
KIBRIS HUKUK KONSEYİ 

 

(Avukatlık Kanunu'nun 5. maddesine göre yapılan sınavlar) 

 

Şubat 2022 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ŞİRKETLER YASASI 

(6 sorunun 4'ı cevaplanacaktır) 

 

 

SORU 1 

(Çoktan seçmeli sorular. Ayrı cevap kâğıdında yanıtlayın. Tüm alt soruları cevaplayın. İlk alt 

sorun 4, diğer alt soruların her birinin 3 puan ile notlandırılır) 

 

1. "Nominal sermaye" terimi şu anlama gelir:  

a) Hissedarların şirketin sermayesine katkıda bulunma sorumluluğu. 

b) Yayınlanan sermayenin bu bölümüne.  

c) Tutarı hissedarlar tarafından ödenecek olan ödenmemiş sermaye. 

d) Sermayelerin artı değerinden hesap. 

e) Bir şirketin, kuruluş belgesi veya hissedarlarının müteakip kararı uyarınca çıkarabileceği maksimum 

sermaye miktarı. 

 

2. Ana sözleşme hükümlerine tabi olarak, bir şirket kurulduktan sonra nominal sermayesini artırabilir:  

a) Alışılmış (sıradan) kararla 

b) Özel kararla 

c) Olağanüstü kararla 

d) Oybirliğiyle alınan kararla 

e) Yazılı kararla 

 

3. Kamu şirketleri söz konusu olduğunda, nakit karşılığında sermaye artırımından sonra yayınlanan 

hisseler nominal değerlerinin en az (A) __ % ve lehine anlaşılmış olma ihtimali bulunan tutarın (B) __ % 

'si oranında geri ödenmelidir.  

a) A: %100, B: %100 

b) A: %25, B: %100 

c) A: %10, B, %25 
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d) A: %100, B: %50 

e) A: %100, B: %25 

 

4. Bir şirket, konsolidasyon ve sermaye bölünmesi yöntemini kullanarak, her biri 1,71 € nominal değere 

sahip 1.000 hisseye bölünmüş 1.710 € 'luk hisse sermayesini şu şekilde dönüştürebilir:   

a) €1,000 her biri 1€ nominal değerli 1.000 hisseye bölünür 

b) €1,710 her biri 1€ nominal değerli 1.710 hisseye ayrılmıştır 

c) €1,710, her biri 1,71€ nominal değerde 1.000 hisseye bölünür 

d) €171,000 her biri 1€ nominal değerli 1.710 hisseye bölünür 

e) €1,000 her biri 1€ nominal değerli 1.000 hisseye bölünür 

 

5. Ana Sözleşme hükümlerine tabi olarak, bir şirket hisselerini aşağıdakilerle daha küçük miktardaki 

hisselere bölebilir:  

a) Alışılmış (sıradan) kararla 

b) Özel kararla 

c) Olağanüstü kararla 

d) Oybirliğiyle alınan kararla 

e) Yazılı kararla 

 

6. Bir şirket, herhangi bir kişi tarafından alınmayan veya alınması kararlaştırılmayan hisseleri iptal 

edebilir ve hisse sermayesi miktarını bu şekilde iptal edilen hisse miktarıyla azaltabilir. Hisselerin bu 

şekilde iptalini sağlamak için kurucu (esas) sözleşme hükümlerine tabi olarak aşağıdakiler gereklidir:  

a) Alışılmış (sıradan) karar 

b) Olağanüstü karar 

c) Özel karar 

d) Özel karar ve Mahkeme onayı 

e) Oybirliğiyle alınan karar 

 

7. Bir şirketteki hisselerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlıştır:  

a) Hisse bir varlıktır. 

b) Bir şirketteki hisselere farklı haklara sahip ayrı sınıflara ayrılabilir. 

c) Aksine açık bir hüküm bulunmadığı sürece, bir şirketteki tüm hisselerin aynı hakları verdiği varsayılır. 

d) Bir şirketin mal varlığı, sahip oldukları hisseler oranında hissedarlarına aittir. 
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e) Esas Sözleşme hükümlerine tabi olarak, bir şirkette hisse sahibi olmak, şirketin kârlarına katılma hakkı 

verir. 

 

8. Şirket üyelerinin sicili,  

a) Şirketlerin Kayıt Memuru (Mukayyit) tarafından tutulur. 

b) Kanun tarafından içermesini gerektirdiği hususların prima facie göstergesini teşkil eder. 

c) Daima şirketinin kayıtlı ofisinde tutulmalıdır.(d) Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilebilir. 

d) Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilebilir. 

e) Daima bir üye fihristi eşlik etmelidir. 

 

SORU 2 

(Çoktan seçmeli soru. Ayrı cevap kâğıdında cevaplayın. Tüm alt soruları cevaplayın. İlk alt 

sorunun 4, diğer alt soruların her biri 3 puan ile notlandırılır.) 

 

9. Aşağıdaki kurallardan hangisi sermaye bakımı ilkesini ilgilendirmiyor?  

a) Bir şirket, hissedarlarına kar dışında temettü veya başka bir dağıtım beyanında bulunamaz. 

b) Bir şirkete, düzenlediği hisseler için en az payların nominal değerine eşit tutarda ödeme yapılmalıdır. 

c) Özel bir şirket kendi hisselerini satın alamaz ve elinde tutamaz. 

d) Bir şirketin hisselerinin satın alınması veya tescili ile bağlantılı olarak mali yardım sağlaması yasal 

değildir. 

e) Bir şirkete karşı olduğu iddia edilen haksız fiil ile ilgili olarak açılan bir davada uygun davacı, prima 

facie, şirketin kendisidir. 

 

10. Bir şirketin kendi hisselerini satın alınması için mali yardım sunmasına ilişkin aşağıdaki 

açıklamalardan hangisi yanlıştır?  

a) Şirketler Kanunu'ndaki aksi durumlar dışında, bir şirketin, doğrudan ya da dolaylı olarak ve kredi, 

teminat veya başka bir şekilde, herhangi bir kişi tarafından yapılan veya yapılacak olan şirket hisselerinin 

satın alınması veya tescili amacıyla ya da bağlantılı olarak, veya şirketin ana şirketinin bir yan kuruluşu 

olduğu durumlarda, mali yardım sağlaması yasal değildir. 

b) Şirketler Kanunu, borçlanmanın şirketin olağan çalışmalarının bir parçası olduğu durumlarda, işlerinin 

olağan seyrinde şirketten borçlanmaya açıkça izin verir. 

c) Şirketler Kanunu özel bir şirket söz konusu olduğunda (bir kamu şirketinin yan kuruluşu olmayan), 

ilgili eylemin herhangi bir zamanda onaylanmış olması koşuluyla, şirketin genel kurul kararıyla, şirketin 
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yayınlanan tüm hisselerinin oylarının % 75'inden fazla oy ile hisse alımı için mali yardım sağlama 

yasağının uygulanmaz olduğunu öngörmektedir.  

d) Şirketler Kanunu açıkça, şirketin veya bağlantılı herhangi bir şirketin hizmetinde olan kişilerin yararına 

hisse satın alma planına uygun olarak şirket tarafından mali kaynak sağlanmasına izin verir. 

e) Şirketler Kanunu, bir şirket tarafından, bu tür kişilerin, böyle bir kararın şirket yönetim kurulu 

tarafından onaylanması halinde şirketin tam ücretli hisselerini satın almalarını veya abone olmalarını 

sağlamak amacıyla, kişilere borç verilmesine açıkça izin verir.  

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, sözleşme hükümlerine tabi olarak hisse sahibine verilmiş temel bir hak 

değildir?  

a) Genel kurul bildirimi alma hakkı. 

b) Temettüye katılma hakkı. 

c) Şirketin tasfiyesine ilişkin olarak, borçların ödenmesinden sonra, varlıklarının dağıtımına katılma 

hakkı. 

d) Şirketin yönetim kuruluna katılma hakkı. 

e) Genel kurulda oy kullanma hakkı. 

 

12. Şirket üye sicil kaydı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğrudur: 

a) Üyelik kaydı mutlaka şirketin kayıtlı ofisinde saklanmalıdır. 

b) Üyelik kaydının 50'den fazla girişi olamaz. 

c) Şirket, üyelerine ilişkin belirli verileri üye sicil kaydına kaydeder. 

d) Üye sicil kaydı sadece şirket üyeleri tarafından kontrole açıktır. 

e) Üyelerin sicili, Şirketler Kanunu'nun gerektirdiği veya yetkilendirdiği hususların, adına kaydedilmek 

üzere tartışmasız bir göstergesidir. 

 

13. Satılabilir ayrıcalıklı hisseler ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur::  

a) Satın alınabilir ayrıcalıklı hisseler, şirketin bir temettü için ya da satın alma işlemi amaçlı yeni hisse 

ihracı ürününden ödenecek olan karlarının dışında kullanılamaz. 

b) Ayrıcalıklı hisselerin şirket tarafından satın alınması, şirketin onaylanmış hisse sermayesi miktarını 

azaltmak olarak kabul edilir. 

c) Özel bir şirket, ana sözleşme hükümlerinden bağımsız olarak satın alınabilir ayrıcalıklı hisse sunabilir. 

d) Satın alınabilir ayrıcalıklı hisseler sadece şirketin tercihi doğrultusunda satın alınabilir.  

e) Satın alınabilir ayrıcalıklı hisseler kısmen ödenmiş olduklarında satın alınabilir. 
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14. Şirket kurmadan önceki sözleşmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

a) Şirketin kuruluşundan önce yapılan sözleşmelerin bağlayıcı niteliği bugün, Andreas Neocleous & Co. 

v. Marios Afamis General Constructions Of Stoned (2003) 1C AAD 1663 davasında Yüksek Mahkeme 

tarafından belirtilen ilkelere uygun olarak düzenlenmektedir. 

b) Bir şirketin kurulmasından önce yapılan bir sözleşme, yalnızca şirketin ortak mührünü taşıyorsa 

geçerlidir. 

c) Kuruluşundan sonra bir şirket, kuruluşundan önce kendi adına yapılan herhangi bir sözleşmeden 

sorumlu değildir. 

d) Bir şirket kurulmadan önce, oluşturulan şirket adına veya hesabına, ortaklık anlaşmasını imzalayan 

kişiler tarafından yapılan bir anlaşma, şirket kurulduğu tarihten itibaren şirket için bağlayıcı hale 

gelecektir. 

e) Bir şirket oluşmadan önce bir sözleşme yapılması ve şirketin tesis edilmemesi durumunda, herhangi bir 

kişinin oluşturulması tasarlanan şirket adına veya hesabına üstlendiği yükümlülükler geçersizdir. 

 

15. Bir şirketin yönetim kurulunun görevden alınması önerisini onaylamak için hangi çoğunluğa ihtiyaç 

vardır?  

a) Oy veren üyelerin yarısından fazlası. 

b) Oy veren üyelerin dörtte üçünden az olmaması. 

c) Şirketler Kanunu'nun 136A maddesi uyarınca şirketin ana sözleşmesi ile tespit edilmesi halinde tüm 

şirket üyelerinin dörtte üçünden az olmamak üzere (Tüzük uyarınca daha büyük çoğunluğun gerekli 

olduğu kararlar). 

d) Şirketin toplam üyelerinin %90'ından az olmaması. 

e) Oy veren üyelerin oybirliği ile karar vermesi. 

 

16. Aşağıdaki başvurulardan hangisi doğrudur? "Temsiliyet (vekalet) ilişkisinin tek taraflı feshi veya 

sonlandırılması ...  

a) ... yetkili (komut verici) şahsı iptal bildirimi almamış olan üçüncü kişiler karşısında bağlamaz." 

b) ... fesihten haberdar olup olmadıklarına bakılmaksızın üçüncü tarafları bağlar." 

c) ... temsilcinin rızası olmadan geçerli değildir." 

d) ... yetkili (komut verici) şahsı bankalara karşısında bağlamaz." 

e) … gerçek ve görünür otoriteyi (vekaleti, apparent authority) geri çağırır ve sonlandırır." 
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SORU 3 

(Çoktan seçmeli soru. Ayrı cevap kâğıdında cevaplayın. Tüm alt soruları cevaplayın. İlk alt soru 4, 

diğer alt soruların her biri 3 puan ile notlandırılır.) 

 

17) Aşağıdakilerden hangisi sınırlı sorumluluk şirketinin tasfiyesi değildir:  

a) Alacaklılar tarafından gönüllü tasfiye. 

b) Mahkeme tarafından tasfiye. 

c) Mahkemenin yetkisi altında tasfiye. 

d) Şirketlerin Kayıt Memuru (Mukayyit) tarafından gönüllü tasfiye. 

e) Hisse sahipleri tarafından gönüllü tasfiye. 

 

18) Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin Mahkeme tarafından tasfiyesini haklı çıkarır? 

a) Şirket, olağan kararla Mahkeme tarafından tasfiyesine karar verdi. 

b) Şirket borçlarını ödeyemiyor. 

c) Şirket faaliyetlerini altı ay süreyle askıya alıyor. 

d) Bir kamu şirketi söz konusu olduğunda üye sayısı ellinin altına düştüğü durumlarda. 

e) Mahkeme, şirketin tasfiyesinin uygun olduğu görüşündedir. 

 

19) Atama yoluyla veya başka bir şekilde, şirketin kendisine miktarı [A] aşan bir borcu olan bir alacaklı, 

şirketten borcun ödemesini talep eden, kendisi tarafından imzalanan bir talebi [B] şirkete teslim ettiğinde 

ve şirket [C] için alacaklının makul memnuniyeti için tutarı ödemeyi veya güvence altına almayı veya 

borcu halletmeyi ihmal etmesi durumunda şirket borçlarını ödeyemez sayılır  

Yukarıdaki metin A, B ve C harflerinin aşağıdakilerden hangileriyle değiştirilmesi durumunda doğrudur? 

a) A: €855, B: sekreterine teslim edildi, C: önümüzdeki üç hafta 

b) A: €855, B: kayıtlı ofisine teslim, C: bir ay 

c) A: €5,000, B: kayıtlı ofisine teslim, C: önümüzdeki üç hafta 

d) A: €5,000, B: kayıtlı ofisine teslim, C: bir ay 

e) C: €50,000, B: kayıtlı ofisine teslim, C: bir ay 

 

20) Aşağıdakilerden hangisinin bir şirketin tasfiyesi için Mahkemeye başvurma hakkı yoktur: 

a) Bir şirketin hissedarı. 

b) Şirketin kendisi. 

c) Alacaklı. 

d) Sınav görevlisi (denetmen). 
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e) Katkıda bulunan. 

 

21) Mahkeme tarafından bir şirketin tasfiyesi için emir verildiğinde, tasfiye işleminin başlaması için: 

a) Tasfiye başvurusunun sunulması. 

b) Mahkeme tarafından tasfiye kararnamesinin kabul edilmesi. 

c) Şirketler Sicil Memuru nezdinde tasfiye emrinin kaydı. 

d) Alacaklılar kurulunun toplanması. 

e) Bir tasfiye memuru atanması. 

 

22) Bir şirketin gönüllü tasfiyesi şunları gerektirir: 

a) Sıradan karar. 

b) Olağanüstü karar. 

c) Özel karar. 

d) Oybirliği ile alınan karar. 

e) Yazılı karar. 

 

23) Şirket, Mahkeme tarafından tasfiye kapsamına alınabilir: 

a) Yıllık raporun Şirketler Sicil Memuruna (Mukayyit) teslimi yapılmadı. 

b) Şirket olağanüstü bir kararla Mahkeme tarafından tasfiye edilmesine karar verdi. 

c) Şirket aleyhine tazminat davası açıldı. 

d) Şirket, kuruluşundan sonraki bir yıl içinde faaliyetlerine başlamaz. 

e) Şirketin üye sayısı ellinin altına düşürülür. 

 

24) Aşağıdaki durumlardan hangisinde, bir şirketi feshetmenin doğru ve adil (just and equitable) olduğu 

düşünüldü:  

a) Şirket yönetimi konusunda tam bir çıkmazın oluştuğu, bir yarı-işbirliğinin (ortaklığın) olduğu durum. 

b) Bir şirketin genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamayınca. 

c) Şirket borçlarını ödeyemeyince. 

d) Şirket danışmanları kendilerini kişisel çıkarlarının şirketin çıkarlarıyla çeliştiği bir konuma 

koyduklarında. 

e) Bir şirket danışmanı şirket varlıklarını kişisel çıkarları için kullandığında. 
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SORU 4 

(Çoktan seçmeli soru. Ayrı cevap kâğıdında cevaplayın. Tüm alt soruları cevaplayın. İlk alt soru 4, 

diğer alt soruların her biri 3 puan ile notlandırılır.) 

 

25) Bir şirket adına gerçekleştirilen işlemlerin geçerliliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

a) Şirket çalışanlarının ortaklık ve tüzük kapsamındaki yetkilerine ilişkin kısıtlamalar, yayınlanmış 

olmaları halinde üçüncü taraflara karşı kullanılabilir. 

b) Bu tür fiiller veya işlemlerin, kanunun görevlilere sağladığı veya verilmesine izin verdiği yetkilerin 

dışına taştığı durumlar haricinde, şirket amaçları arasında olmamasına rağmen yetkililerinin eylem veya 

işlemlerinden üçüncü şahıslara karşı sorumludur.  

c) Şirket, üçüncü şahısların bahis konusu eylemlerin şirketin amaçlarına girmediğini bilse bile, 

yetkililerinin şirketin amaçları dışındaki eylemleri nedeniyle üçüncü taraflara karşı sorumludur. 

d) Şirket kuruluş belgesiyle tüzüğünün yayınlanması, üçüncü bir tarafın belirli eylemlerin şirketin 

hedeflerine arasında yer almadığına dair yeterli bilginin var olduğunun kanıtıdır.  

e) Yukarıdaki ifadelerin hiçbiri doğru değil. 

 

26) Şirketler Kanunu'nun 113. Başlık 202. Maddesine göre Mahkeme, inter alia, bir talep çerçevesinde 

yer alan sorunları çözmek amacıyla aşağıdaki emirlerden hangisini yayınlayabilir? 

a) Şirket sermayesinin artırılması için emir. 

b) Şirketin herhangi bir üyesinin hisselerinin şirketin diğer üyelerinden satın alınması için emir. 

c) Şirketin Mahkeme tarafından tasfiye edilmesine ilişkin emir. 

d) Şirket yöneticilerinin görevden alınmasına ilişkin emir. 

e) Şirketin isim değişikliği için emir. 

 

27) Neyin geçerli OLMADIĞINI seçiniz: Şirketler Kanunu 113. Başlık hükümlerine uygun olarak, bir 

şirket amaçlarıyla ilgili kuruluş belgesi hükümlerini, gerekli görülen ölçüde değiştirebilir (diğer adlar 

arası):  

a) çalışmalarını daha ekonomik şekilde veya daha verimli yürütmek. 

b) yeni veya geliştirilmiş yöntemlerle temel amacına ulaşmak. 

c) şirketin tamamını veya bir kısmını satmak veya elden çıkarmak. 

d) genel kurullarında yeterli çoğunluk oluşturmak. 

e) başka bir şirket veya kişi organizasyonu ile birleşmek. 
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28) Şirketler Kanunu, 113 Başlık şunu temel alır:  

a) ortak hukuk (common law)  ve hakkaniyet ilkeleri (equity). 

b) 1956'daki Hint Şirketleri Yasası (Companies Act). 

(c) 1963 İrlanda Şirketler Yasası (Companies Act). 

d) 1948 İngiliz Şirketler Kanunu (Companies Act). 

e) Bağımsızlık gününden hemen önce Kıbrıs'ta uygulanan Birleşik Krallık Kanunlar. 

 

29) Aşağıdakilerden hangisi için Şirketler Kanunu 113. Başlığa göre özel karar gerekmez? 

a) Şirket adının değiştirilmesi. 

b) Şirket tüzüğünde değişiklik yapılması. 

c) Sermaye indirimi. 

d) Sermaye konsolidasyonu. 

e) Şirketin hedeflerine ilişkin kuruluş belgesi (zaptı) hükümlerinin değiştirilmesi. 

 

30) Şirketin kuruluş belgesi neler içermesi ve nelere uyması gerektiği ile ilgili olarak, aşağıdaki 

referanslardan hangisi doğru DEĞİLDİR?   

a) Şirketin adını belirtmelidir. 

b) Şirketin amaçlarını belirtmeli. 

c) Üyelerinin sorumluluğunun sınırlı olduğunu belirtmelidir. 

d) Belgeyi üye olarak imzalayan herhangi bir kişi, alınan hisse sayısını adının karşısına yazmalıdır. 

e) Şirketin kayıtlı ofisini belirtmelidir. 

 

31) Şirketler Kanunu 113. Başlık uyarınca aşağıdaki hususlardan hangisi için özel bir karar gereklidir? 

a) Şirket danışmanının görevden alınması. 

b) Sekreterin görevden alınması. 

c) Hisse arzı. 

d) Hisselerin iptali. 

e) Şirket adından "Limited" ibaresinin çıkarılması. 

 

32) Özel bir şirketin minimum üye sayısı nedir?  

a) 1 

b) 2 

c) 7 

d) 50 
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e) Minimum sayı yoktur. 

. 

SORU 5 

(Çoktan seçmeli soru. Ayrı cevap kâğıdında cevaplayın. Tüm alt soruları cevaplayın. İlk alt soru 4, 

diğer alt soruların her biri 3 puan ile notlandırılır.) 

 

33) Şirketler Kanunu kapsamında kurulan özel bir şirketin özelliği aşağıdaki seçeneklerden hangisi 

değildir?  

a) Yasal kapasite. 

b) Halka hisse arz etme. 

c) Sürekli ardıl (halefiyet).  

d) Sınırlı sorumluluk. 

e) Taşınmaz mal edinme imkanı. 

 

34) Bir şirketi kaydetmek için önkoşul Şirketler Kayıt Memurunun (Mukayyit) kriterlerini karşılayan 

uygun bir ismin seçimi (istenmeyen olarak kabul edilemez) ve gerekli onayın sağlanmasıdır. Aşağıdaki 

faktörlerden hangisi, Şirketler Kayıt Memurunun önerilen bir adı reddetmesine neden olan bir faktör 

değildir: 

a) Önerilen ad, Şirketler Kayıt Memuru (Mukayyit) Sicilindeki kayıtlı kuruluşların adlarına benziyor. 

b) Önerilen isim, kuruluş aşamasındaki şirketin potansiyel hissedarlarının baş harflerini içeriyor. 

c) Önerilen isim, gerekli onaydan yoksun olarak tescilli ticari markalara benziyor. 

d) Önerilen ad yanıltıcı veya istenmeyen bir addır. 

e) Önerilen isim, yetkili devlet kurumundan veya organından onay olmaksızın kısıtlayıcı kelimeler veya 

ifadeler içerir. 

 

35) Şirketler Kanunu 113. Başlık uyarınca sınırlı sorumluluk şirketi tüzel kişiliği şu şekilde elde eder: 

a) Kuruluş belgesinin imzalanmasıyla.  

b) Kuruluş belgesinin Şirketler Mukayyitine tescili ile. 

c) Şirket tarafından hisse senedi sertifikalarının verilmesi ile. 

d) Genel kurul sürecinin bitiminden sonra. 

e) Şirket Kayıt Memuru (Mukayyit) tarafından kuruluş belgesinin verilmesi ile. 

 

36) Şirketler Kanunu'nun izin verdiği bir kamu limited şirketinin asgari sermaye değeri nedir?  

a) €1,000 
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b) €15,000 

c) €25,629 

d) €100,000 

e) Asgari sermaye karşılığı yoktur.  

 

37) Şirket yönetimi ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Bir şirketin yönetim kurulu ile genel kurulu arasındaki kuvvetler ayrılığı, tüzüğün yorumlanmasına 

bağlıdır. 

b) Tüzük ile yönetim kuruluna yetki verildiği durumlarda, genel kurul bunların kullanılmasına engel 

olamaz. 

c) Şirketler Kanunu'nun, Başlık 113, kararların bir çoğunlukla kabul edilmesini sağladığından bir şirketin 

tüzüğü daha küçük bir çoğunluk şart koşamaz. 

d) Bir şirket genel kurul toplantısında, şirketin ana sözleşmesi daha büyük bir çoğunluk şart koşmuyorsa, 

görev süresi dolmadan bir danışmanı görevden alabilir. 

e) Her şirketin bir sekreteri olmalı.  

 

38) Aşağıdaki yasal formlardan hangisi Şirketler Kanunu Başlık 113 tarafından tanınmaz? 

a) Hisseli kamu limited şirketi. 

b) Hisseli özel limited şirket. 

c) Hisseli sınırsız sorumlu kamu şirketi. 

d) Hisse sermayesi olmayan garantili limited şirket. 

e) Hisse sermayesi olan garantili bir limited şirket. 

 

39) Aşağıdakilerden hangisi idari danışmanın fiduciary duties görevleri arasındadır? 

a) Yetkilerini kendisine verilen amaç için kullanma görevi. 

b) Makul derecede çalışkan bir insan gibi davranma görevi. 

c) Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri ile bireysel ve toplu olarak, şirketin faaliyetlerini tatmin edici bilgi 

ve anlayışla sürdürme görevi. 

d) Astlara verilen görevleri denetleme görevi.  

e) Haklı bir engeli olduğu durumlar dışında tüm yönetim kurulu toplantılarına katılma görevi. 

 

40) Bir şirketin üyelerinden bağımsız olduğu ilkesinin temeli İngiliz davasındaki ilke olarak bilinir: 

a) Foss v Harbottle 
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b) Norwich Pharmacal Co. v Customs and Excise Commissioners 

c) Donoghue v Stevenson 

d) Salomon v Salomon 

e) Royal British Bank v Turquant  

 

 

SORU 6 

(Tüm kısımlara cevap verilmelidir.) 

 

A. Bir şirketin yıllık genel kurulu ne sıklıkta toplanmalı?   [5 puan] 

B. Şirket üyeleri hangi şartlarda ve ne şekilde şirketin olağanüstü genel kurulunu toplayabilir?    [8 puan] 

C. Yıllık ve olağanüstü genel kurul toplantıları için verilecek asgari bildirimin ne kadardır?   [5 puan] 

D. Bir temsilcinin atanma formunun sunulabileceği bir şirketin genel toplantısından önceki zaman 

dilimleri nelerdir?   [4 puan]  

E. Bir şirket tarafından verilen hangi belgeyi prima faceie olarak hisse senedi kanıtıdır? Şirket hangi 

zaman diliminde bu belgeyi hazırlamakla hükümlüdür?   [3 puan] 

 

 

 


