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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ŞİRKETLER KANUNU 

(6 sorudan 4’ü cevaplandırılmalı) 

 

 

SORU 1 

(Çoklu seçim sorusu. Ayrı yanıt sayfasında cevap verilmeli. Tüm soruları yanıtlayın. Bölüm A 5 

puan ile ve B, C, D, E ve F bölümlülerinin her biri 4 puan ile notlandırılacaktır.) 

 

1Α. Şirketler Kanunu 202 madde uyarınca ile ilgili sorunları çözmek amacıyla, diğerlerinin yanı sıra, 

Mahkeme aşağıdakilerden hangi kararları alabilir? 
 

(a)  Şirketin herhangi bir üyesinin hisselerini şirketin diğer üyelerinin satın alması için emir.  

(b)  Mahkeme tarafından şirketin tasfiye kararı.  

(c)  Şirket yöneticilerinin görevlerinden uzaklaştırılması için karar.  

(d)  Şirket adının değiştirilmesi için karar.  

(e)  Şirketin sermaye artışı için karar.  

 

1Β.  Bir şirket tarafından gerçekleştirilen işlemlerin geçerliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur?  

 

(a)  Kuruluş belgesi ve nizamnamesindeki, şirketin yetkililerinin yetkileri üzerinde kısıtlamalar, 

yayınlanmaları durumunda, üçüncü şahıslara karşı kullanılabilir.  

(b) Eylemlerinin şirketin kuruluş amacı ile uyuşmadığı durumlarda, üçüncü şahsın bu eylemlerin 

uyuşmazlığından haberdar olmasına rağmen, şirket, üçüncü şahıslara karşı, yetkililerinin 

işlemlerinden sorumludur.   

(c)  Kurucu belgenin ve nizamnamenin yayınlanması kendiliğinden üçüncü şahsın işlemlerin 

şirketin amaçlarıyla uyuşmadığını bildiğini kanıtlar.  

(d)  İşlemlerin şirketin hedefleri dahilinde olmamasına rağmen, kanunun öngördüğü şekilde, 

işlemlerin yetkilerin aşılması durumunda, şirket, üçüncü şahıslara karşı, yetkililer tarafından 

işlemlerden sorumludur.  

(e)  Yukarıdaki ifadelerin hiçbiri doğru değil.  
 

1C. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru DEĞILDİR? 
 

(a)  Şirket, kâr dışında hissedarlarına temettü vermeyebilir. 

(b)  Kamu şirketinin, yayınladığı hisseler için, hisselerinin nominal değerine en az eşit bir miktar 

ödeneme yapılması bir kuraldır.  

(c)  Özel bir şirket, bazı koşullar altında kendi hisselerini satın alabilir. 

(d) Hisse arzı için Mahkeme tarafından onaylanmış genel kurul kararı gereklidir.  

(e) Bir şirketin sermaye indirimi, Şirket Mukayyitti tarafından Mahkeme'nin ilgili kararının kayıt 

altına alınmasından sonra geçerlidir.  

 

1D.  Yasa tarafından aşağıdakilerden hangisi için özel karar gerekli DEĞİLDİR? 

 

(a)  Şirket adını değiştirme. 

(b)  Şirketin tüzüğü değişikliği. 

(c)  Hisselerin sermaye paydaşına dönüştürülmesi.  
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(d)  Sermaye indirimi. 

(e)  Şirketin amaçları ile ilgili kuruluş metininin hükümlerinin değiştirilmesi.  

 

1E. Kurucu şirket belgesinin hangi koşulları yerine getirmesi ve neler içermesi gerektiği ile ilgili olarak, 

aşağıdaki referansların hangisi doğru DEĞILDİR? 

  

(a)  Şirketin adını içermesi gerekir.  

(b)  Şirketin amaçlarını belirtilmelidir.  

(c)  Üyelerinin sorumluluğunun sınırlı olduğunu belirtmelidir. 

(d) Şirketin kayıtlı ofisini belirtmelidir.  

(e)  Kurucu belgeyi bir üyesi olarak imzalayan her kişi aldığı hisse sayısının adının karşısında 

yazılmalıdır. 

 

1F.  Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin yöneticisinin öngörülen fiduciary duties görevleri arasında 

YER ALMAZ? 

 

(a)  Şirketin çıkarları için iyi niyet (Bona Fides) temelinde hareket etme görevi.  

(b)  Yetkilerini kendisine verilme nedeni temelinde kullanmak.  

(c)  Kendisini şirketin çıkarları ile kendi çıkarlarının çatıştığı bir pozisyona koymamak.  

(d)  Astlara verilen görevleri gözetim görevi.  

(e)  Konumu nedeniyle herhangi bir gizli kazanç elde etmeme.   

 

 

SORU 2 

(Çoklu seçim sorusu. Ayrı yanıt sayfasında cevap verilmeli. Tüm soruları yanıtlayın. Bölüm A 5 

puan ile ve B, C, D, E ve F bölümlülerinin her biri 4 puan ile notlandırılacaktır.) 

 

ABC PLC 'nin nominal sermayesi €1.000.000’dur ve €1 nominal değeri olan 1.000.000 sıradan hisseye 

bölünmüştür. Bu sermaye temelinde geçmişte şirket 10 hissedara, her birisine 10.000 olmak üzere, 

70.000 hisse vermiştir. Andreas ve Maria hissedardır. Andreas ayrıca şirketin yönetim kurulu üyesidir. 

Şirketin tüzüğü A tablosu gibidir. 

 

2Α.  Maria hisseleri satmak istemekte ancak hiçbir alıcı bulamamaktadır. Hisselerini şirketin kendisine 

satmayı öneriyor. Bu mümkün müdür? 

 

(a)  Hayır zira çünkü şirket özel bir şirkettir ve kendi hisselerini elde edemez.  

(b)  Hayır, çünkü hisseleri önce diğer hissedarlara sunmalıdır. 

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

(d) Evet, ama sadece moninal değerinde. 

(e)  Şirket Hukuku 57. madde hükümlerine göre evet. 

 

2Β.  Andreas 10.000 hisse daha için kayıt olmak istiyor. Ama şu anda hiç parası yok. Bu nedenle 

şirketten €10000 ödünç para talep ediyor. Bu mümkün müdür? 

 

(a)  Hayır çünkü özel şirket ödünç para veremez.  

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

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

(d) Evet, avansın şirketin genel kurulunda, şirketin tüm hisselerinin %90 oranından daha fazla bir 

oranla onaylandığı durumlarda.  

(e)  Evet, eğer şirketin yönetim kurulu olumlu karar verirse. 
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2C.  Andreas ve Maria şirketten artık ihtiyacı olmayan €5.000’luk sermayeyi her hissedara geri 

ödemesini talep ediyor. Aşağıdaki onaylardan hangisi gereklidir?  

 

(a)  Özel karar ve mahkeme izni. 

(b)  Özel karar και Şirketler Mukayyitti ile Resmi Alıcının izni.   

(c)  Olağanüstü karar ve Enerji, Ticaret, Endüstri ve Turizm Bakanının izni.   

(d) Özel karar ve ve Enerji, Ticaret, Endüstri ve Turizm Bakanının izni. 

(e)  Olağanüstü karar και mahkeme izni. 

 

2D.  Olağanüstü genel kurulunun sadece 1C ile ilgili konunun tartışılacağı oturumu ile ilgili olarak 

üyelere verilecek minimum bildirim süresi ne kadardır? 

 

(a) 7 gün.  

(b) 14 gün.  

(c) 21 gün.  

(d) 28 gün.  

(3) 42 gün.  

 

2Ε.  Şirketin sermayedarı olarak Andreas yazılı olarak yönetim kurulundan, şirketin sermayesi azaltılışı 

teklifinin görüşülmesi için olağanüstü oturum talep etti. Yönetim kurulu Andreas’ın talep ettiği 

oturumu gerçekleştirmek zorunda mı? 

 

(a) Evet, çünkü Andreas şirketin yöneticisidir.  

(b) Evet, çünkü Andreas şirketin sermayedarıdır.  

(c) Evet, çünkü Andreas, şirketin hisselerinin yüzden onundan fazlasına sahip. 

(d) Hayır, çünkü Andreas şirketin %50 oranında hissesine sahip değil.  

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

 

2F.  Andreas tüm hisselerini Maria’ya satmak için anlaştı. Andreas’ın tüm hisselerinin Maria’ya 

devredildiği durumda ne olacaktır? 

 

 (a) Maria otomatik olarak şirketin idari danışmanı olarak atanma hakkına sahip olacak.  

 (b) Andreas, şirketin yönetim kurulundan istifa etmek zorundadır.  

 (c) Maria, şirketin borçlarının bir kısmının ödenmesinden bazı koşullar altında ayrı olarak sorumlu 

olacaktır. 

 (d) Andreas’ın adı şirket üyelerinin kaydından silinmelidir.  

 (e) Maria şirket adına bağlayıcı kararlar alma pozisyonunda olacaktır.  

 

 

SORU 3 

(Çoklu seçim sorusu. Ayrı yanıt sayfasında cevap verilmeli. Tüm soruları yanıtlayın. Bölüm A 5 

puan ile ve B, C, D, E ve F bölümlülerinin her biri 4 puan ile notlandırılacaktır.) 

 

3Α.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru DEĞİLDİR?  

 

 Bir Limited Şirket Kuruluş sertifikasının hazırlaması ile:   

 

(a)  Şirket artık üyelerinden bağımsız olarak bir tüzel kişiliğe haizdir. 

(b)  Şirket, kurucu belgeleri temelinde işaret edildiği şekilde, taşınabilir ve taşınmaz mülkiyete 

sahip olabilir.  

(c)  Şirketin kurucu belgesini imzalayanlar şirketin ilk idari danışmanları konumuna gelir.  
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(d)  Sertifika yadsınamaz şekilde şirketin Kayıt için Şirketler Kanununun tüm gereksinimleri ile 

uyumlu olduğunu gösterir.  

(e)  Şirket, yasanın ve kurucu belgesinin izin verdiği herhangi bir hareketi ve işlemi yapmak için 

yetkilendirilmiştir. 

 

3Β.  Aşağıda belirtilen hangi durumlarda Yüksek Mahkeme kurumsal örtünün kaldırılmasına izin 

vermiştir?  

 

(a)  Bir aile şirketi çalışanının, ilk şirket ile aynı hissedarlara ve aynı yöneticilere sahip olan başka 

bir şirkete transferi durumunda fazlalık tazminatının ödenmesi için. 

(b)  Bir şirketin, alacaklılarına ödeme yapmamak için aynı hissedarı olan başka bir şirketin 

varlıklarını ve faaliyetlerini devraldığı durumda.   

(c)  Sermayedeki bir indirimin ardından dağıtım aşamasında sermaye kazancı vergisi uygulamak 

için.  

(d)  Bağlı şirketler arasında çalışan devri sonrası işten çıkarma tazminatı ödenmesi için.  

(e) Bir yan kuruluşa halka arz verilmesi için bir şirketler grubunun tek bir ekonomik kuruluş 

olarak tanınması için.  

  

3C. Şirketler Kanunu 113. Maddesi uyarınca, aşağıdaki faktörlerden hangisi özel ve kamu limited 

şirketleri arasında farklılık GÖSTERMEZ? 

 

(a)  Azami sermaye.  

(b)  Asgari sermaye.  

(c)  Minimum üye sayısı.  

(d)  Maksimum üye sayısı.  

(e)  Minimum yönetici sayısı.  

 

3D.  Aşağıdakilerden hangisi doğru DEĞİLDİR? 
 

(a) Halka açık bir limited şirketin en az yedi üyesi olması gerekir.  

(b) Özel bir limited şirket en az iki üyeye sahip olmalıdır.  

(c) Halka açık bir limited şirketin en az iki yöneticisi olması gerekir. 

(d) Özel bir limited şirket en az bir yönetim kurulu üyesine sahip olmalıdır.  

(e) Her şirket ister özel ister özel olsun, sekretere sahip olmalıdır. 

 

3Ε. Şirketin kuruluş belgesinin amaçlarına ilişkin hükümlerini değiştirmek için aşağıdaki onaylardan 

hangisi gereklidir?  

 

(a) Özel karar ve mahkeme izni. 

(b) Olağanüstü karar ve Şirket Sicil Memurunun ve Resmi Alıcının yetkilendirilmesi. 

(c) Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı'nın özel kararı ve izni.  

(d) Olağanüstü karar ve mahkeme izni.  

(e) Olağan karar ve mahkeme ruhsatı ile Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı. 

 

3F. Aşağıdaki davalardan hangisi Foss v Harbottle davasının kuralı için gerçek bir istisna teşkil eder ve 

türev davanın açılmasına izin verir?  

 

(a) Şirketin yetkilerini aşan işlemler (ultra vires) veya yasa dışı işlemler.  

(b) Sadece şirket genel kurul toplantısının nitelikli çoğunluğunun onaylanması ile yapılabilecek 

olan işlemler.  

(c) Hissedar veya hissedar haklarını ihlal eden faaliyetler.  

(d) Şirket Nizamnamesini ihlal eden işlemler.  
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(e) Suçluların şirketi kontrol ettiği, şirketin dolandırılması ile ilgili davranışlar. 

 

 

SORU 4 

(Çoklu seçim sorusu. Ayrı yanıt sayfasında cevap verilmeli. Tüm soruları yanıtlayın. Bölüm A 5 

puan ile ve B, C, D, E ve F bölümlülerinin her biri 4 puan ile notlandırılacaktır.) 

 

4A. Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel amaçlı bir ticaret şirketi ile ilgili olarak doğru DEĞİLDİR: 

 

(a) G

enel amaçlı bir ticari şirket, herhangi bir işi, operasyonu veya mesleği yapabilir.  

(b) G

enel amaçlı bir ticari teşebbüs, herhangi bir sözleşmeyi imzalayabilir, herhangi bir 

yükümlülüğü üstlenebilir ve herhangi bir işlemi yapabilir ve Cumhuriyet yasalarına uygun 

olarak, herhangi bir tüzel kişinin tamamlayabileceği, üstlenebileceği veya yapabileceği bir 

eylemde bulunabilir. 

(c) Genel amaçlı bir ticari şirket, özel veya halka açık bir limited şirket olabilir.  

(d) Genel amaçlı bir ticari şirketin kurucu dokümanı, herhangi bir özel ticari amacı belirtmek 

yerine, şirketin amacının, genel amaçlı bir ticari şirket olarak iş yapmak olduğunu 

belirtmelidir.  

 (e) Genel amaçlı bir ticari şirketin kuruluş belgesi ek olarak herhangi bir sınırlama veya taahhüt 

içerebilir. 
 

4B. Bir şirketin yönetim kurulunun görevine son verme önerisini onaylamak için hangi çoğunluk 

gereklidir? 

 

(a) Oy kullanan üyelerin yarısından fazlası.  

(b) Oy kullanan üyelerin dörtte üçünden az olmamak üzere.  

(c) Şirketler Yasası'nın 136A Maddesi uyarınca (Esas Sözleşmede daha fazla çoğunluk gerektiren 

kararlar) Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği durumlarda, şirketin toplam üye sayısının 

dörtte üçünden az olmamak üzere. 

(d) Tüm şirket üyelerinin %90'ından az olmamak üzere.  

 (e) Oy kullanan üyelerin oybirliği ile karar. 

 

4C.  Görünür yetki (apparent authority) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru DEĞİLDİR? 

 

(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.  

 

4D.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğru şekilde Salomon & Co. v. Salomon [1897] A.C. 22 

davasına ışık tutar: 

 

(a) Bir limited şirketin, borçları ve yükümlükleri için sınırlı sorumluluğu vardır.  

(b) Bir limited şirket, üyelerine değişken mali külfet veremez.  

(c) Bir limited şirket, üyelerinden azade, bağımsız bir tüzel kişiliktir.  

(d) Tek bir üye, limited şirket kuramaz.  

(e)  Salomon & Co. v. Salomon [1897] A.C. 22 davasındaki karar hiçbir koşulda şirket örtüsünün 

kaldırılmasına izin vermez. 

 



6 

 

4E. Bir şirketin kuruluşundan önceki dönemle ilgili sözleşmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

 

(a) B

ir şirketin kurulmasından önce imzalanan bir sözleşme, yalnızca şirketin ortak mührünü 

taşıyorsa geçerlidir.  

(b) Ş

irketin kurulmasından önce yapılan sözleşmelerin bağlayıcı niteliği şu anda Yüksek Yargının 

Andreas Neocleous & Co. v. Marios Afamis Genel İnşaat Limited Şirketi (2003) 1C PPC 1663  

davasında belirlediği kıstaslar temelinde şekillenir.  

(c) Kuruluşundan sonra, Şirket kurulmadan önce girilen herhangi bir sözleşmeden sorumlu 

değildir.  

(d) Anlaşmayı imzalayan kişilerce bir şirketin kurulmasından önce, kurulan şirket adına veya adına 

yapılan anlaşma, kuruluş tarihinden itibaren şirketi bağlayıcı hale gelir.  

(e) Bir şirket kurulmadan önce bir sözleşme yapılmışsa ve şirket en nihayetinde kurulmamışsa, 

kendi adına herhangi bir kişi tarafından üstlenilen yükümlülükler geçersizdir. 

  

4F. Şirket yönetimi ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğru DEĞİLDİR? 

 

(a) Y

önetim kurulu ile bir şirketin genel kurulu arasında yetkilerin ayrılması, tüzüğünün 

yorumlanmasına bağlıdır.  

(b) Y

etkilerin tüzükle yönetim kuruluna verilmesi halinde, genel kurul yetkilerin kullanımına 

müdahale edemez. 

(c) Şirketler Yasası'nın kararların belirli bir çoğunluk tarafından alınmasını öngördüğü durumlarda 

Nizamname farklı bir çoğunluk öngöremez.  

(d) Genel kurul toplantısında bir şirket, olağan karla görev süresinin dolmasından önce bir yönetim 

kurulunu feshedebilir.  

 (e) Her şirketin bir sekreteri olmalıdır. 

 

 

SORU 5 

 

“Davacı azınlık hisselere sahip olmadığı, içtihadın çoğunlukla bu unsuru içermesine rağmen, ancak 

sanıkla hisse açısında eşit olduğu durumda türev dava başlatma hakkına sahiptir”. 

 

Yüksek Mahkeme'nin içtihat hukukuna atıfta bulunarak tartışın.  [25 puan]  

 

 

SORU 6 

 

“Bir kiralama davası olan Michaelides v. Gavrielides hiçbir koşulda kurumsal örtüyü kaldırmak için yer 

bırakmadı. Michaelides davasında ne söylendiğine bakılmaksızın uygun bir durumlarda, Salomon 

davası kuralında istisnalar olabiliceği kanısını taşımaktayız”. 

 

  

Yüksek Mahkeme'nin içtihat hukukuna atıfta bulunarak tartışın.  [25 puan]  

 

 


