
KIBRIS HUKUK KURULU 

 

(Avukatlar Yasası 5. Maddesi uyarınca sınav) 

 

Şubat 2019 

 

ŞİRKETLER KANUNU 

(6 sorudan 4’ü cevaplanmalı) 

 

SORU 1 

(Çoklu seçim sorusu. Ayrı yanıt sayfasında cevaplandırılmalı. Tüm kısımlar yanıtlanmalı. A kısmı 

5 puan ve diğer B, C, D, E ve F kısımları 4 puan ile notlandırılacaktır). 

 

1Α.  Şirketler Yasası 202 madde uyarınca sunulan başvuru çerçevesinde gündeme gelen sorunları 

çözmek amacıyla, Mahkeme, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki kararların hangisini verebilir? 

 

(a)  Üçüncü şahıslardan şirketin herhangi bir üyesinin hisselerini satın almak için karar. 

(b)  Mahkeme tarafından şirketin tasfiye kararı.  

(c)  Şirket müdürlerinin görevden uzaklaştırılması kararı. 

(d)  Şirketin herhangi bir şirket üyelesinin hisselerini satın alması için karar.  

(e)  Şirketin sermaye artışı kararı.  

 

1Β.  Bir şirket tarafından yapılan işlemlerin geçerliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin 

doğrudur? 

 

(a) Ş

irket, üçüncü taraflara karşı yetkililerin işlemlerinden, bu işlemlerin şirketlerin hedefleri ile 

uyumlu olmadığı durumlarda, üçüncü şahsın bu işlemlerin şirketin hedefi ile uyumlu 

olmadığını bilmesine rağmen, sorumludur.  

(b) Ş

irketin kuruluş ve ortaklık belgesinin yayınlanması, kendiliğinden, üçüncü bir tarafın belirli 

işlemlerin şirketin hedefleriyle uyumlu olup olmadığı konusunda yeterli bilgiye sahip 

olduğuna yönelik kanıt teşkil etmektedir. 

(c) Ş

irket, üçüncü taraflara karşı yetkililerin işlemlerinden, bu işlemlerin şirketin hedefleri ile 

uyumlu olmadığı durumlarda, sorumludur. Bu husus kanun tarafından görevlendirilen ve yetki 

aşımına imkan tanıyan durumlar için geçerli değildir.  

(ç) K

urucu belge ve tüzükte belirtilen şirketin yetkililerinin yetkileri üzerindeki sınırlamalar, 

yayınlanmaları durumunda üçüncü şahıslara karşı kullanılabilir.   

(d) Y

ukarıdakilerden hiçbirisi doğru değildir.  

 

1C. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

(a)  Şirket kârları dışında hissedarlarına temettü veremez. 

(b)  İmtiyazlı satın alınabilir hisse senetleri, temettü ödemeleri için mevcut olan şirket kârları ya da 

satın işlemi için yayınlanan hisseler dışında satın alınamaz. 

(c)  Kamu şirketi kendi hisselerini elde edemez. 

(d) Hisseler için Mahkeme tarafından onaylanan genel kurul kararı ve onayı gereklidir.  

(e) Şirket sermayesinin azaltılması, mahkemenin ilgili kararnamesinin tescili ve Şirketler Sicil 

Memurunun karar metni ile uygulanır. 
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1D.  Aşağıdaki kararlardan hangisi için Kanun özel bir karar GEREKTİRMEZ? 

 

(a)  Şirket adını değiştirme. 

(b)  Şirket tüzüğünü değiştirme. 

(c)  Şirketin sermaye artışı.  

(d)  Şirket sermayesinin azaltılması. 

(e)  Şirketin amacı ile ilgili kurucu belgenin hükümlerinin değiştirilmesi.  

 

1Ε. Bir şirketin kurucu belgesi ile ilgili olarak, nerelerin içerilmesi ve hangi kriterlerin gözetilmesi 

noktalarında aşağıdakilerinden hangisi yanlıştır?  

  

(a)  Şirketin adını belirtmelidir.  

(b)  Şirketin hedeflerini belirtmelidir.  

(c)  Üyelerinin sorumluluğun sınırlı olduğunu belirtmelidir. 

(d) Şirketin yönetim düzenlemelerini içermelidir 

(e)  Kurucu belgeyi şirketin bir üyesi olarak imzalayan her kişi, alınan hisse sayısını adının 

karşısında belirtmelidir.  

 

1F.  Aşağıdakilerden hangisi bir şirkette idari danışman pozisyonunda olan bir şahsın fiduciary duties 

kapsamında değildir? 

 

(a)  Astlara verilen görevleri denetleme görevi.  

(b)  Yetkilerini kendisine belirtilen amaçlar çerçevesinde uygulamak.  

(c)  Kendisini kişisel çıkarlar ile şirket çıkarlarının çakıştığı bir pozisyona yerleştirmeme görevi.  

(d)  Şirket çıkarları için bona fides çerçevesinde hareket etme görevi.  

(d)  Pozisyonu sayesinde gizli kar elde etmeme görevi.  

 

SORU 2 

(Çoklu seçim sorusu. Ayrı yanıt sayfasında cevaplandırılmalı. Tüm kısımlar yanıtlanmalı. A kısmı 

5 puan ve diğer B, C, D, E ve F kısımları 4 puan ile notlandırılacaktır). 

 

2Α.  Genel amaçlı ticaret şirketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

 

(a) Genel amaçlı ticari bir şirket herhangi bir işi, operasyonu veya mesleği icra edebilir.   

(b) Genel amaçlı ticari şirket herhangi bir sözleşmeyi oluşturabilir, herhangi bir yükümlülüğü 

üstlenebilir ve Cumhuriyet yasalarına göre sözleşme hakkına sahip olan herhangi bir şahsın 

üstlenebileceği, sonuçlandırabileceği herhangi bir eylemi yürütmek ve sonuçlandırmak için 

harekete geçebilir. 

(c) Genel amaçlı ticari şirket özel ya da hisseli limited kamu şirketi olabilir.  

(d) Genel amaçlı ticari şirketin kuruluş belgesi şirketin spesifik hedefleri yerine şirketin amacının 

genel amaçlı ticari şirket olarak işlem gerçekleştirmek olduğunu belirtmelidir.  

(e) Genel amaçlı ticari şirketin kuruluş belgesi ayrıca herhangi bir kısıtlama veya taahhüt 

içerebilir. 

 

 

2Β.  Şirketin yönetim kurulu üyesinin görevden uzaklaştırılması için hangi çoğunluk aranır? 

 

(a) Oylamaya katılan üyelerinin yarısından fazlası. 

(b) Oylamaya katılan üye sayısının dörtten üçünden daha az olmayacak şekilde.  
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(c) Şirketler Kanuna 136A’da belirtildiği üzere ve tüzükte belirtildiği durumlarda, üye sayısının 

dörtten üçünden daha az olmayacak şekilde (Tüzükten daha büyük bir çoğunluk gerektiren 

kararlar) 

(d) Şirketin tüm üyelerinin% 90 ' den az olmaması kaydıyla.  

(e) Oylamaya katılanların oy birliği.  

 

2C.  Görünür yetki (apparent authority) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

(a)  Üçüncü taraflara görüldüğü gibi kişinin yetkisidir.  

(b)  Şirket Yönetim Kurulu kararı gerektirir.   

(c)  Bir kişinin vekaletini (yetki alanını) uzatabilir. 

(d)  Açık bir şekilde şirketin bir şahsı temsilcisi olarak göstermesi ile gündeme gelir.   

(e)  Bazı durumlarda alan açısından gerçek vekaletten daha büyüktür.  

 

2D.  Aşağıdaki referanslardan hangisi en iyi şekilde Salomon & Co. v. Salomon [1897] A.C. 22 

davasındaki kararı yansıtmaktadır? 

 

(a)  Limited Şirket borçları ve yükümlülükleri için sınırlı sorumluluğa sahiptir. 

(b)  Limited Şirket üyelerine değişken masraf (değişken gayrımenkul rehni, floating charge) 

veremez.   

(c)  Limited Şirket üyelerinden bağımsız olarak özerk bir tüzel kişiliğe haizdir.  

(d)  Tek bir üye sınırlı Limited Şirket kuramaz.  

(e)  Salomon & Co. v. Salomon [1897] A.C. 22 davasındaki karar herhangi bir koşulda kurumsal 

örtünün (kimliğin) kaldırmasına izin vermez. 

 

2E.   Bir şirketin oluşumundan önceki dönemle ilgili sözleşmelerle alakalı olarak aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

 

(a)  Bir şirketin kuruluşundan önce oluşturulan bir sözleşme sadece şirketin ortak mührünü 

taşıdığı durumlarda geçerlidir. 

(b)  Şirketin kuruluşundan önce yapılan sözleşmelerin bağlılığı Anayasa Mahkemesi tarafından 

Andreas Neokleous & Ltd. Vs. Marios Afamis Genikes Kataskeues Ltd. (2003) 1C AAD 1663 

davasında belirlediği ilkeler uyarınca düzenlenir.   

(c)  Şirket kuruluşundan sonra kendi adına kuruluşundan önce oluşturulan sözleşmelerden 

sorumlu değildir.  

(d)  Kuruluş belgesini imzalayan şahıslar tarafından, şirket adına ya da şirket için, şirketin 

kuruluşundan önce oluşturulan sözleşme, oluşum tarihinden itibaren şirket için bağlayıcıdır.  

(e)  Şirketin kuruluşundan önce sözleşme oluşturulduğu ve neticede şirket kurulmadığı takdirde 

şahıs veya şirket adı altında yükümlülükler geçersizdir.   

  

2F. Şirketin yönetimi ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

(a)  Yönetim Kurulu ile şirketin genel Meclisi arasındaki güçlerin ayrılması tüzüğün 

yorumlanmasına bağlıdır.   

(b)  Tüzük ile yönetim kuruluna yetkilerin verildiği durumlarda genel kurul uygulamaya müdahale 

edemez.  

(c)  Şirketler Kanununun belirli bir çoğunluk ile karar alınmasını belirttiği durumlarda, şirketin 

tüzüğü başka türlü bir çoğunluk belirleyemez.  

(d)  Bir şirket genel kurulda sıradan bir oylama ile bir yönetimi kurulu üyesini, görev bitiminden 

önce görevinden uzaklaştırabilir.  

(e)  Her şirketin bir sekreteri olmalı.  
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SORU 3 

(Çoklu seçim sorusu. Ayrı yanıt sayfasında cevaplandırılmalı. Tüm kısımlar yanıtlanmalı. A kısmı 

5 puan ve diğer B, C, D, E ve F kısımları 4 puan ile notlandırılacaktır). 

 

“Maddoff Sınırlı” hisseli özel bir limited şirkettir. Onaylı sermayesi €100.000’dur. Bu rakam 100.000 

hisseye bölüşülmüştür. Her hissenin nominal değeri €1’dur. Bu sermayeden, şirket daha önce Bernie’ye 

5.000 hisse arz etmiştir. Ruth’a da 10.000 hisse tahsis etmiştir. Şirket tüzüğü Cetvel A’dır.  

 

3Α.  Ruth hisselerini satmak istemekte, ancak hiçbir alıcı bulamamaktadır. Şirkete kendi hisselerini 

satmayı öneriyor. Bu mümkün müdür;  

 

(a)  Hayır çünkü özel şirket kendi hisselerine sahip olamaz.  

(b)  Hayır çünkü hisselerini ilkin Bernie’ye sunmalıdır.  

(c)  Hayır, çünkü henüz tahsis edilmeyen nominal bir sermaye vardır.  

(d) Evet, ama sadece nominal değeriyle.  

(e)  Evet, Maddoff  Ltd Yönetim Kurulu olumlu karar verirse.  

 

3Β.  Bernie şirkette diğer 10.000 hisse için kayıt olmak istiyor. Ama şu anda parası yok. Şirketten 

ödünç €10.000 talep ediyor. Bu mümkün müdür? 

 

(a)  Özel bir şirket para ödünç veremediği için hayır.  

(b)  Hayır, çünkü özel bir şirket kendi hisselerini satın almak için ödünç para veremez.  

(c)  Hayır, kamu şirketi kendi hisselerini satın almak için ödünç para veremez. 

(d) Kredi Maddoff Limited Genel Kurulu tarafından, şirketin tüm listelenmemiş hissedarların 

oylarının % 90’nı aşan bir çoğunluğu tarafından onaylanmış olduğu sürece, evet. 

(e)  Maddoff Limited Genel Kurulu olumlu karar verirse, evet.  

 

3C.  Bernie ve Ruth şirketin artık ihtiyacı olmayan sermayeden her birine €5.000’luk ödeneği geri 

ödemesini talep ediyor. Aşağıdaki onayların hangisi gereklidir? 

 

(a)  Özel karar ve mahkeme izni. 

(b)  Özel karar ve Şirket Sicil Memurunun izni.  

(c)  Olağanüstü karar ve Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı'nın izni. 

(δ) Özel karar ve Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı'nın izni. 

(ε)  Olağanüstü karar ve mahkeme izni.  

 

3D. Bernie yönetim kurulundan yazılı olarak, şirketin hissedarı olarak, şirketin sermayesinin azaltılması 

için öneri sunmak için şirketin olağanüstü genel kurulunun toplanmasını talep etti. Yönetim kurulu 

Bernie’nin talep ettiği yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirmek zorunda mıdır? 

 

(a) Evet, çünkü Bernie şirketin yöneticisidir.  

(b) Evet, çünkü Bernie şirketin hissedarıdır.  

(c) Evet, çünkü Bernie şirketin hisselerinin 1/10' dan fazlasına sahiptir. 

(d) Hayır, çünkü Bernie şirketin hisselerinin yüzde 50’ni elinde tutmuyor.  

(e) Hayır, çünkü şirketin sermayesinin azaltılması yalnızca genel kurula bağlı değildir. 

 

3E. Bernie ve Ruth şirketin sermayesinin değiştirilmesini istiyor. 1.000.000 adet her birinin nominal 

değeri €0,10 olan hisse öneriyor. Ne tür bir değişiklik gereklidir ve aşağıdaki onayların hangisi 

gereklidir? 
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(a)  Sermaye iptali ve olağan bir karar gereklidir. 

(b)  Sermaye artışı ve özel bir karar gereklidir. 

(c)  Sermaye artışı ve olağan karar gereklidir. 

(d)  Hisselerin bölünüşü ve olağan karar gereklidir.  

(e)  Hisselerin bölünüşü ve özel karar gereklidir.  

 

3F.  Sadece 3C’de belirtilen önerinin ele alınacağı olağanüstü genel kurul toplantısının 

gerçekleştirilmesi için üyelere yapılacak olan bildirim için süre asgari olarak ne kadardır? 

 

(a) 7 gün.  

(b) 14 gün.  

(c) 21 gün.  

(d) 28 gün.  

(e) 42 gün.  

 

 

SORU 4 

(Çoklu seçim sorusu. Ayrı yanıt sayfasında cevaplandırılmalı. Tüm kısımlar yanıtlanmalı. A kısmı 

5 puan ve diğer B, C, D, E ve F kısımları 4 puan ile notlandırılacaktır). 

 

4Α.  Aşağıdaki referanslardan hangisi yanlıştır? 

 

 Sınırlı sorumluluk (ltd.) şirketinin Kuruluş sertifikasının verilmesi ile beraber:  

 

(a)  Şirket üyelerden bağımsız bir yasal varlıktır.  

(b)  Şirket, kuruluş belgelerinin yetkilendirdiği ölçüde, taşınır veya taşınmaz mülkiyete sahip 

olabilir.  

(c)  Şirketin kurucu belgesini imzalayanlar şirketin ilk üyeleri olur.  

(d)  Sertifika şirketin Şirketler Kanununda şirketlerin kaydı için belirtilen tüm gereksinimleri 

yerine getirdiğini göstermektedir. 

(e)  Şirket, yasanın ve kurucu belgesinin izin verdiği imkanlar dahilinde herhangi bir harekette 

bulunma ve işlem yapma yetkisine sahiptir.  

 

4Β.  Aşağıdaki hangi durumlarda Yüksek Mahkeme kurumsal künyenin kaldırmasına izin vermiştir?  

 

(a)  Artık kar için ödeme amaçlı olarak, bir aile şirketi çalışanının, ilk şirket ile aynı hissedarlara 

ve yöneticilere sahip olan başka bir şirkete transfer edildiği durumda.  

(b)  Şirketin, aynı hissedarlara sahip başka bir şirketin mallarına ve işlemlerine sahip olma yolu 

ile, alacaklılara ödeme zorunluluğundan kaçınmak için, kurulduğu durumda.  

(c)  Sermayenin azaltılması temelinde hissedarlara kazanç dağıtımı için, sermaye kazançlarına 

vergi konulması amaçlı.  

(d)  İlgili şirketler arasında bir çalışanın transfer edilmesinden sonra, artı kazanç için tazminat 

ödemek için.  

(e) Bir ortaklık şirketi için halka açık bir teklif temelinde bir grup şirketin tek bir ekonomik birim 

olarak tanınması için.  

  

4C. Şirkeler Kanunu Başlık 113 temelinde aşağıdaki faktörlerden hangisi Özel ve Kamu Limited 

şirketleri arasında farklılık GÖSTERMEZ? 

 

(a)  Maksimum hisse sermayesi.  
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(b)  Asgari hisse sermayesi.  

(c)  Asgari üye sayısı.  

(d)  Maksimum üye sayıs.  

(e)  Asgari sayıda idari danışman.  

 

4D.  Aşağıdaki referanslardan hangisi yanlıştır; 

 

(a)  Bir kamu limited şirketinin en az yedi üyesi olmalıdır.  

(b)  Özel limited şirketinin en az iki üye olmalıdır.  

(c)  Bir kamu limited şirketinin en az iki idari danışmanı olmalıdır.  

(d)  Özel limited şirketinin en az bir idari danışmanı olmalıdır.  

(e)  Herhangi bir şirket, kamu veya özel, bir sekretere sahip olmalıdır.  

 

4Ε. Aşağıdaki onayların hangisi amaçları ile ilgili kurucu şirket belgesinin hükümlerinin değiştirilmesi 

için gereklidir;  

 

(a)  Özel karar ve mahkeme izni. 

(b)  Olağanüstüsü karar ve Şirket Sicil Memuru izni.  

(c)  Özel karar ve Enerji, Ticaret, Endüstri ve Turizm Bakanlığı’nın izni.  

(d)  Olağanüstü karar ve mahkeme izni.  

(e)  Olağan karar, mahkeme izni ve Enerji, Ticaret, Endüstri ve Turizm Bakanlığı’nın izni.  

 

4F.  Aşağıdaki durumlardan hangisi Foss v. Harbottle Davasındaki kural için özgün bir istisna teşkil 

eder ve türev davasının (derıvative action) başlamasına izin verir?  

 

(a)  Şirketin yetkilerini aşan (Ultra Vires) veya yasadışı işlemler.  

(b)  Sadece şirketin genel meclisinin nitelikli çoğunluk onayı ile yapılabilecek olan işlemler.  

(c)  Bir hissedarın veya hissedarların kişisel haklarını ihlal eden işlemler.  

(d)  Şirketin tüzüğünü ihlal eden işlemler.  

(e)  Yasadışı eylem içerisinde olanların şirketi kontrol ettikleri durumlarda, şirketin 

yağmalanmasına neden olan işlemler. 

 

SORU 5 

 

“Bir şirketin her hissedarı, şirkete zarar veren bir kişi yada kişiler hakkında, şirketin yararına olduğu 

durumlarda türev dava (derivative action) başlatabilir”. 

 

Yüksek Mahkeme kararına atıfla yorumlayınız.  

 [25 puan] 

  

 

SORU 6 

  

“Kira meselesi olan Michaelides v. Gavrielides Davası, herhangi bir koşulda, şirket künyesinin 

kaldırılmasına izin vermemiştir. Michaelides Davasında öne sürünenlerden bağımsız olarak, uygun bir 

durumda, Solomon Davasındaki kuralda istisnalar olabileceği kanısını taşımaktayız”.  

 

Yüksek Mahkemesinin ilgili kararı temelinde yorumlayınız.  

 

 [25 puan] 
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