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(Avukatlar Yasası’nın 5. Maddesine göre sınav) 

 

Şubat 2020 

 

ŞİRKETLER KANUNU - Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(6 sorudan 4’ü cevaplandırılmalıdır) 

 

 

SORU 1 

(Çoklu seçim sorusu. Ayrı cevap sayfasında cevaplandırılmalıdır. Tüm kısımlar 

yanıtlandırılmalıdır. A kısmı 4 puan ve B, C, D, E, F, G ve H kısımlarının her biri 3 puan ile 

notlandırılacaktır). 

 

1Α. Dernek Kuruluş Zaptı'nın amaçlarına ilişkin hükümlerini değiştirmek için aşağıdaki onaylardan 

hangisi gereklidir? 

 

(a)  Olağanüstü karar ve mahkeme izni. 

(b)  Şirketler Mukayyidi ve Resmi Alıcının olağanüstü kararı ve izni. 

(c)  Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanının özel kararı ve izni. 

(d)  Özel Karar ve mahkeme izni. 

(e)  Mahkeme ile Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı'nın olağan kararı ve izni. 

 

1Β. Aşağıdaki durumlardan hangisi, bir şirketin borçlarını ödeyemez olduğu düşünülen bir durum 

DEĞİLDİR?:  

 

(a) Herhangi bir yolla, kendisine beş bin Avrodan (€5.000) daha büyük bir miktar borcu olan 

şirkete alacaklı tarafından şirketin kayıtlı ofisine şirketin borçlu tutarı ödemesine yönelik 

talepte bulunulduğu ve şirketin bundan sonraki üç haftalık süre zarfı boyunca yükümlülüğünü 

yerine getirmediği, söz konusu tutarı garanti altına almadığı ve alacaklıyı tatmin edecek 

şekilde davranmadığı, 

(b)  İcra veya şirket alacaklısı yararına herhangi bir Mahkeme kararı, emir veya karar ile alınan 

diğer işlem, tamamen veya kısmen ya da tamamen iade edilirse. 

(c)  Mahkemeyi tatmin edecek şekilde şirketin borçların ödeniş tarihine dek ödeme yapacak 

durumda olmadığı kanıtlanırsa ve Mahkeme şirketin borçların ödeniş tarihine dek ödeme 

yapacak durumu ile ilgili olarak şirketin olası ve gelecekteki yükümlülüklerini göz önünde 

bulundurduğu durum. 

 (d)  Şirketin danışmanları, şirketin feshedilmesi veya son mali yıllardaki kayıplar durumunda 

yapılacak herhangi bir işlemin değerlendirilmesi için olağanüstü bir genel kurul toplantısı 

yaparsa, ya da başka nedenler şirketin yayınlanmış sermayesinin %50’nin kaybına neden 

olursa ve bu durum danışmanlara göre şirketin kuruluş amacını tehlikeye atarsa. 

 (e)  Mahkemeyi tatmin edecek şekilde, şirketin olası ve gelecekteki yükümlülükleri temelinde, 

şirketin varlıklarının değerinin, yükümlülüklerinin miktarından daha az olduğu kanıtlanırsa. 

 

1C.  Aşağıdaki kararlardan hangisi için, Şirketler Yasası, Başlık 113 özel bir kararın kabulünü 

gerektirmez? 
 

(a)  Şirket adının değiştirilmesi. 

(b)  Şirket tüzüğünün değiştirilmesi. 

(c)  Bir kamu şirketinin yönetim kuruluna şirketin kendi hisselerini satın alma yetkisi verilmesi. 
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(d)  İlgili kararın kabulü tarihinde herhangi bir kişi tarafından alınmayan veya alınması kabul 

edilmeyen hisselerin iptali, ve bu şekilde iptal edilen hisse miktarı ile sermaye miktarının 

azaltılması. 

 (e)  Şirket amaçlarına ilişkin şirket kuruluş zaptının hükümlerinin değiştirilmesi.  

 

1D.  Bir şirket adına yapılan işlemlerin geçerliliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?; 

 

(a) Üçüncü bir kişinin, işlemlerin şirketin amaçlarına uygun olmadığını bilse bile, bu tür 

eylemlerin şirketin amaçlarına uygun olmadığı durumlarda, şirket, yetkililerinin eylemleri 

nedeniyle üçüncü şahıslara karşı sorumludur.  

(b)  Şirketin kuruluş belgesinin ve ana sözleşmesinin yayınlanması, bir üçüncü tarafın, belirli 

eylemlerin şirket kapsamına girmediği bilgisine sahip olduğunun tek başına yeterli kanıtıdır. 

(c)  Yasanın bu tür fiillerin veya işlemlerin, yetkililere yetkileri aşmasına izin verdiği durumlar 

haricinde şirket, bu tür işlem veya işlemlerin şirketin amaçlarına uygun olmaması durumunda 

bile, yetkililerinin eylem veya işlemleri hakkında üçüncü şahıslara karşı sorumludur. 

(d)  Kuruluş belgeleri ve tüzüklerindeki şirket yetkililerinin yetkileri üzerindeki kısıtlamalar, 

yayınlanmış olması halinde üçüncü şahıslara karşı kullanılabilir. 

(e)  Yukarıdaki ifadelerin hiçbirisi doğru değildir. 

 

1Ε.  Görünen vekaletname ile ilgili olarak aşağıdaki referanslardan hangisi yanlıştır?; 

 

(a)  Üçüncü kişilere göründüğü üzere bir kişinin etkisidir. 

(b)  Şirket yönetim kurulunun kararını gerektirir.   

(c)  Bir kişinin vekaletnamesinin açık gücünü uzatabilir.  

(d)  Şirketin, ilgili kişinin bir temsilcisi olduğunu gösterdiği açık bir temsil veya davranış ile 

ortaya çıkar. 

(e)  Bazı durumlarda gerçek vekaletnameyi aşabilir. 

 

1F.  Geçerli OLMAYAN şık işaretlenmeli.  

 

 Şirketler Kanunu hükümlerine uygun olarak, Başlık. 113 temelinde, bir şirket, amaçlarına ilişkin 

hükümlerini, gerekli görülen ölçüde değiştirebilir (diğer kıstasların yanı sıra):  

 

(a)  İşini daha ekonomik veya daha etkin bir şekilde yürütmek.  

(b)  Yeni veya geliştirilmiş yöntemlerle ana amacına ulaşmak için.  

(c)  İşletmenin yerel faaliyet alanını geliştirmek veya değiştirmek.  

(d)  Mevcut koşullar altında şirketin çalışmalarının daha uygun ve daha avantajlı bir şekilde 

yürütmek. 

(e)  Sermayesinin tamamını satmak veya elden çıkarmak. 

 

1G.  Bir şirketin kuruluşundan önce yapılan sözleşmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

 

(a)  Bir şirketin kuruluşundan önce yapılan bir sözleşme, ancak şirketin müşterek mührünü 

taşıması halinde geçerlidir. 

(b)  Şirketin kuruluşundan önce yapılan sözleşmelerin bağlayıcılığı günümüzde, Andreas 

Neocleous & Sia v. Marios Afamis General Constructions Limited (2003) 1C A.D. 1663 

davasında Yüksek Mahkeme tarafından belirtilen ilkelere uygun olarak düzenlenmiştir. 

(c)  Şirket kuruluşundan sonra, kuruluş öncesinde kendi adına yapılan sözleşmeden sorumlu 

değildir. 
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(d)  Şirket ismiyle veya şirket adına sözleşmeyi imzalayan kişiler tarafından şirket kurulamadan 

önce yapılan bir anlaşma, şirketin kuruluş tarihinden itibaren bu kişiler için bağlayıcı 

olacaktır. 

(e)  Yukarıdaki ifadelerin hiçbiri doğru değildir. 

 

1H. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

(a)  Şirket kar dışında hissedarlarına temettü veremez. 

(b)  Belirtilen istisnalar dışında, bir şirketin doğrudan veya dolaylı olarak veya kredi, teminat, 

güvenlik veya başka bir şekilde, amaca yönelik olarak veya şirketin hisselerinin satın alınması 

veya tescili ile bağlantılı olarak mali yardım sağlaması yasal değildir. 

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

(d) Mahkeme tarafından onaylanan genel kurul kararı hisse senedi yayınlanması için bir ön 

koşuldur. 

(e) Şirket sermayesinin azaltılması, Mahkemenin ilgili kararnamesinin Şirketler Sicil Memuru 

tarafından tescilinden itibaren geçerlidir. 

 

SORU 2 

(Çoklu seçim sorusu. Ayrı cevap sayfasında cevaplandırılmalıdır. Tüm kısımlar 

yanıtlandırılmalıdır. A kısmı 4 puan ve B, C, D, E, F, G ve H kısımlarının her biri 3 puan ile 

notlandırılacaktır). 

 

2Α.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? “Temsilin tek taraflı iptali ya da sona erdirilmesi... 

 

(a)  ... iptalden haberdar olup olmadıklarına bakılmaksızın üçüncü şahısları bağlar”.  

(b)  ... temsilcinin rızası olmadan geçerli değildir”. 

(c)  ...  karar alıcıyı iptal bildiriminden haberdar olmayan üçüncü şahıslara karşı bağlamaz. 

(d)  … karar alıcıyı süpermarketlere karşı bağlamaz”. 

(e)  … gerçek ve görünür vekaletnameyi de geri çeker ve sona erdirir”. 

 

2B.  Aşağıdaki karakterlerden hangisi Kıbrıs'ta kayıtlı bir şirketin adıyla BİTEMEZ? 

(a)  Ltd. 

(b)  Plc.  

(c)  LLC.  

(d)  LLP.  

(e)  SE.  

 

2C.  Bir şirket danışmanını feshetme önerisini kabul etmek için hangi çoğunluk gereklidir? 

 

(a)  Oy veren üyelerin yarısından fazla. 

(b)  Oy kullanan üyelerin dörtte üçünden az olmaması. 

(c)  Bu şirket tüzüğünün Şirketler kanununun Başlık 113 136 A maddesi (tüzükte daha fazla 

çoğunluk gerektiren kararlar) uyarınca şirket üyelerinin dörtte üçünden az olması. 

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

(e)  Üyelerin oybirliğiyle karar verme.  

 

2D.  İlgili toplantıdan kaç gün önce şirkete istifa kararı önermeye yönelik niyet konusunda özel bir 

bildirimde bulunulmalıdır? 

 

(a) 7 gün 

(b) 14 gün 
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(c) 21 gün 

(d) 28 gün 

(e) 42 gün 

2Ε. Şirket yönetimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

(a)  Yönetim kurulu ile şirketin Genel Kurulu arasındaki yetki ayrılığı, tüzüklerinin 

yorumlanmasına bağlıdır. 

(b) Yönetim Kurulu tüzüğünde yetki verildiği durumlarda, genel kurul tatbikatlarına müdahale 

edemez. 

(c)  Şirketler Kanunu, Madde 113’ün, kararların nitelikli çoğunluk tarafından kabul edildiğini 

belirttiği durumlarda, şirketin tüzüğü daha büyük bir çoğunluğu öngöremez. 

(d)  Genel kurulda bir şirket, Şirket Esas Sözleşmesi başka bir çoğunluk sağlasa dahi, olağan 

kararla bir danışmanı görev süresinin bitiminden önce görevinden uzaklaştırabilir. 

(e)  Her şirketin bir sekreteri olmalı. 

 

2F.  Şirketler Kanunu'nun 202'nci maddesi, 113. Başlık, uyarınca başvuruda bulunulan hususların 

çözümü amacıyla Mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini alabilir? 

 

(a)  Şirketin adını değiştirmek için karar. 

(b)  Şirketin gelecekteki işleyişini düzenleyen karar. 

(c)  Şirket danışmanlarına para cezası uygulayan karar. 

(d)  Mahkeme tarafından şirketin tasfiyesi için karar. 

(e)  Şirketin sermaye artırımına karar vermek. 

 

2G.  Aşağıdaki durumlardan hangisi Foss v case Kuralı'nın özgün bir istisnasıdır ve ayaklanma türevsel 

davaya yol açar? 

 

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

(b)  Ancak şirket Genel Kurulu'nun nitelikli çoğunluk onayı ile yapılabilecek eylemler. 

(c)  Bir hissedarın veya hissedarın kişisel haklarını ihlal eden eylemler. 

(d)  Şirket tüzüğünü ihlal eden eylemler. 

(e)  Şirketi kandıran, şirketi kontrol edenlerin gerçekleştirdiği eylemler. 

  

2Η.  Aşağıdaki davalardan hangisi bir şirketin mahkeme tarafından tasfiyesini gerektirmez? 

 

(a)  Şirket, Mahkeme tarafından onaylanan olağan kararla tasfiye kararı almıştır. 

(b)  Şirket bir yıl boyunca çalışmalarını askıya aldı. 

(c)  Bir kamu şirketiyse üye sayısı yedinin altına düşer. 

(d)  Şirket borçlarını ödeyememektedir. 

(e)  Mahkeme, şirketin feshedilmesinin adil ve müsamaha yasasına uygun olduğu görüşündedir. 

 

SORU 3 

(Çoklu seçim sorusu. Ayrı cevap sayfasında cevaplandırılmalıdır. Tüm kısımlar 

yanıtlandırılmalıdır. A kısmı 4 puan ve B, C, D, E, F, G ve H kısımlarının her biri 3 puan ile 

notlandırılacaktır). 

 

3Α.  Aşağıdakilerden hangisi, bir danışman tarafından bir şirkete borçlu olunan yükümlülükler 

dahilinde DEĞİLDİR: 

 

(a)  Şirketin çıkarları için iyi niyetle (bona fides) hareket etme görevi. 

(b)  Şirket Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak. 
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(c)  Kişisel çıkarlarının şirketin çıkarlarıyla çeliştiği bir duruma sokmamak görevi. 

(d)  Şirketle yapılan işlemlerde veya anlaşmalarda herhangi bir menfaati şirkete açıklama görevi. 

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

3B.  Şirketler Sicil Memuru tarafından yapılan inceleme sırasında şirket kaydı için önerilen bir adın 

istenmeyen, açıklayıcı adlar veya yaygın olarak kullanılan açıklayıcı sözcükler olup olmadığı: 

 

(a)  Kafa karıştırıcı oldukları kolayca değerlendirilebilirler.  

(b)  Halihazırda kayıtlı adların varyasyonları olsalar bile istenmeyen olarak kabul edilirler. 

(c)  İzin verilmez. 

(d)  Halihazırda kayıtlı adlarla ilgili küçük varyasyonlar bile içeriyorsa kabul edilebilirler. 

(e)  Sadece Cumhuriyet adına veya tarafından kayıt yaptırabilirler. 

 

3C.   Aşağıdaki önerilerden hangisi, bir şirketin “ltd” sözcüğünü atlayarak adını değiştirmesine izin 

vermek için bir ön koşul değildir? 

 

(a)  Bir şirketin amaçları ticaret, sanat, bilim, din, hayır veya herhangi bir faydalı teşvikle sınırlı 

olmalıdır. 

(b)  Kurucu belgelerine göre, karın var olmadığı durumlarda üyelerine temettü ödemeleri 

yasaklanmalıdır.  

(c)   Kurucu belgelerine göre, şirketin hedeflerini daha da ileriye taşımak için kar fazlasını veya 

varsa diğer gelirlerini elden çıkarması gerekmektedir. 

(d) Şirket, şirket adına "ltd" sözcüğünün ihmali için özel bir kararın eklendiği bir başvuruda 

bulunmalıdır.  

(e) Ortaklık Mutabakat Zaptı uyarınca, böyle bir şirketin tasfiyesi halinde, her türlü fazlalık, 

münhasıran kâr amacı gütmeyen hayır kurumlarına, tasfiye edilen şirketin amaçlarına uygun 

şeklide ve/veya benzer amaçlarla dağıtılır. 

 

3D.  Aşağıdaki referanslardan hangisi doğru değildir: "Şirket Kuruluş Belgesi ... 

 

(a)  ... Şirketler Sicil Memuru tarafından verilir". 

(b)  ... Şirketin sicil numarası olan numarayı içerir". 

(c)  ... Şirketin kuruluş belgesinin imza tarihi olan tarihi içerir". 

(d)  … Şirket Kanununun tescil ve önceki kayıtla ilgili konularla ilgili tüm gerekliliklerine 

uyulduğunun yadsınamaz bir ifadedir ve kurum tescil için onaylanmış ve usulüne uygun 

olarak bu yasaya dayanarak kayıtlı bir şirkettir". 

(e)  ... Şirketin yasal varlığını işaret ediyor. 

 

3Ε. Aşağıdaki davalardan hangisinde Yüksek Mahkeme kurumsal peçenin kaldırılmasına izin 

vermiştir? 

 

(a)  Bir aile şirketinin bir çalışanının, ilk şirketle aynı hissedarlara ve aynı müdürlere sahip başka 

bir şirkete devredildiği durumda fazlalık tazminatı ödemek için. 

(b)  Bir şirketin kuruluşu ile beraber aynı sermayelerle başka bir şirketin mal varlığını ve işlerini 

üstlendiği, alacaklarına karşı yükümlülüklerinden kaçınmanın söz konusu olmadığı durumda.  

(c)  Sermayenin azaltılmasından sonra hissedarlara dağıtılması için sermaye kârı elde etmek. 

(d)  Şirketin tekliflerin gizliliğini ve serbest ticareti ihlal etmeye çalıştığı durumda.  

(e) Bir grup şirketin tek bir ekonomik birim olarak tanınması için. 

 

3F. Aşağıdaki unsurlardan hangisi, Şirketler Kanunu, Başlık 113 uyarınca kurulmuş bir şirketi 

karakterize etmez? 
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(a)  Şirketin alacaklılarına karşı sınırlı sorumluluğu. 

(b)  Taşınır ve taşınmaz mallara sahip olma yetkisi. 

(c)  Onun adına dava açma ve hakkında dava açılma yeteneği. 

(d)  Yasal yetenek. 

(e) Kalıcı veraset. 

 

3G.  Şirket tescilinden sonra hangi süre içinde, Şirket Tescil Memuru ihmal veya başka bir nedenle 

yanlış onaylandıysa şirket adını değiştirmesini isteyebilir? 

 

(a)  6 hafta 

(b)  2 ay 

(c)  6 ay 

(d)  12 ay 

(e)  Zaman sınırı yok 

 

3H.  Aşağıdaki referanslardan hangisi, genel amaçlı ticari bir şirketle ilgili olarak doğru değildir: 

 

(a) Genel amaçlı bir ticari şirket herhangi bir iş, operasyon veya meslek yürütebilir. 

(b)  Genel amaçlı bir ticaret şirketi, herhangi bir sözleşmeye girebilir, herhangi bir yükümlülüğü 

üstlenebilir ve Cumhuriyet yasaları uyarınca herhangi bir gerçek kişinin sırasıyla 

sonuçlandırabileceği, üstlenebileceği veya gerçekleştirebileceği herhangi bir eylem ve 

eylemde bulunabilir. 

(c)  Kamu şirketi genel amaçlı ticari bir şirket olamaz. 

(d)  Genel Amaçlı bir Şirketin Kuruluş Belgesi, herhangi bir özel iş amacı belirtmek yerine, 

şirketin amacının belirli görevleri (ör. Hukuk bürosu veya hekim şirketi) yerine getirmek 

olduğunu belirtebilir. 

(e) Genel amaçlı şirket belgesi ek olarak herhangi bir kısıtlama veya taahhüt içerebilir. 

 

 

SORU 4 

(Çoklu seçim sorusu. Ayrı cevap sayfasında cevaplandırılmalıdır. Tüm kısımlar 

yanıtlandırılmalıdır. A kısmı 4 puan ve B, C, D, E, F, G ve H kısımlarının her biri 3 puan ile 

notlandırılacaktır). 

 

Silver Spirit plc'nin nominal sermayesi 500.000 € 'dur ve her biri 1 € nominal değerli 500.000 hisse 

senedine bölünmüştür. Bu sermayeden şirket daha önce 10 hissedarına her biri 5.000 olmak üzere 

toplam 50.000 hisse teslim etmiştir. Andreas ve Vaso şirketin hissedarları ve Yönetim Kurulu üyeleri 

arasında yer alıyor. Georgia şirketin hissedarı olmasına karşın yönetim kurulu üyesi değildir. Şirketin 

tüzüğü Tablo A gibidir. 

 

 

4Α.  Vaso hisselerini satmak istiyor ancak alıcı bulamıyor. Hisselerini şirkete satmayı teklif ediyor. Bu 

mümkün mü? 

 

(a)  Hayır, çünkü şirket özel bir şirkettir ve kendi hisselerini elinde tutamaz.  

(b)  Hayır, çünkü önce diğer hissedarlara teklif etmesi gerekiyor. 

(c)  Hayır, çünkü henüz tahsis edilmemiş nominal bir sermaye mevcut 

(d) Evet, ama sadece gerçek değer temelinde. 

(e)  Evet, Şirketler Kanunu'nun 57 A maddesi Başlık 113’ün hükümlerine göre. 
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4Β.  Şirket, önerilen bir yatırım için paraya ihtiyaç duyuyor ve danışmanlar 100.000 adet nakit karşılıklı 

hisse senedi çıkarmayı düşünüyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

(a)  Şirketin nominal sermayesi mevcuttur ve sermaye artırımı için Genel Kurul'un herhangi bir 

kararına gerek yoktur. 

(b)  Mevcut hisseler ilk olarak mevcut hissedarlara, hisselerinin temsil ettiği sermaye yüzdesine 

göre sunulmalıdır. 

(c)  Hisseler 100.000 €'dan az olmayacak bir fiyatla çıkarılacak. 

(d) Şirket, mevcut hissedarların yeni hisse satın almaları için borç vermelerini garanti edebilir, 

böylece şirkete katılım yüzdesini etkilemez. 

(e)  Şirket, yatırımın Şirketler Yasası hükümlerine göre değerlendirilmesi halinde, önerilen 

yatırımın ayni olarak devrine karşı hisse senedi yayınlayabilir. 

 

4C.  Andreas 100.000 hisse daha almak istiyor. Ancak şu anda parası yok ve şirketten ona bu amaçla 

100.000 avro borç vermesini istiyor. Bu mümkün mü? 

 

(a)  Hayır çünkü özel bir şirket borç veremez.  

(b)  Hayır, çünkü özel bir şirket kendi hisselerini almak için borç veremez. 

(c)  Hayır, halka açık bir şirket kendi hisselerini satın almak için borç veremez. 

(d) Evet, kredi şirketin genel kurulunca şirketin ihraç edilmiş tüm hisselerinin %90'ından 

fazlasının çoğunluğu ile onaylanırsa.  

(e)  Evet, şirketin yönetim kurulu olumlu  karar verirse. 

 

4D. Andreas ve Vaso, şirketten artık ihtiyaç duyulmayan bir sermaye olarak her hissedara 3.000 € geri 

vermesini ister. Bu mümkün müdür?  

 

(a)  Evet, eğer özel bir karar verilirse ve mahkemece izin verilirse. 

(b)  Evet, şirketin alacaklıları rıza gösterdikleri sürece. 

(c)  Hayır, çünkü böyle bir işlem hisse satın almak için mali yardım teşkil eder. 

(d) Hayır, çünkü şirketin sermayesi yasanın izin verdiği alt sınırın altına düşecek. 

(e)  Evet, eğer şirketin gerçekten sermayeye ihtiyacı yoksa. 

 

4Ε.  Yönetim Kurulu, şirketin sermayesini 500.000 Euro'ya değiştirmeyi ve her biri 0,10€ nominal 

değere sahip 5 milyon hisseye bölünmesini önermektedir. Danışmanlar ne tür sermaye değişimini 

önerir? 

 

(a)  Artırım  

(b)  Sürüm 

(c)  Bölünme  

(d)  Konsolidasyon ve Bölünme 

(e)  Sermaye yüzdesine dönüştürme 

 

4F.  4E’de belirtilen olağanüstü genel kurul kararı için üyelere verilecek asgari tebligat süresi ne 

kadardır? 

 

(a)  7 gün 

(b)  14 gün 

(c)  21 gün 

(d)  28 gün 

(e)  42 gün 
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4Ζ.  Georgia, Yönetim Kurulu'ndan Vaso’nun danışman olarak görevden alınması için şirketin 

olağanüstü genel kurulunun toplanmasını yazılı olarak talep etti. Yönetim Kurulu Georgia’nın 

istediği şekilde toplanmak zorunda mıdır? 

 

(a)  Evet, çünkü Genel Kurul şirketin herhangi bir danışmanını feshedebilir. 

(b)  Evet, çünkü Georgia şirketin hissedarıdır. 

(c)  Evet, çünkü Georgia şirketin hisselerinin onda birine sahip. 

(d)  Hayır, çünkü Georgia şirketin hisselerinin yüzde 50'sini elinde tutmuyor. 

(e)  Hayır, Genel Kurul'un toplanması, şirketin Yönetim Kurulu'nun karar verdiği bir konudur. 

 

4Η.  Andreas şirketteki diğer 4 hissedarın hisselerini satın almayı kabul etti. Satın alma işlemi 

gerçekleşirse ve Andreas 40.000 hisse alırsa ne olur? 

 

(a)  Andreas otomatik olarak şirkete bir danışman olarak atanma hakkına sahip olacak. 

(b)  Andreas, bağımsız olma amacıyla şirketin yönetim kurulundan istifa etmek zorunda kalacak. 

(c)  Andreas, şirketin borçlarının bir kısmını ödemekten ayrı olarak sorumlu olma riskiyle karşı 

karşıya kalacak. 

(d)  Andreas, hisselerinin temsil ettiği sermayenin yüzdesine göre mevcut tüm hissedarlara 

satılmak üzere hisselerini sunmakla yükümlü olacak. 

(e)  Andreas'ın şirketi bağlamak için bir vekaletnamesi olacak. 

 

 

SORU 5 

(Çoklu seçim sorusu. Ayrı cevap sayfasında cevaplandırılmalıdır. Tüm kısımlar 

yanıtlandırılmalıdır. A kısmı 4 puan ve B, C, D, E, F, G ve H kısımlarının her biri 3 puan ile 

notlandırılacaktır). 

 

5Α.  Aşağıdaki kısıtlamalardan hangisinin şirket tüzüğüne dahil edilmesi gerekmez ve böylece şirket 

özel şirket olarak kabul edilir: 

 

(a)  Hisselerini devir hakkını kısıtlamak. 

(b)  Şirketin hizmetinde olan ve daha önce şirketin hizmetinde olan ve hizmetin sona ermesinden 

sonra hizmete devam eden kişiler hariç olmak üzere, üye sayısını elli ile sınırlamak.  

(c)  Şirketin herhangi bir hissesine sahip olmaya davetin yasaklanması. 

(d)  Kamu borçlarını şirket borç senetlerine davet etmek. 

(e)  Minimum kayıt tutarı alınmadıkça şirket hisselerinin verilmesini yasaklamak. 

 

5Β.  Limited şirketlere atıfta bulunulduğu durumlarda, "limited şirket" terimi şu anlamlara gelir: 

 

(a)  Şirket üyelerinin şirket sermayesine katkıda bulunma sorumluluğu. 

(b)  Şirket üyeleri şirketin her türlü borç ve yükümlülüklerini ödemekle yükümlüdür. 

(c)  Danışmanların şirkete karşı sorumluluğu. 

(d)  Şirketin her türlü borç ve borçlarını ödeme yükümlülüğü. 

(e)  Danışmanların şirketin her türlü borç ve yükümlülüklerini geri ödeme sorumluluğu. 

 

5Γ.  Aşağıdakilerden hangisi Şirketler Kanunu, Madde 113 kapsamında kurulmuş bir şirket değildir: 

 

 (a) Hisseleri ile özel limited şirket. 

 (b) Hisseleri ile kamu limited şirket. 

 (c) Sermaye garantisi olmayan limited şirket. 

 (d) Genel Ortaklık Şirketi. 
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 (e) Garantili sermayeli limited şirket. 

 

5D.  Şirketler Yasası'na Başlık 113’a göre, bir kamu şirketi en az kaç üyeye sahip olmalıdır: 

 

 (a) Bir 

 (b) İki 

 (c) Yedi 

 (d) Elli 

 (e) Herhangi bir kısıtlama yoktur 

 

5E.  Şirketler Kanunu, Başlık 113'e göre, sadece bir üyesi olan özel bir şirket:  

 

 (a) En az 2 danışman bulundurmalıdır. 

 (b) Şirketler Sicil Memuruna bildirimde bulunmalıdır. 

 (c) Aynı zamanda şirket sekreteri olan sadece bir danışmana sahip olabilir. 

 (d) Şirketin sekreteri tek bir danışmana sahip olan kurum (şahıs) olamaz.  

 (e) Tek danışmanı şirket sekreteri olan bir kuruluş şirketin tek danışmanı olmayabilir. 

 

5F.  Şirketler Yasası'na göre, Başlık 113, bir kamu şirketi korumak için gerekli olan minimum abone 

sermayesi nedir: 

 

 (a) €0,01 

 (b) €1.000 

 (c) €15.000 

 (d) €25.629 

 (e) €125.500 

 

5G.  Neyi belirtmesi gerektiği ve hangi şartlar altında şirket sözleşmesine uyulması gerektiği 

konusunda, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?   

 

(a)  Şirketin adını belirtmelidir. 

(b)  Şirketin amaçlarını belirtmelidir. 

(c)  Şirketin ilk danışmanlarını rapor etmeli. 

(d) Kurucu belgeyi imzalayan hiç kimse birden az hisse alamaz. 

(e)  Şirketin elde etmeyi düşündüğü sermaye tutarını ve sabit tutarlı hisse paylarına bölünmesini 

belirtmek zorundadır. 

 

5Η.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi Salomon & Co. V. Salomon davasında [1897] A.C. 22'deki kararı en 

iyi şekilde yansıtır: 

 

(a)  Bir limited şirketin borçları ve yükümlülükleri için sınırlı bir sorumluluğu vardır. 

(b)  Bir limited şirket üyelerine dalgalı ödeme uygulayamaz. 

(c)  Limited şirket, üyelerinden bağımsız özerk bir tüzel kişiliktir. 

(d)  Tek bir üye limited şirket kuramaz. 

(e)  Salomon & Co. v. Salomon A.C. 22 hiçbir koşulda kurumsal perdenin kaldırılmasına izin 

vermez. 

 

 

SORU 6 

(Yanıt için gerekçelere yer verin.) 
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"Bir şirketteki her hissedar, şirkete zarar veren kişi veya kişilere karşı, böyle bir eylemin şirketin 

çıkarına olduğu durumlarda ve her zaman, türev dava açma hakkına sahiptir." 

Yüksek Mahkemenin ilgili içtihatlarına atıfta bulunarak tartışınız. 

 [25 puan] 


