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ŞİRKETLER KANUNU 

(6 sorudan 4’ü yanıtlanacak) 

 

 

SORU 1 

(Çoktan seçmeli soru. Cevaplar ayrı yanıt sayfasına yazılmalı. Tüm kısımlara cevap verilmeli. 

Bölüm A 5 puan ve B, C, D, E ve F bölümlerinin her biri 4 puan ile puanlandırılacaktır).  

 

Andreas’ın küçük bir optik mağazası bulunmaktadır. Mağaza işletmesini devredeceği hisseli özel bir 

limited şirketi kurmaya karar verdi.  

 

1Α.  Andreas şirkete «GOOGLES INTERNATIONAL Plc» ismini vermek istiyor. Bunun mümkün 

olup olmadığını öğrenmek istiyor. Andreas’a şu hususlar hakkında tavsiyede bulununuz:  

 

(a)  Bu mümkün değil. Çünkü isim yanıltıcı. Sınırlı kaynaklara sahip şirketin geniş bir alan 

üzerinde çalışmalar yürüttüğü fikrini doğurmakta.  

(b)  Bu mümkün değil. Çünkü isim dünyaca ünlü bir marka ile benzer nitelikte.  

(c)  Bu mümkün değil. Çünkü sadece özel durumlarda ve geçerli nedenlerle INTERNATIONAL 

kelimesini içeren isimlere izin verilmektedir.  

(d)  Bu mümkün değil. Çünkü Plc kısaltmasını sadece kamu şirketleri kullanabilir.  

(e)  Yukarıdaki tüm nedenlerden dolayı mümkün değildir.  

 

1Β.  Şirket adından “Limited” kelimesinin çıkarılmasına izin verilmesi için aşağıdaki kıstaslardan 

hangileri yerine getirilmelidir? 

 

(a)  Şirket hissedarları başka bir kamu yararına çalışan şirketin üyeleri ya da yöneticileri vasfını 

taşımalıdır.  

(b)  Şirket ticari hedeflerine yeni ve iyileştirilmiş araçlarla ulaşmayı hedeflemelidir. 

(c)  Temettü ödemesi üyelere ve belirli hayır kuruluşlarına dağıtılır.  

(d)  Şirket ticaret, sanat, bilim, din, hayır ya da kamu yararı ekseninde herhangi bir amaç için 

kurulmuştur.  

(e)   Şirket belirli hayır kuruluşlarına hizmet vermek niyetindedir.  

 

1C.  Şirketin kuruluş belgesi neler içermelidir ve hangi kriterleri yerine getirmelidir? Aşağıdakilerden 

hangisi doğru DEĞİLDİR? 

  

(a)  Şirket ismini içermelidir.  

(b)  Şirketin amaçlarını içermelidir. 

(c)  Üyelerin sorumluluklarının sınırlı olduğunu belirtmelidir.  

(d) Şirketin kayıtlı ofisini belirtmelidir.  

(e)  Kuruluş belgesini üye olarak imzalayan her şahıs isminin karşısına elde ettiği hisse adedini 

yazmalıdır.  

 

1D.  Şirketin özel kabul edilmesi için aşağıdaki kısıtlamalardan hangileri zorunlu olarak şirketin 

nizamnamesinde yer almalıdır?  
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(a)  Şirketin yönetici sayısı maksimum olarak yedidir (7). 

(b)  Şirketin yönetici sayısı maksimum olarak yetmiştir (çalışanları -yeni ve eski- ile beraber). 

         (c)   Şirket herhangi bir hisse için ya da herhangi bir kişi tarafından kaydını yasaklamaktadır.   

(d)  Şirketin tahvillerine kayıt için halka davet yasaktır.  

(e)   Şirketin en az üye sayısı yedi (7) ile sınırlandırılmaktadır.  

 

1Ε.  Şirketler Kanunu, Başlık 113’e göre aşağıdaki faktörlerden hangisi özel ve kamu şirketler arasında 

farklı DEĞİLDİR? 

 

(a)  Asgari sermaye.  

(b)  Kurumsal genel kurul toplama yükümlülüğü. 

(c)   Minimum üye sayısı.  

(d)  Maksimum üye sayısı.  

(e)  Yıllık genel kurul toplama yükümlülüğü. 

 

1F.  Aşağıdakilerden hangisi doğru DEĞİLDİR? 

  

(a)  Kamu limited şirketinin en az yedi üyesi bulunmalıdır.   

(b)  Kamu şirketin özel olmadığı anlamına gelir.  

(c)  Kamu limited şirketinin en az iki yöneticisi olmalıdır.  

(d)  Kamu limited şirketin asgari sermayesi 15.000 Euro olmalıdır..  

(e)   Kamu limited şirketi belirli koşullar altında kendi hisselerini satın alabilir.  

 

 

SORU 2 

(Çoktan seçmeli soru. Cevaplar ayrı yanıt sayfasına yazılmalı. Tüm kısımlara cevap verilmeli. 

Bölüm A 5 puan ve B, C, D, E ve F bölümlerinin her biri 4 puan ile puanlandırılacaktır).  

 

2Α.  Aşağıdaki durumlardan hangisinden şirketin Mahkeme tarafından tasfiyesi haklı DEĞİLDİR? 

 

(a)  Şirket özel kararla Mahkeme tarafından tasfiye edilmesine karar verdi. 

(b)  Şirket faaliyetlerini altı ay boyunca askıya alıyor. 

(c)  Kamu şirketi olma durumunda üye sayısı yedinin altına düşüyor.  

(d)  Şirket borçlarını ödeyemeyecek durumdadır. 

(e)  Mahkeme zarafet yasasına göre şirketin tasfiyesinin doğru olduğu kanısına sahip.  

 

2Β.   Şirketin kuruluşundan önceki dönemi kapsayan sözleşmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur?  

  

(a)  Şirketin kuruluşundan önce oluşturulan sözleşme sadece şirketin kaşesini taşıdığı durumda 

geçerlidir. Kuruluş sertifikasının verilişi kuruluş için yeterli değildir. 

(b)  Şirket kuruluş belgesinin imzalanması ve belgenin Şirketler Mukayyidine tevhidi ile kurulmuş 

sayılır. Kuruluş sertifikasının verilmesi kuruluş için yeterli değildir. 

(c) Şirket kuruluşundan sonra kendi adına kuruluşundan evvel oluşturulan sözleşmelerden sorumlu 

değildir. 

(d)  Kuruluş belgesini imzalayan şahıslar tarafından şirketin kuruluşundan önce oluşturulan, 

oluşturulma sürecindeki şirket adına ya da hesabına sözleşmeler bu şahıslar için kuruluş 

tarihinden itibaren geçerlilik kazanır.  

(e) Şirketin kuruluşundan önce sözleşme oluşturulursa ve şirket kurulmazsa, şirket adına ve 

hesabına üstlenilen tüm sorumluluklar, yükümlülükleri açıkça şirket tarafından üstlenilmiş 

sorumluklar dışında, şahıs (kişisel) sorumlulukları olarak geçerliliklerini korur  
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2C. Salomon v. Salomon (1897) A.C. 22’nin başlangıcı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur?  

 

(a)  Michaelides v. Gavrielides (1980) 1 CLR 244 davasındaki karar neticesinde Kıbrıs 

Mahkemeleri bağımsız tüzel varlık ile ilgili hiçbir istisna kabul etmez. 

(b)  Kurumsal kimlik kamu şirketi üye sayısı ellinin altına düşerse son bulur.  

(c) Şirketin yasadığı amaçlarla kurulduğu veya dolandırıcılık aracı kullanıldığı durumlarda 

kurumsal kimlik ortadan kaldırılabilir.   

(d)  Yüksek mahkeme Kira Kanunları maddelerinin devreye girdiği durumlarda kurumsal kimliğe 

son vermiştir. 

 (e)  Salomon v. Salomon davası sonucu Kıbrıs Mahkemelerince tanınmamıştır.  

 

2D. Aşağıdaki durumlardan hangisi Foss v. Harbottle davası kuralının gerçek istisnasını teşkil eder ve 

dava açılmasına (raising or filing of a derivative action) olanak tanır?  

 

(a)  Şirketin yetkilerini aşan (ultra vires) ya da yasadışı olan işlemler. 

(b)  Sadece şirketin genel kurulunun nitelikli çoğunluğunun onayı yapılabilen işlemler. 

(c)  Hissedar veya hissedarların kişisel haklarını ihlal eden eylemler.  

(d)  Şirketin nizamnamesini ihlal eden eylemler. 

(e)  Suçluların şirketi kontrol ettikleri durumlarda şirketin dolandırılması ile ilgili eylemler. 

 

2Ε.  Diğerlerinin yanı sıra, Mahkeme, Şirketler Kanunu’nun 202. Maddesine göre verilmiş olan 

başvuruda belirtilen sorunları aşmak için aşağıdaki emirnamelerden hangisini yayınlayabilir? 

 

(a)  Şirketin diğer üyeleri tarafından şirketin herhangi bir üyesinin hisselerinin satın alınması için 

emirname.   

(b)  Şirketin Mahkeme tarafından tasfiyesi için emirname.  

(c)  Şirket üyelerinin kayıtlarını düzeltmek için emirname.  

(d)  Şirket isminin değiştirilmesi için emirname.  

(e)  Şirket sermayesinin arttırılması için emirname.  

  

2F.  Şirket tarafından yapılan hukuki işlemlerin geçerliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

 

(a) Üçüncü şahsın eylemlerin şirketin kapsamında olmadığını bilmesine rağmen şirket üçüncü 

şahıslarla ilgili şirket yetkililerinin eylemlerinden sorumludur.  

(b)  Şirketin kuruluş belgesinin ve nizamnamesinin yayınlanması üçüncü şahsın söz konusu 

eylemlerin şirketin kapsamı dahilinde olmadığını bilmesi için yeterlidir. 

(c)  Şirket üçüncü şahıslar karşısında, eylemlerin şirketin amaçları ile uyuşmamasına rağmen -

kanunun yetkililere yetkilerin aşılması olanağını verdiği eylemler ya da alışverişler haricinde- 

yetkililerinin eylemlerinden sorumludur 

 (d)  Kuruluş sözleşmesi ve nizamnamesindeki Şirket yetkililerinin yetkileri ile ilgili kısıtlamalar 

yayınlanmış oldukları takdirde üçüncü şahıslar karşısında kullanılabilir.  

 (e)  Yukarıdaki ifadelerden hiçbiri doğru değil.  

 

 

SORU 3 

(Çoktan seçmeli soru. Cevaplar ayrı yanıt sayfasına yazılmalı. Tüm kısımlara cevap verilmeli. 

Bölüm A 5 puan ve B, C, D, E ve F bölümlerinin her biri 4 puan ile puanlandırılacaktır).  

 

3Α.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel amaçlı ticaret şirket ile ilgili olarak doğru DEĞİLDİR: 
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(a) Genel amaçlı ticaret şirket herhangi bir iş veya mesleği üstlenebilri.  

(b) Genel amaçlı ticaret şirket Cumhuriyet kanunlarına göre sözleşme hakkına sahip bir kişinin 

yerine getirebileceği herhangi bir sözleşmeyi oluşturabilir, herhangi bir yükümlülüğünü 

üstlenebilir ve herhangi bir işlem gerçekleştirebilir.  

(c) Genel amaçlı ticaret şirket özel veya hisseli kamu limited şirketi olabilir.  

(d) Genel amaçlı ticaret şirketim kuruluş belgesi, herhangi bir çalışma hedefleri içereceği yerde, 

şirketin amacının genel amaçlı bir ticaret şirket olarak iş yapmak olduğunu belirtmelidir.  

(e) Genel amaçlı ticaret şirketim kuruluş belgesi ilave olarak herhangi bir kısıtlama ya da 

kısıtlamaları içerebilir. 

 

3Β.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru DEĞİLDİR? 

 

(a)  Hisseli özel bir limited şirket durumunda özel karar, hisselerin nominal değerinin en az yüzde 

yetmiş beşine sahip olan üyelerinin çoğunluğunun ya da yıllık genel kurul olarak 

gerçekleştirilen toplantıda yer almak ve oy kullanmak hakkına sahip tüm üyeler tarafından 

farklı karar aldığı durumların dışında, sadece yirmi gün önce haber verilen genel kurulda onay 

alabilir.  

(b)  Nizamnamede diğer tüm kıstaslardan azade bir şekilde yer alan özel şirket danışmanları, oy 

hakkına sahip şirketin ödenmiş sermayesinden en az %10 hissesine ve oy hakkına sahi olan 

üyelerin başvurusu durumunda, şirketin olağanüstü genel toplantısını toplama yükümlüğüne 

sahiplerdir.  

 (c) Genel kurul toplantısı tutanaklarını içeren kitaplar şirketin kayıtlı ofisinde saklı tutulur ve 

çalışma saatleri dahilinde telif ödemeksizin herhangi bir üyenin denetimine açıktır.  

 (d)  Üye kayıtları şirketin kayıtlı ofisinde saklı tutulur ya da şirket herhangi bir şahıs ile şirket 

adına şahıs tarafından kayıtların düzenlemesi için anlaşma yoluna gitmişse, kayıtlar işini 

yüklenen şahsın ofisinde saklı tutulabilir.    

(d)   Üye kayıtlarının dizin şeklinde olduğu durumlar haricinde, 50’den fazla üyeye sahip olan her 

şirket üyelerinin adlarının yazılı olduğu bir dizine sahiptir.  

 

3C.  Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi sermayeli limited şirketin idamesi ile ilgilidir? 

 

(a) Hisselere yazılım için halkı çağrı davetinin yasaklanması.  

(b)  Yıllık mali tablolarının oluşturulması yükümlülüğü. 

(c)  Sadece şirketin karlarından temettü ödeme yükümlülüğü.  

(d)  Kamu şirketin en az 7 üyeye sahip olma yükümlülüğü. 

(e)  Kuruluş belgesinde belirtilen amaçlardaki herhangi bir değişikliğin Mahkeme onayı alması 

gerekliliği.  

 

3D.  Şirketler Kanunun 113. Maddesi uyarınca aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

(a)  Limited şirket sadece Mahkeme izni sonrasında yayınlanmamış sermayeyi (unissued share 

capital) iptal edebilir.  

(b)  Şirket nizamnamesinin maddelerinden azade olarak sermayenin arttırılması için özel karar 

gereklidir.  

(c)  Şirket sermayesinin azaltılması için genel kuruldaki olağan oylamadaki tasdik gereklidir.  

(d)  Limited şirket özel karar ile nizamnamesinden madde çıkartabilir ya da madde ekleyebilir.  

(d)  Limited şirket özel karar ile kendi hisselerinin satın alımı için ekonomik yardımı tasdik 

edebilir. 

 

3Ε.  Aşağıdakilerden hangisi gir şirketteki yönetici danışmanın fiduciary duties (görevleri) dahilinde 

değildir? 
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(a)  Şirketin çıkarları doğrultusunda iyi niyetle (bona fides) hareket etmek.  

(b)  Verilen yetkileri veriliş amaçlarına uygun olarak kullanmak. 

(c)  Kişisel çıkarın şirket çıkarı ile çakışmayacak şekilde kendisini konumlandırmak.  

(d)  Alt rütbelilere verilen görevleri denetlemek.  

(e)  Konumu dolayısı ile gizli kar elde etmemek  

 

3F.  Apparent or ostensible authority (Belirgin veya göstermelik vekalet) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğru DEĞİLDİR? 

 

(a)  Başkalarına göründüğü gibi kişi yetkilendirilmesidir. 

(b)  Şirketin açık bir şekilde ve davranış şekil ile mevzu bahis kişinin temsilcisi olduğunu 

belirtmesidir. 

(c)  Bir kişinin vekaletini uzatabilir.  

(d)  Gerçek sessiz vekalete örnek teşkil eder.  

(e)  Bazı durumlarda gerçek vekaletin düzleminin dışına taşabilir.  

 

SORU 4 

(Çoktan seçmeli soru. Cevaplar ayrı yanıt sayfasına yazılmalı. Tüm kısımlara cevap verilmeli. 

Bölüm A 5 puan ve B, C, D, E ve F bölümlerinin her biri 4 puan ile puanlandırılacaktır).  

 

4Α.  Şirketin yönetimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

 

(a)  Yönetim kurulu ile genel kurul arasındaki güçler ayrılığı nizamnamenin yorumlanmasına 

bağlıdır. 

(b)  Yetkilerin nizamname ile yönetim kuruluna verildiği durumlarda genel kurul yetkilerin 

kullanımına karışamaz.  

(c)  Şirket genel kurulda özel oylama ile nizamnamenin maddelerini değiştirebilir.  

(d)  Hisse sahipleri ve yöneticiler şirket üyesi sayılır.  

(e)  Her şirketin sekreterliği bulunmalıdır.  

 

4Β. Aşağıdaki kararlardan hangisi olağan oylama kararı ile onanabilir? 

 

(a)  Şirket isminin değişimi için karar.  

(b)  Şirket yöneticisinin görevlerinin sonlandırılması için karar.  

(c)  Şirket nizamnamesinin değiştirilmesi için karar.  

(d)  Şirket kuruluş belgesinin değiştirilmesi için karar.  

(e)  Şirketin sermayesinin azaltılması için karar. 

 

4C.  Aşağıdakilerden hangi ifade doğru değildir? 

 

 Özel limited şirket kuruluşu sertifikası verilmesi ile beraber:  

 

(a)  şirket kendi üyelerinden ayrı bir tüzel künyeye sahiptir.  

(b)  kurulum belgelerinde yetkilendirildiği derecede şirket taşınır ve taşınmaz mülk sahibi olabilir.  

(c)  kurulum belgesini imzalayan şahıslar şirketin tüm borçlarının ödenmesi için ayrı olarak 

sorumludur. 

(d)  sertifika kuşku doğurmayacak şekilde şirketin kaydı için Şirketler Kanunun tüm gereklerinin 

yerine getirildiğini belgeler.  

(e)  kuruluş belgesini imzalayanlar şirketin ilk üyeleri olurlar.  

 

4D.  Aşağıdaki durumlardan hangisi Şirketler Kanununun 202. Maddesi uyarınca başvuru yapmak için 

koşul OLUŞTURMAZ:  
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(a)  Şirketin işleri azınlık üyelerin zararına olacak bir şekilde yürütülmektedir.  

(b)  Şirketin tasfiyesi durumda katkıların temettü alması durumunda. 

(c)  Şirketin tasfiyesinin doğru ve adil olduğu durumlarda Mahkeme şirketin tavsiyesine karar 

verebilir.   

(d)  Şirketin tasfiyesi azınlık üyeleri için haksızlık anlamı taşıyacak.  

(e)  Yukarıdakilerden hiçbiri. 

 

4Ε.  Şirketin kuruluş belgesinde belirtilen amaçların değiştirilmesi durumunda olağanüstü genel kurul 

için üyeleri bilgilendirmek için minimum süre zarfı nedir? 

 

(a) 7 gün.  

(b) 14 gün.  

(c) 21 gün.  

(d) 28 gün.  

(e) 42 gün.  

 

4F.  Yöneticilerin görevleri ve sorumlulukları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

(a)  Yöneticilerin şirketteki görevleri ve özellikleri Şirketler Yasası tarafından belirlenir.    

(c)  Şirkette bir yöneticinin denetleme görevi şudur: Aynı yükümlülüklere sahip bir şahıstan 

beklenen, şirkete yönelik ve kişisel olarak genel bilgilere, yeteneğe ve tecrübeye haiz olmak. 

(c)  Görevlerinin yerine getirilmesi esnasında yöneticiden makul derecede kendisi ile aynı bilgiye 

ve tecrübeye sahip şahıslardan daha fazla çaba sarf etmesi beklenmez.  

(d) (Şirketin nizamnamesinin göz önünde bulundurulması şartı ile) yöneticiler çeşitli görevleri 

altlarına verebilir, yeteneklerine ve tarafsızlıklarına makul derecede güvenebilirler. Bu tür 

atamalar ile yöneticiler verilen görevlerin denetlenmesi görevinden muaf tutulur.  

 (e) Yukarıdaki ifadeler doğrudur.   

 

 

SORU 5 

(Tüm sorulara cevap verilmeli. Cevaplar nedenleri ile beraber verilmeli.) 

 

Andros Triflli Limited Şirketi’nin %10 sermayesine sahiptir. Şirketin ana amacı vejeteryan ürünlerinin 

paketlenmesi ve satışıdır. Şirketin nizamnamesi Tablo A ile özdeştir. Nizamname 50.000€’yu aşan tüm 

işlemler için şirketin genel kurulunun onayının alınmasını şart koşmaktadır.  

 

Miltos şirketin yönetici danışmamı olarak hareket etmektedir. Ancak tayini çoğunluğun bulunmadığı bir 

yönetim kurulu toplantısında gerçekleştirildi.  

 

Miltos’a göre vejeteryan ürünlerin geleceği bulunmamakta. Trifilli Limited’in satışlarında düşüş 

gözlemlemekte. Bu nedenle şirketin dana etinden köfte imal edip satmasına karar veriyor. Şirket adına 

Leon & Sia Limited ile 75.000 € karşılığında dana eti satın alınması anlaşmasına varır.  

 

Leon & Sia Limited’in tüm sermayesi Miltos’un eşine aittir.  

 

Miltos’un kararını öğrenen Andros sinirlenip hukuki danışmanlık talep ediyor.   

 

Andros’a tavsiyede bulununuz:  

 

(a)  Trifilli Limited’i Leon & Sia Limited ile var olan anlaşmayı bozmaya zorlayabilir mi? 

  [8 puan] 
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(c)  Trifilli Limited’in gelecekte bu tür anlaşmaları imzalamasının önüne geçebilir mi? 

  

 [8 puan] 

 

(c) Milto karşısında hukuk yollarına başvurabilir mi? 

  [9 puan] 

 

 

SORU 6 

 

Şirketlerin sermayesinin idamesine yönelik Şirketler Kanununun temel maddeleri nelerdir? 

Temel unsurları nelerdir? 

[25 puan] 

 

 


