebilir. MADDE 793- (1) Protestonun 
düzenlenmesinden veya aynı nitelikte bir belirlemeden veya ibraz süresinin geçmesinden sonra 
yapılan ciro, ancak alacağın temlikinin sonuçlarını doğurur. 5941 sayılı ÇK MADDE 3- (6) Muhatap 
bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin 
ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir.” 

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 117 - Soru 234
C) Ciro edenler poliçeye emre yazılı değildir kaydını düşmüşlerse poliçe ancak alacağın temliki 

yoluyla devrolunabilir.
yerine

C) Ciro edenler poliçeye ciro edilemez kaydını düşmüşlerse poliçe ancak alacağın temliki yoluyla 
devrolunabilir.

olarak düzeltilmiştir.

Çözüm metni
‘‘6102 sayılı TTK MADDE 681- (2) Düzenleyen, poliçeye “emre yazılı değildir” ibaresini veya aynı 
anlamı ifade eden bir kaydı koymuşsa, poliçe ancak alacağın temliki yoluyla devrolunabilir ve bu 
devir alacağın temlikinin hukuki sonuçlarını doğurur. MADDE 665- (1) İptali istenen senet ibraz 
edilirse, mahkeme, dilekçe sahibine senedin iadesi davası açması için bir süre belirler.
MADDE 688- (2) Poliçeden sorumlu olanlar, bu hâlde, ancak cirantaya karşı ileri sürebilecekleri 
def’ileri hamile karşı dermeyan edebilirler. MADDE 699- (2) Bununla beraber, muhatap hamile 
veya poliçede imzası bulunan bir kişiye poliçeyi kabul ettiğini yazı ile bildirmişse, bunlara karşı 
kabul beyanı çerçevesinde sorumlu olur.’’

yerine
‘‘6102 sayılı TTK MADDE 681- (2) Düzenleyen, poliçeye “emre yazılı değildir” ibaresini veya aynı 
anlamı ifade eden bir kaydı koymuşsa, poliçe ancak alacağın temliki yoluyla devrolunabilir ve bu 
devir alacağın temlikinin hukuki sonuçlarını doğurur. MADDE 665- (1) İptali istenen senet ibraz 
edilirse, mahkeme, dilekçe sahibine senedin iadesi davası açması için bir süre belirler.
MADDE 688- (2) (tahsil cirosunda)Poliçeden sorumlu olanlar, bu hâlde, ancak cirantaya karşı ileri 
sürebilecekleri def’ileri hamile karşı dermeyan edebilirler. MADDE 699- (2) Bununla beraber, 
muhatap hamile veya poliçede imzası bulunan bir kişiye poliçeyi kabul ettiğini yazı ile bildirmişse, 
bunlara karşı kabul beyanı çerçevesinde sorumlu olur.
Ciro edenler poliçeye ciro edilemez kaydını düşmüşlerse senet emre yazılı kalmaya devam eder”
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olarak düzeltilmiştir.

Sayfa 122 - Soru 245
Çözüm metnine 

‘‘İbraz süresi çekin üzerinde yazılan düzenleme ve ödeme yerine göre belirlenir.’’
ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 124 - Soru 249
A) Bonoda ödeme için öngörülen ibraz süresine uymadığı için başvuru hakkını kaybeden hamil 

kendi cirantasında sebepsiz zenginleşme davası açabilir.
yerine

A) Bonoda ödeme için öngörülen ibraz süresine uymadığı için başvuru hakkını kaybeden hamil 
kendi cirantasına sebepsiz zenginleşme davası açabilir.

olarak düzeltilmiştir.

Çözüm metni
‘‘6102 sayılı TTK MADDE 732- (3) Poliçeden doğan borcu düşmüş olan cirantaya karşı böyle bir 
istem ileri sürülemez. MADDE 738- (2) Araya girerek ödeme, lehine ödenecek kişinin ödemeye 
zorunlu olduğu tutarın tamamını kapsar. MADDE 684- (2) Ciro beyaz ciro ise hamil; c) Beyaz ciro-
yu doldurmaksızın ve poliçeyi tekrar ciro etmeksizin poliçeyi başka bir kişiye verebilir.’’

yerine
‘‘6102 sayılı TTK MADDE 732- (3) İlgili hükümler bono için de geçerlidir. (Sebepsiz zenginleş-
me davası). Poliçeden doğan borcu düşmüş olan cirantaya karşı böyle bir istem ileri sürülemez. 
MADDE 738- (2) Araya girerek ödeme, lehine ödenecek kişinin ödemeye zorunlu olduğu tutarın 
tamamını kapsar. MADDE 684- (2) Ciro beyaz ciro ise hamil; c) Beyaz ciroyu doldurmaksızın ve 
poliçeyi tekrar ciro etmeksizin poliçeyi başka bir kişiye verebilir.
Bononun nüshası çıkartılamaz.
Bonoda birden fazla düzenleme yeri gösterilmesi bonoyu geçersiz kılar.’’

olarak düzeltilmiştir.

Sayfa 124 - Soru 250
D) Araya girip ödeme yapan işinin yeniden ciro yapması mümkün değildir.

yerine
D) Araya girip ödeme yapan kişinin yeniden ciro yapması mümkün değildir.

olarak düzeltilmiştir.

Çözüm metni
‘‘6102 sayılı TTK MADDE 734- (4) Araya girmek suretiyle kabul veya ödemede bulunan kişi, lehine 
araya girdiği borçluya durumu iki iş günü içinde ihbar etmek zorundadır. MADDE 740- (1) Araya 
girilerek kendisine yapılan ödemeyi reddeden hamil, ödeme hâlinde borçtan kurtulacak kişilere 
karşı başvurma haklarını kaybeder. MADDE 742- (1) Araya girerek ödemede bulunan kişi, lehine 
ödemede bulunduğu kişiye ve poliçeden dolayı ona borçlu olan kişilere karşı poliçeden doğan 
hakları iktisap eder. MADDE 738- (2) Araya girerek ödeme, lehine ödenecek kişinin ödemeye 
zorunlu olduğu tutarın tamamını kapsar.’’

yerine
‘‘İlgili hükümler bonoda da geçerlidir.
6102 sayılı TTK MADDE 734- (4) Araya girmek suretiyle kabul veya ödemede bulunan kişi, lehine 
araya girdiği borçluya durumu iki iş günü içinde ihbar etmek zorundadır. MADDE 740- (1) Araya 
girilerek kendisine yapılan ödemeyi reddeden hamil, ödeme hâlinde borçtan kurtulacak kişilere 
karşı başvurma haklarını kaybeder. MADDE 742- (1) Araya girerek ödemede bulunan kişi, lehine 
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ödemede bulunduğu kişiye ve poliçeden dolayı ona borçlu olan kişilere karşı poliçeden doğan 
hakları iktisap eder. MADDE 738- (2) Araya girerek ödeme, lehine ödenecek kişinin ödemeye 
zorunlu olduğu tutarın tamamını kapsar.
Çekte araya girme söz konusu olamaz.’’

olarak düzeltilmiştir.

Sayfa 125 - Soru 251
Çözüm metni

“İlgili hükümler bonoda da uygulanır.
6102 sayılı TTK MADDE 748- (1) Bir poliçe metni değiştirildiği takdirde, değiştirmeden sonra 
poliçe üzerine imza koymuş olan kişiler, değişmiş metne ve ondan önce imzasını koyanlar ise 
eski metne göre sorumlu olurlar. MADDE 753- (1) Kanunun bu Kısmında veya poliçede gösterilen 
süreler hesap edilirken bunların başladığı gün sayılmaz. MADDE 772- (1) Vade geldiğinde ödeme, 
özellikle vadenin geldiği günün ve ödeme tarihinin hesaplanması, bedeli yabancı bir ülke para-
sıyla gösterilmiş poliçelerin ödenmesi, poliçenin hangi ülkede ödenmesi gerekiyorsa o ülkedeki 
hukuka göre belirlenir.
Bonoda iki taraflı bir ilişki olduğundan bono hukuki açıdan nitelikli ödeme vaadi, bonoda vade 
olduğunda iktisadi açıdan kredi aracıdır. Bono kanunen emre yazılı olduğundan iptali davasından 
ilan süresi en az 3 aydır.”

olarak düzenlenmiştir

Sayfa 126 - Soru 254
Çözüm metnine

“Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek vadeli poliçelere, kapital faiz oranı da belirtilerek 
kapital faiz uygulanacaktır.”

ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 127 - Soru 256
Çözüm metni

“MADDE 680- (1) Tedavüle çıkarılırken tamamen doldurulmamış bulunan bir poliçe, aradaki 
anlaşmalara aykırı bir şekilde doldurulursa, bu anlaşmalara uyulmadığı iddiası, hamile karşı ileri 
sürülemez; meğerki, hamil poliçeyi kötüniyetle iktisap etmiş veya iktisap sırasında kendisine ağır 
bir kusur isnadı mümkün bulunmuş olsun.”

yerine
“İlgili hükümler bonoda da uygunalır.
MADDE 680- (1) Tedavüle çıkarılırken tamamen doldurulmamış bulunan bir poliçe, aradaki 
anlaşmalara aykırı bir şekilde doldurulursa, bu anlaşmalara uyulmadığı iddiası, hamile karşı ileri 
sürülemez; meğerki, hamil poliçeyi kötüniyetle iktisap etmiş veya iktisap sırasında kendisine ağır 
bir kusur isnadı mümkün bulunmuş olsun.
Senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğu iyiniyetli C1’e ileri sürülemez. Yalnızca L’ye ileri sürülebilir. 
Doldurma yetkisi verildiği için senet açık bonodur.”

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 128 - Soru 259
Çözüm metni

“Tacirler ticari işletmeleriyle ilgili işlemlerinde tacir çeki kullanmalıdır.
eklenmiştir.
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Sayfa 129 - Soru 262
A) Çek üçüncü kişi nezdinde ödenmek üzere düzenlene dahi bu kişi banka olmalıdır.

yerine
A) Çek üçüncü kişi nezdinde ödenmek üzere düzenlense dahi bu kişi banka olmalıdır.

olarak düzenlenmiştir.

C) Çek üzerine yazılmış kabul yazısı yazılmamışsa sayılır.
yerine

C) Çek üzerine yazılmış kabul yazısı yazılmamış sayılır.
olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 130 - Soru 263
Soru metni III. öncül

III. Sahte çekin ödenmesinden soğan zarar muhataba ait olur.
yerine

III. Sahte çekin ödenmesinden doğan zarar muhataba ait olur.
olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 130 - Soru 264
Soru metni 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’n göre çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
yerine

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
olarak düzenlenmiştir.

A) Bir kişi üzerinde düzenlenen çek geçersizdir.
yerine

A) Bir kişi üzerine düzenlenen çek geçersizdir.
olarak düzenlenmiştir.
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Sayfa 131 - Soru 265
Çözüm metni

“MADDE 785- (3) Kimin lehine düzenlendiği gösterilmemiş olan bir çek, hamiline yazılı çek hük-
mündedir. MADDE 793- (2) Tarihsiz bir cironun, protesto veya aynı nitelikte bir belirlemeden veya 
ibraz süresinin geçmesinden önce yapıldığı, aksi sabit oluncaya kadar karinedir. MADDE 808- (1) 
c) Bir takas odasının, çek zamanında teslim edildiği hâlde ödenmediğini tespit eden tarihli bir 
beyanıyla, sabit bulunduğu takdirde hamil; cirantalar, düzenleyen ve diğer çek borçlularına karşı 
başvurma haklarını kullanabilir. MADDE 817- (1) Kanunun bu Kısmında gösterilen süreler hesap 
edilirken bunların başladığı gün sayılmaz. MADDE 803- (3) (3) İki çizgi arasına hiçbir ibare kon-
mamış veya “banka” kelimesi veya buna benzer bir ibare konmuş ise çek, genel olarak çizilmiş 
demektir.”

yerine
“6102 Sayılı TTK MADDE 785- (3) Kimin lehine düzenlendiği gösterilmemiş olan bir çek, hamiline 
yazılı çek hükmündedir. MADDE 793- (2) Tarihsiz bir cironun, protesto veya aynı nitelikte bir belir-
lemeden veya ibraz süresinin geçmesinden önce yapıldığı, aksi sabit oluncaya kadar karinedir. 
MADDE 808- (1) c) Bir takas odasının, çek zamanında teslim edildiği hâlde ödenmediğini tespit 
eden tarihli bir beyanıyla, sabit bulunduğu takdirde hamil; cirantalar, düzenleyen ve diğer çek 
borçlularına karşı başvurma haklarını kullanabilir. MADDE 817- (1) Kanunun bu Kısmında göste-
rilen süreler hesap edilirken bunların başladığı gün sayılmaz. MADDE 803- (3) (3) İki çizgi arasına 
hiçbir ibare konmamış veya “banka” kelimesi veya buna benzer bir ibare konmuş ise çek, genel 
olarak çizilmiş demektir.”

olarak düzenlenmiştir.
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Sayfa 131 - Soru 266
A) Düzenleyen D çekten çatmamışsa muhatap ibraz süresi dolduktan sonra çeki ödeyebilir.

yerine
A) Düzenleyen D çekten çaymamışsa muhatap ibraz süresi dolduktan sonra çeki ödeyebilir.

B) Lehtar L çeki 12.08.2022’den önce ibraz ederse çek ibraz edildiği gün ödenir.
yerine

B) 941 sayılı ek Kanunu’na göre; Lehtar L çeki 12.08.2022’den önce ibraz ederse çek ibraz edildi-
ği gün ödenir.

olarak düzenlenmiştir.

Çözüm metni
“MADDE 802- (1) Çekin ödeme yerinde rayici olmayan bir para ile ödenmesi şart koşulmuş ise, 
bedeli, çekin ibraz günündeki değerine göre o ülke parası ile ödenebilir.
MADDE 799- (2) Çekten cayılmamışsa, muhatap, ibraz süresinin geçmesinden sonra da çeki öde-
yebilir. MADDE 788- (1) Açıkça “emre yazılı” kaydıyla veya bu kayıt olmadan belirli bir kişi lehine 
ödenmesi şart kılınan bir çek, ciro ve zilyetliğin geçirilmesiyle devredilebilir.
MADDE 794- (1) Çekte yazılı bedelin ödenmesi, kısmen veya tamamen aval ile teminat altına 
alınabilir. (2) Bu teminat, muhatap hariç olmak üzere üçüncü bir kişi veya çek üzerinde imzası 
bulunan bir kişi tarafından da verilebilir. 5941 sayılı ÇK- (5) 31/12/2023 tarihine kadar, üzerinde 
yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.”

yerine
“MADDE 802- (1) Çekin ödeme yerinde rayici olmayan bir para ile ödenmesi şart koşulmuş ise, 
bedeli, çekin ibraz günündeki değerine göre o ülke parası ile ödenebilir.
MADDE 799- (2) Çekten cayılmamışsa, muhatap, ibraz süresinin geçmesinden sonra da çeki öde-
yebilir. MADDE 788- (1) Açıkça “emre yazılı” kaydıyla veya bu kayıt olmadan belirli bir kişi lehine 
ödenmesi şart kılınan bir çek, ciro ve zilyetliğin geçirilmesiyle devredilebilir.
MADDE 794- (1) Çekte yazılı bedelin ödenmesi, kısmen veya tamamen aval ile teminat altına 
alınabilir. (2) Bu teminat, muhatap hariç olmak üzere üçüncü bir kişi veya çek üzerinde imzası 
bulunan bir kişi tarafından da verilebilir. 5941 sayılı ÇK Geçici madde 3/(5) 31/12/2023 tarihine 
kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı 
geçersizdir.”

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 132 - Soru 267
Çözüm metnine

“Belirli bir tarihte ödenecek poliçelerin kabule arzı ihtiyaridir. Vadeye kadar kabule arz edilebilir. 
Dolayısıyla düzenleyen belirli bir süreyle kabule arzı yasaklayabilir.”

eklenmiştir.

Sayfa 133 - Soru 270
Soru metni 

19.07.2022 tarihinde düzenlenen çekte verilen bildiler şunlardır:
yerine

19.07.2022 tarihinde düzenlenen çekte verilen bilgiler şunlardır:
olarak düzenlenmiştir.

Çözüm metnine
Çeklerde ibraz süresi düzenleme tarihinin ertesi günü başlayacağından ve farklı yerlerde ibraz 
süresi 1 ay olduğunda son ibraz günü 19.10.2022’dir.

ifadesi eklenmiştir.
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Sayfa 134 - Soru 275
D) Senette, yazılan vade sebebiyle A’nın avalden doğan sorumluluğu sona ermiştir.

yerine
D) Senette, yazılan vade sebebiyle A’nın avalden doğan sorumluluğu sona ermiştir.

olarak düzeltilmiştir.

Sayfa 135 - Soru 273
Çözüm metni

“İlgili hükümler bonoda da geçerlidir.
6102 sayılı TTK MADDE 736- (1) Araya girerek kabul, poliçe üzerine yazılır ve araya giren tarafın-
dan imza edilir. Kabul beyanında kimin lehine araya girildiği gösterilir; gösterilmemişse düzen-
leyen lehine kabul edilmiş sayılır. MADDE 738- (1) Hamil, vadede veya vadeden önce başvurma 
haklarını kullanabileceği bütün hâllerde, araya girerek ödeme yapabilir. (3) Bu ödemenin en geç, 
ödememe protestosunun çekilmesi için belirli olan son günün ertesi günü yapılması gerekir. 
MADDE 701- (1) Aval şerhi, poliçe veya alonj üzerine yazılır. MADDE 684- (2) Ciro beyaz ciro ise 
hamil; c) Beyaz ciroyu doldurmaksızın ve poliçeyi tekrar ciro etmeksizin poliçeyi başka bir kişiye 
verebilir.
C2, C1’in beyaz cirosunu C3 lehine tamamlayıp senedi C3’e teslim ettiğinden sorumluluğu yok-
tur.”

olarak düzenlenmiştir.

Sayfa 135 - Soru 274
Çözüm metnine

“Çeklerde ibraz süresi düzenleme tarihinin ertesi günü başlar. Soruya göre ibraz süresi 
20.10.2022’dir. Son ibraz günü 20.11.2022’dir. Çekte kabul işlemi yoktur.”

ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 136 - Soru 275
D) Lehtar L’nin bonoya koymuş olduğu gidersiz iade kaydı başvuru borçlularından herhangi biri-

ni protesto çekmeden başvuru hakkı verir.
yerine

D) Lehtar L’nin bonoya koymuş olduğu gidersiz iade kaydı başvuru borçlularından herhangi biri-
ne protesto çekmeden başvuru hakkı verir.

olarak düzeltilmiştir.

Çözüm metnine
“Cirontanın koyduğu ciro idelemez kaydı senedi nama yazılı hale getirmez. Borçlur vadede imza-
maları araştırmak zorunda değildir. Vadeden önce araştırmalıdır.”

ifadesi eklenmiştir.

Sayfa 137 - Soru 277
III. Çekin üzerinde düzenleneceği kişi çekin düzenlendiği ülke hukukuna göre belirlenir.

öncülü
III. Çekin üzerine düzenleneceği kişi çekin düzenlendiği ülke hukukuna göre belirlenir.

olarak düzeltilmiştir.
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Sayfa 137 - Soru 279
Soru metni

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre bir cirantaya karşı diğer bir cirantanın sahip olduğu baş-
vuru haklarının zamanaşımına uğrayacağı süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir?

yerine
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre çeklerde bir cirantaya karşı diğer bir cirantanın sahip ol-
duğu başvuru haklarının zamanaşımına uğrayacağı süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

olarak düzeltilmiştir.

Sayfa 138 - Soru 280
Soru metni

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kıymetli evrak hukukuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi?
yerine

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre kıymetli evrak hukukuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

olarak düzeltilmiştir.

C) Umumi mağazaya bırakılan mal üzerinde rehin yapılabilir.
yerine

C) Umumi mağazaya bırakılan mal üzerinde her durumda rehin yapılabilir.
olarak düzeltilmiştir.


