
 

 

KIBRIS HUKUK KURULU 
 

(Avukatlar Kanunu'nun 5. Maddesi kapsamındaki sınavlar) 

Haziran 2020 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ŞİRKETLER YASASI 

(6 sorudan 4'ünü cevaplayın) 

 

 

 

SORU 1 

(Çoktan seçmeli soru. Ayrı cevap kağıdına cevap verin. Tüm parçalara cevap verin. A Bölümü 4 

puan ve B, C, D, E, F, Z ve H bölümleri 3 puan ile notlandırılacaktır.) 

 

1Α.  Aşağıdakilerden hangisi bir şirket danışmanının fiduciary duties kapsamında DEĞİLDİR: 

 

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

(b) Kişisel çıkarlarının şirketin çıkarları ile çatıştığı bir konuma gelmeme görevi.  

(c) Astlara tahsis edilen işleri inceleme görevi.  

(d) Şirketle yapılan işlem veya anlaşmalara ilişkin her türlü olası menfaati şirkete açıklama 

yükümlülüğü.  

 (e) Görevi nedeniyle gizli kar elde etmeme görevi. 

 

1B.  Bir şirket tescil memuru tarafından şirket tescili için önerilen bir adın istenip istenmediğinin tespiti 

kapsamında, açıklayıcı adlar veya ortak kullanımda olan açıklayıcı kelimeler incelenirken: 

 

(a) kafa karıştırıcı oldukları kolayca değerlendirilebilir.  

(b) kayıtlı isimlerden farklı olsalar bile istenmeyen olarak kabul edilebilir.  

(c) izin verilmez.  

(d) halihazırda kayıtlı isimlerle ilgili küçük değişiklikler dahi içeriyorsa kabul edilebilir.  

 (e) sadece Cumhuriyet tarafından veya Cumhuriyet adına kaydedilebilir. 

 

1C. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, bir şirketin adını değiştirmesine izin vermek ve "Ltd (Sınırlı)" 

kelimesini dışarıda bırakmak için bir önkoşul değildir? 

 

(a) Şirketin amaçları, ticaret, sanat, bilim, din, hayır kurumu veya herhangi bir kamu yararı 

amacının teşviki ile sınırlı olmalıdır. 

(b) Kurucu belgelerine göre, şirket, amaçlarını tanıtmak için varsa, artı-veya başka bir gelire sahip 

olmalıdır.  

(c) Kurucu belgelerine göre, üyelerine temettü ödenmesi yasaklanmalıdır.  

(d) Şirket, şirket adına "sınırlı" kelimesini dışarıda bırakmak için özel bir karar verilen özel form 

ile bir başvuruda bulunmalıdır.  

  (e) Kuruluş belgesine göre, böyle bir şirketin feshi halinde, fazlalıklar (artı gelirler) Cumhuriyetin 

Sabit Fonu'na yatırılır. 

 

1D. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru DEĞİLDİR: Şirket Kurulum Sertifikası… 

 

(a) Kayıt ile ilgili olarak Hukuk Kayıtları ile ilgili tüm prensiplere ve kayıtla ilgili önceki hususlara 

uyulduğunun tartışılmaz bir kanıtıdır. 

(b) Kuruluşun tescil için onaylanmış ve bu Şirketler Kanunu'na uygun şekilde kaydedilmiş bir 

şirket olduğunun tartışılmaz bir kanıtıdır. 

(c) şirketin tescil numarası olan bir numaraya sahiptir. 
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(d) şirketin ilk üyelerinin adlarını belirtmek. 

(e) şirketin tescil tarihi olan bir tarih taşır. 

 

1E. Yüksek Mahkeme aşağıdaki davalardan hangisinde kurumsal perdenin kaldırılmasına izin verdi? 

 

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

bir şirkete transferi için tazminat ödenmesi için. 

(b) Bir şirket kurulduğunda, alacaklılarına kararla geri ödemekten kaçınmaksızın, başka 

hissedarları olan bir şirketin varlıklarını ve faaliyetlerini devralmıştır. 

(c) Sermayenin azaltılmasının ardından varlığın hissedarlara dağıtılmasında sermaye kazancı 

vergisi uygulamak.  

(d) Bir şirketin tekliflerin gizliliğini ve serbest rekabeti ihlal etmeye çalıştığı durumlarda.  

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

 

1F. Aşağıdakilerden hangisi Şirketler Kanunu, Başlık 113 kapsamında kurulmuş bir şirketi her zaman 

karakterize ETMEZ? 

 

(a) Üyelerin şirketin varlıklarına katkıda bulunma konusundaki sınırlı sorumluluğu.  

(b) Herhangi bir gerçek kişinin yapabileceği her şeyi yapma yetkisi.  

(c) Kendi adına dava açma ve dava açma becerisi. 

(d) Yasal kapasite. 

(e) Sürekli ardıllık. 

 

1Z. Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel amaçlı bir ticaret şirketi ile ilgili DEĞİLDİR: 

 

(a) Genel amaçlı bir ticaret şirketi her türlü işi, işi veya mesleği yapabilir.  

(b) Genel amaçlı bir ticaret şirketi, Cumhuriyet yasalarına uygun olarak katkıda bulunma hakkına 

sahip herhangi bir kişinin icra edeceği şekilde, herhangi bir sözleşmeye girebilir, herhangi bir 

yükümlülük altına girebilir ve sırasıyla girebileceği, üstlenebileceği veya gerçekleştirebileceği 

herhangi bir işlemi yerine getirebilir.  

(c) Halka açık bir şirket, genel amaçlı bir ticaret şirketi olamaz.  

(d) Genel amaçlı bir ticari şirketin kuruluş belgesi, belirli bir iş amacını belirtmek yerine, şirketin 

amacının belirli işleri (ör. hukuk bürosu veya sağlık şirketi) yapmak olduğunu belirtebilir.  

(e) Genel amaçlı bir ticaret şirketinin kuruluş belgesi ek olarak herhangi bir kısıtlama veya taahhüt 

içerebilir. 

 

1H. Aşağıdakilerden hangisi Şirketler Kanunu, Başlık 113 kapsamında kurulmuş bir şirket DEĞİLDİR: 

 

(a) Payları olan özel limited şirket. 

(b) Sınırlı ortaklık şirketi. 

(c) Hisse senedi bulunan halka açık limited şirket. 

(d) Sermayesi olmayan garantili Limited Şirket. 

(e) Teminat ve sermayesi bulunan Limited Şirket.  

 

SORU 2 

(Çoktan seçmeli soru. Ayrı cevap kağıdına cevap verin. Tüm parçalara cevap verin. A Bölümü 4 

puan ve B, C, D, E, F, Z ve H bölümleri 3 puan ile notlandırılacaktır.) 

 

2A. Bir şirketin özel bir şirket olarak kabul edilmesi için aşağıdaki kısıtlamalardan hangisinin şirketin 

ana sözleşmesinde yer alması GEREKMEZ: 

 

(a) Hisselerini devretme hakkının sınırlanması.  
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(b) Hizmet vermeye devam eden ve daha önce şirketin hizmetinde olan, bu hizmetin sona 

ermesinden sonra şirkete üye olmaya devam edenleri içermeksizin şirketin hizmetinde olan 

üye sayısını elli ile sınırlanması,  

(c) Şirketin çıkarılmış hisselerinin en az %5'ine sahip olmayan danışmanların atanmasının 

yasaklanması.  

(d)  Şirketin herhangi bir hissesine kaydolmak için kamuoyuna davet yapılmasının yasaklanması.  

 (e) Şirketin tahvillerinden herhangi birine kaydolmak için kamuoyuna davet yapılmasının 

yasaklanması. 

 

2B. Şirket tescil memuru hangi süre içinde ihmal veya başka nedenlerle yanlış onaylanmışsa adını 

değiştirmesini isteyebilir? 

 

(a) 6 hafta 

(b) 1 ay 

(c) 6 ay 

(d) 12 ay 

(e) zaman sınırı yoktur 

 

2C. Limited şirketlere atıfta bulunurken, "sınırlı sorumluluk" terimi ile … atıfta bulunulur: 

 

(a) Şirket üyelerinin sermayeye katkıda bulunma sorumluluğu. 

(b) şirket üyelerinin borçlarını ve yükümlülüklerini ödemekle yükümlü olmaları. 

(c) danışmanların şirkete karşı sorumluluğu. 

(d) Borçları ve yükümlülükleri geri ödemekten şirketin sorumluluğu. 

(e) Şirketin borçlarını ve yükümlülüklerini geri ödemede danışmanların sorumluluğu. 

 

2D. Şirketler Yasası, Başlık 113'e göre, bir kamu şirketinin en az kaç üyesi olmalıdır: 

 

(a) Bir 

(b) İki 

(c) Yedi 

(d) Elli 

(e) Kısıtlama yok 

 

2E. Şirketler Yasası, Başlık 113'e göre, sadece bir üyesi olan özel bir şirket: 

 

(a) En az 2 danışman bulundurmalıdır. 

(b) Şirketler sicil memurunu bilgilendirmek zorundadır. 

(c) Şirketin sekreteri olan sadece bir danışmanı olabilir. 

(d) Sekreteri şirketin tek danışmanı olan bir kurum olamaz. 

(e) Tek sekreteri olarak şirketin tek danışmanı olan bir kurum olamaz. 

 

2F. Şirketler Yasası, Başlık 113'e göre, bir kamu şirketinin sahip olabileceği maksimum kayıtlı sermaye 

nedir: 

 

(a) Kısıtlama yoktur. 

(b) 25,629 € 

(c) 125.500 € 

(d) 1.000.000 € 

(e) 25.629.000 € 

 

2G. Sermayesi olan bir şirketin kurucu belgesine neyin ifade edilmesi ve hangi koşullara uyulması 
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gerektiği konusunda, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

(a) Şirketin adını belirtmelidir. 

(b) Şirketin amaçlarını belirtmelidir. 

(c) Şirketin genel amaçlı bir ticaret şirketi olduğunu belirtmelidir. 

(d) Üyelerinin sorumluluğunun sınırlı olduğunu belirtmelidir. 

(e) Şirketin kayıt olmayı amaçladığı sermaye miktarını ve meblağın belirli bir miktardaki hisselere 

bölünmesini belirtmelidir. 

 

2H. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Salomon & Co. v. Salomon [1897] A.C. 22 davasındaki kararı en iyi 

ifade eder?  

 

(a) Limited şirket, borçları ve hükümlülükleri için sınırlı sorumluluğa sahiptir. 

(b) Bir limited şirket üyelerine dalgalı bir ücret empoze edemez. 

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

(d) Tek bir üye limited şirket kuramaz. 

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

kaldırılmasına izin vermez. 

 

SORU 3 

(Çoktan seçmeli soru. Ayrı cevap kağıdına cevap verin. Tüm parçalara cevap verin. A Bölümü 4 

puan ve B, C, D, E, F, Z ve H bölümleri 3 puan ile notlandırılacaktır.) 

 

3A. Şirket esas sözleşmesinin amaçları ile ilgili hükümlerini değiştirmek için aşağıdaki onaylardan 

hangisi gereklidir? 

 

(a) Olağanüstü karar ve mahkeme izni. 

(b) Şirket Tescil Memuru ve Resmi Alıcının olağanüstü kararı ve izni. 

(c) Özel karar. 

(d) Özel karar ve mahkeme izni. 

(e) Mahkemenin ve Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığının olağan kararı ve izni. 

 

3B. Aşağıdakilerden hangisi, bir şirketin borçlarını ödeyemeyeceği kabul edilen bir durumdur: 

 

(a) Şirketin kendisine bin yedi yüz on avroyu (1.710 €) aşan bir borcu olan alacaklı, atama yoluyla 

veya başka türlü, şirketin kayıtlı bürosuna şirketin ödemesi gereken tutarına ilişkin bir talep 

ileterek şirkete teslim ettiği ve şirketin ilerleyen üç hafta boyunca tutarı ödemediği veya 

alacaklının tatmin edecek bir formülü yaratmayı ihmal ettiği durumda.  

(b) Şirketin alacaklısı lehine bir mahkeme kararıyla veya emriyle icra edilen ya da başka bir işlem, 

kısmen tatmin edici şekilde geri dönerse.  

(c) Mahkemeyi tatmin edecek şekilde, şirketin borçlarının ödenmesi gerektiği tarihte onları 

ödemeyecek durumda olduğu kanıtlandığı ve şirketin borçlarının ödenmesi gerektiği tarihte 

ödeyip ödeyemeyeceğine ilişkin olarak Mahkemenin şirketin olası ve gelecekteki 

yükümlülüklerini dikkate aldığı durumda. 

(d) Şirketin danışmanları, şirketin feshedilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirmek için 

olağanüstü bir genel kurul yaparsa ya da geçmiş mali yıllardaki zararın telafi edilmesi için 

başka bir önlem alınırsa ya da başka nedenler şirketin arz edilmiş sermayesinin %50’sinin 

zararı ile sonuçlanırsa ya da danışmanlarının görüşüne göre, kurumsal amaca ulaşılmasını 

sorgulayan bir düzeye taşırsa.  

(e) Mahkemeyi tatmin edecek şekilde, şirketin olası ve gelecekteki yükümlülüklerini dikkate 

alınarak, şirketin varlıklarının değerinin borçlarının tutarından fazla olduğu kanıtlanırsa. 
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3C. Şirketler Kanunu, Başlık 113, aşağıdaki kararlardan hangileri için özel bir karar gerekli GÖRMEZ? 

 

 (a) Şirket adının değiştirilmesi. 

 (b) Şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapılması. 

 (c) Halka açık bir şirketin yönetim kuruluna şirketin kendisinin hisselerinin devralınması için yetki 

verilmesi. 

 (d) Danışmanlığın feshi. 

 (e) Hisse hesabının azaltılması. 

 

3D.  Bir şirket adına yapılan işlemlerin geçerliliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

 (a) Bu tür işlemlerin kanunla verilen yetkileri veya görevleri danışmalara aşmasına izin verdiği 

durumlar haricinde, bu tür işlemler şirketin hedefleri kapsamına girmemiş olsa bile, şirket, 

yetkililerinin işlemleri için üçüncü taraflara karşı sorumludur.  

(b) Üçüncü taraf, eylemlerin şirketin niyetleri dahilinde olmadığını biliyor olsa bile bu tür işlemler 

şirketin hedefleri kapsamına girmemiş olsa bile, şirket, yetkililerinin işlemleri için üçüncü 

taraflara karşı sorumludur.  

(c) Şirketin kuruluş belgesinin ve ana sözleşmesinin yayınlanması, kendi başına, üçüncü bir tarafın 

belirli eylemlerin şirket amaçları dahilinde olmadığı hakkında yeterli bilgi kanıtıdır. 

(d) Şirket yetkililerinin kuruluş belgesi ve esas sözleşmedeki yetkilerine ilişkin kısıtlamalar, 

yayımlandıkları takdirde üçüncü kişilere karşı kullanılabilir. 

(e) Yukarıdaki ifadelerin hiçbiri doğru değildir. 

 

3E. Görünen vekaletname ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

(a) Üçüncü şahıslarda göründüğü gibi bir kişinin gücüdür. 

(b) Şirketin yönetim kurulu kararını gerektirmez. 

(c) Kişinin açık vekaletini uzatamaz. 

(d) Şirketin söz konusu kişiyi temsilcisi olarak gösterdiği durumda açık bir temsil veya davranış 

kaynaklıdır. 

(e) Bazı durumlarda fiili vekaletnameyi aşabilir. 

 

3F. Neyin geçerli OLMADIĞI işaretlenmeli: Şirketler Yasası, Başlık 113 hükümleri uyarınca, bir 

şirket, kuruluş belgesinin amaçlarına ilişkin hükümlerini (diğerlerinin yanı sıra) gereken ölçüde 

değiştirebilir: 

 

 (a) çalışmalarını daha ekonomik veya daha verimli yürütmek. 

 (b) yeni veya geliştirilmiş yöntemlerle ana amacına ulaşmak. 

 (c) Yönetim Kurulu toplantılarında yeterli çoğunluk belirlemek. 

 (d) şirketin işinin tamamını veya bir kısmını satmak veya tahsis etmek. 

 (e) diğer herhangi bir şirket ile veya şahıs kuruluşu ile birleşmek. 

 

3Z. Bir şirket kurulmadan önceki sözleşmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

 (a) Bir şirket kurulmadan önce imzalanan bir sözleşme ancak şirketin ortak mührünü taşıdığı 

takdirde geçerlidir. 

 (b) Şirketin kuruluşundan önce yapılan sözleşmelerin bağlayıcı niteliği, bugün Andreas Neokleous 

& Co. Marios Afamis Genel İnşaat Limited Şirketi (2003) 1C AAD 1663 davasında Yüksek 

Mahkeme tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenmektedir. 

(c) Bir şirket, kuruluşundan sonra, kuruluşundan önce yaptığı herhangi bir sözleşmeden sorumlu 

değildir. 

(d) Kurulan şirket adına veya hesabına kuruluş belgesini imzalayan kişiler tarafından şirket 
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kurulmadan önce yapılan anlaşma şirketin kuruluş tarihinden itibaren bu kişiler üzerinde 

bağlayıcıdır. 

(e) Yukarıdaki ifadelerin hiçbiri doğru değildir. 

 

3H. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

(a) Bir şirket, hissedarlarına kar dışında temettü veremez. 

(b) Belirtilen istisnalar hariç şirket hisselerinin satın alınması veya kaydedilmesi amacıyla veya 

bağlantılı olarak, bir şirketin dolaysız veya dolaylı olarak bir kredi, garanti, güvenlik veya 

başka bir şekilde mali yardım türü sağlaması yasal değildir. 

(c) Bir kamu şirketi, belirli koşullar altında kendi adi hisselerini alabilir. 

(d) Premium hisse arzının yapılması için Mahkeme tarafından onaylanan genel kurul kararı ile 

onay alınması şarttır. 

(e) Şirket sermayesinin azaltılması, ilgili Mahkeme kararının yayımlanmasından itibaren 

geçerlidir. 

 

SORU 4 

(Çoktan seçmeli soru. Ayrı cevap kağıdına cevap verin. Tüm parçalara cevap verin. A Bölümü 4 

puan ve B, C, D, E, F, Z ve H bölümleri 3 puan ile notlandırılacaktır.) 

 

4A. Bir şirket danışmanını görevden alma teklifini onaylamak için hangi çoğunluğa ihtiyaç vardır? 

 

(a) Oy kullanan üyelerin yarısından fazlası. 

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

(c) Şirketler Kanunu, Başlık 113 (Ana sözleşmede daha fazla çoğunluk gerektiren kararlar) 

uyarınca şirketin ana sözleşmesi ile belirlenmişse, şirketin toplam üye sayısının dörtte 

üçünden az olmamak üzere. 

(d) Şirketin tüm üyelerinin en az %90'ı. 

(e) Oy kullanan üyelerin oybirliği ile alınması. 

 

4Β.  İlgili toplantıdan kaç gün önce bir danışmanı görevden almaya karar vermek amacıyla şirkete özel 

bir bildirim yapılmalı? 

 

 (a) 7 gün 

 (b) 14 gün 

 (c) 21 gün 

 (d) 28 gün 

 (e) 42 gün 

 

4C. Şirket yönetimi ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

(a) Yönetim kurulu ile şirket genel kurulu arasındaki yetkilerin ayrılması esas sözleşmenin 

yorumlanmasına bağlıdır. 

(b) Ana sözleşmeyle yönetim kuruluna yetki verildiğinde, genel kurul toplantıya müdahale 

edemez. 

(c) Şirketler Yasası, Başlık 113, kararların belirli bir çoğunluk tarafından onaylanmasını şart koşar, 

şirket esas sözleşmesi daha büyük bir çoğunluk sağlayabilir. 

(d) Genel kurulda bir şirket, şirket esas sözleşmesi başka bir çoğunluk sağlamazsa, görev süresinin 

bitiminden önce bir danışmanı olağan kararla feshedebilir. 

(e) Her şirketin bir sekreteri olmalıdır. 

 

4D. Şirketler Kanunu'nun 202. Maddesi uyarınca 202. Başvurunun yapıldığı hususların çözümlenmesi 
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amacıyla diğer işlemlerin yanı sıra Mahkeme tarafından aşağıdaki kararlardan hangisi verilebilir? 

 

 (a) Şirketin adını değiştirme emri. 

 (b) Şirketin danışmanlarına para cezası verilmesi emri. 

 (c) Şirketin Mahkeme tarafından tasfiyesine ilişkin emir. 

 (d) Şirketin herhangi bir üyesinin, şirketin diğer üyeleri tarafından hisselerini satın alma emri. 

 (e) Şirketin sermaye artırımına ilişkin emir.  

 

4E. Aşağıdaki durumlardan hangisi Foss v. Harbottle kuralının özgün bir istisnasıdır ve türev davaya 

izin verir? 

 

(a) Şirketin yetkilerinin ötesine geçebilen (ultra vires) veya yasadışı eylemler.  

(b) Sadece şirket genel kurulunun nitelikli çoğunluğunun onayı ile yapılabilecek eylemler.  

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

(d) Şirketin ana sözleşmelerini ihlal eden eylemler.  

(e) Suçluların şirketi kontrol ettiği şirketin zarara uğradığı eylemler. 

 

4F. Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin Mahkeme tarafından tasfiyesini haklı ÇIKARMAZ? 

 

(a) Şirket, Mahkeme tarafından onaylanan özel bir kararla tasfiyeye karar verdi. 

(b) Şirket faaliyetlerini bir yıl süreyle askıya alır. 

(c) Bir kamu şirketi durumunda üye sayısı yedinin altına düşürülüyor.  

(d) Şirket borçlarını ödeyememektedir.  

(e) Varsa, esas sözleşme ile şirket için belirlenen sürenin dolması. 

 

4G. Aşağıdaki karakterlerden hangisi ile Kıbrıs'ta kayıtlı bir şirketin adı sona EREMEZ?  

 

(α)  Ltd. 

(β)  Plc.  

(γ)  Lfc.  

(δ)  LLC.  

(ε)  SE.  

 

4H. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? “Temsilcilik ilişkisinin tek taraflı olarak iptal edilmesi 

veya feshedilmesi… 

 

(a) … üçüncü tarafın iptalin farkında olup olmadığına bakılmaksızın bağlayıcıdır”. 

(b) … Temsilcinin onayı olmadan geçerli değildir”. 

(c) …iptal bildirimi hakkında bilgilendirilmeyen üçüncü kişilere karşı komut vericiyi 

bağlamamaktadır”. 

(d) … komut vericiyi süper marketlere karşı bağlamaz”. 

(e)… fiili ve görünen vekaletnameyi geri çeker ve sonlandırır ”. 

 

 

SORU 5 

puan ve B, C, D, E, F, Z ve H bölümleri 3 puan ile notlandırılacaktır.) 

 

Silver Spirit plc'nin nominal sermayesi 500.000 €’dur. Her biri 1 € nominal değerli 500.000 adi hisse 

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

toplam 50.000 hisse sunmuştur. Andreas ve Vaso şirketin hissedarlarıdır ve şirketin yönetim kurulu 

üyeleri arasında yer almaktadır. Georgia şirketin hissedarıdır ancak yönetim kurulu üyesi değildir. 

Şirketin ana sözleşmesi Tablo A’daki gibidir. 
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5A. Vaso hisselerini satmak istiyor ve alıcı bulamıyor. Hisselerini şirketin kendisine satmayı teklif 

ediyor. Mümkün mü; 

 

(a) Şirket özel bir şirket olduğundan ve kendi hisselerine sahip olamadığından, hayır. 

(b) Hayır, çünkü önce diğer hissedarlara sunmalıdır. 

(c) Hayır, çünkü henüz tahsis edilmemiş bir nominal sermaye söz konusu. 

(d) Evet, ancak yalnızca nominal değerleri üzerinden. 

(e) Evet, Şirketler Kanununun 57A Maddesi, 113. Başlık hükümlerine uygun olarak,. 

 

5B. Şirketin önerilen bir yatırım için paraya ihtiyacı var ve danışmanlar nakit karşılığında 100.000 adet 

daha adi hisse senedi çıkarmayı düşünüyorlar. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

(a) Şirket nominal sermayeye sahiptir ve sermaye artırımı için genel kurulda herhangi bir karara 

ihtiyaç duymaz. 

(b) Hisse senetleri, nominal değeri dışında bir fiyattan arz edilebilir.  

(c) Hisse senetleri 100.000 €'dan az olmamak üzere bir fiyata arz edilebilir.  

(d) Şirket, hissedarların şirkete katılma oranını etkilememek üzere yeni hisse devralmalarında borç 

vermeyi garanti edemez. 

(e) Hisse senedi ihraç edilmeden hissedarlar, aksi kararlaştırılmadıkça, nominal değeri ve 

şerefiyenin %25'ini ödemek zorundadır. 

 

5C. Andreas 100.000 hisseye daha kayıt olmak istiyor. Ancak şu anda hiç parası yok ve şirketten ona bu 

amaçla 100.000 € borç vermesini istiyor. Mümkün mü; 

 

(a) Özel bir şirket borç veremediği için hayır.   

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

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

(d) Evet, kredi şirketin genel kurulunca, şirketin çıkarılmış tüm hisselerinin oylarının % 90'ından 

fazlası tarafından onaylanırsa. 

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

 

5D. Andreas ve Vasso, şirketin artık ihtiyaç duymadığı sermaye olarak her hissedara 3.000 € iade 

etmesini istiyor. Böyle bir şeye izin verilebilir mi? 

 

(a) Evet, özel bir karar verilirse ve mahkeme onayı varsa. 

(b) Evet, şirketin alacaklıları rıza gösterirse. 

(c) Hayır, çünkü böyle bir işlem hisselerin satın alınması için finansal bir yardımdır. 

(d) Hayır, çünkü şirketin sermayesi yasaların izin verdiği alt sınırın altına düşecektir. 

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

 

5E. Yönetim kurulu, şirketin sermayesini her biri 0,10 € nominal değerli 5.000.000 adi hisse senedine 

bölünmüş 500.000 € olarak değiştirmeyi önermektedir. Danışmanlar hangi sermaye değişikliklerini 

önerir? 

 

 (a) Artış 

 (b) Sürüm 

 (c) Bölünme 

 (d) Konsolidasyon ve bölünme 

 (e) Sermaye dönüşümü 

 

5F. Soru 5E ile ilgili kararı almak üzere olağanüstü genel kurul toplantısı yapmak için üyelere verilmesi 

gereken asgari uyarı süresi nedir? 
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          (a) 7 gün 

          (b) 14 gün 

          (c) 21 gün 

          (d) 28 gün 

          (e) 42 gün 

 

5Z. Georgia, kuruldan yazılı olarak Vaso'nun danışmanlık görevinden uzaklaştırılması için karar vermek 

üzere şirketin olağanüstü genel kurulu toplantısı için çağrı yapmasını istedi. Kurul, Georgia’nın talep 

ettiği toplantı için çağrıda bulunmak 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 sahiptir. 

(d) Hayır, çünkü Georgia şirketin hisselerinin yüzde 50'sine sahip değildir. 

(e) Hayır, genel kurul toplantısı şirketin yönetim kurulu tarafından kararlaştırılan bir husustur. 

 

5H. Andreas, şirketteki diğer 4 hissedarın tüm hisselerini satın almayı kabul etti. Satın alım gerçekleşir 

ve Andreas 20.000 hisse daha alırsa ne olur? 

 

(a) Andreas, otomatik olarak bir şirket danışmanı olarak atanmaya hak kazanacaktır. 

(b) Andreas'ın bağımsızlık amacıyla şirketin yönetim kurulundan istifa etmesi istenecektir. 

(c) Andreas, şirketin borçlarının bir kısmının ödenmesinden şartlı olarak sorumlu olma riski 

altında olacaktır. 

(d) Andreas'ın hisselerinin temsil ettiği sermaye yüzdesine bağlı olarak hisselerini mevcut tüm 

hissedarlara satması istenecektir 

(e) Andreas'ın şirketi bağlama yetkisi olacaktır. 

 

SORU 6 

(Cevabın nedenlerini belirtin.) 

 

Stefanos, Roith Limited'in tek genel müdürüdür. Şirketin sermayesinin %80'ine sahiptir. Şirketin 

sermayesinin geri kalan %20'si Stefanos'un erkek kardeşi Dino'ya ait. 

 

Roith Limited'in kuruluş belgesi sadece aşağıdaki amacı içermektedir: 

 

"Arazi edinimi ve konut amaçlı gayrimenkul geliştirme ve kullanma”. 

 

Stefanos, Roith Limited adına S&O Property Limited'den Agia Varvara'da 10 tarım arazisi satın almak 

için anlaştı. Stefanos ve eşi Olga, S&O Property Limited'in% 100 sermayesine sahiptir. 

 

Konut emlak piyasasında durgunluğun yakın olduğu yönündeki değerlenmeden dolayı Stefanos, 

üzerinde bir devekuşu çiftliği oluşturmak için mülk satın edinme yoluna gitti. Roith Limited, çiftliği 

kurmak için bir geliştirme uzmanı olan Frog Limited'i atadı. 

 

Stefanos daha sonra çiftlik için devekuşlarını edinmek için Afrika'ya gitti. Orada 5 yaşındaki yetim 

Abebe ile tanıştı. Stefanos'un hayırsever güdüleri, Abebe'yi yetiştirilmesinde kullanılmak üzere bir hayır 

kurumuna 10.000 dolarlık Roith Limited çeki düzenlemesine yol açtı. Çek kuruluş tarafından sunulmuş 

ve şirketin bankası tarafından onurlandırılmıştır. 

 

Bu arada Dinos, çiftlikten haberdar olmuştur ve 10.000 €’luk genişlemeyi durdurmak ve parayı geri 

almak istemektedir. Dino'ya tavsiyelerde bulunun. 

[25 puan] 


