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ŞİRKETLER YASASI 

(Aşağıdaki altı sorudan dört tanesini cevaplayınız.) 
 
 
 

SORU 1 
(Şıklı soru. Ayrı cevap sayfasında cevaplayınız. Bütün bölümlere cevap veriniz. A bölümü 5 
puanlıktır. B, C, D, E ve F bölümlerinin ise her biri 4 puanlıktır.) 
 
1Α.  Genel amaçlı ticari şirketle bağlantılı olarak aşağıdaki şıklardan hangisi doğru DEĞİLDİR? 
 

(a) Genel amaçlı ticari şirket her türlü işi yapabilir, her türlü işletmeyi ya da mesleği yürütebilir. 
 
(b)  Genel amaçlı ticari şirket, Cumhuriyet yasaları uyarınca anlaşma yapıp kontrat 

imzalayabilecek herhangi bir gerçek kişinin yapabileceği sözleşmeyi yapabilir, her türlü 
yükümlülüğü üstlenebilir, herhangi bir eyleme yahut pratiğe gidebilir.  

(c) Genel amaçlı ticari şirket, özele ya da kamuya ait hisseli bir limited şirketi olabilir. 
(d) Genel amaçlı ticari şirketin kuruluş belgesinde şirketin somut çalışma hedefleri değil, şirketin 

hedefinin genel amaçlı ticari şirket olarak iş yürütmek olduğu belirtilmelidir. 
(e) Genel amaçlı ticari şirketin kuruluş belgesi ayrıca her türlü sınırlama ve yükümlülüğü 

içerebilir. 
 
1Β.  Bir şirketin yönetim kurulundan üye çıkarılması teklifinin onayı için gerekli olan çoğunluk nedir? 
 

(a)  Oy kullanan üyelerin yarısından çoğu. 
(b)  Oy kullanan üyelerin dörtte üçünden az olmamalı. 
(c)  Şirketler Yasasının 136A maddesi (şirket tüzüğünde daha büyük çoğunluk gerektiren kararlar) 

uyarınca, eğer şirket tüzüğü öyle belirliyorsa, toplam üyelerin dörtte üçünden az olmamalı.  
(d)  Şirket üyelerinin toplamının %90’ından az olmamalı. 
(e)  Karar oy kullanan üyelerin oy birliği ile alınmalıdır. 

 
1C.  Aşağıdaki şıklardan hangisi zahiri vekalet (ostensible authority) ile bağlantılı olarak doğru 
DEĞİLDİR? 
 

(a)  Üçüncü kişilere gözüktüğü gibi kişinin yetkisidir. 
(b)  Şirketin yönetim kurulunun kararını gerektirir. 
(c)  Bir kişinin gerçek vekaletini (actual authority) uzatabilir. 
(d)  Şirketin, söz konusu kişinin şirketin temsilcisi olduğunu bilfiil bildirmesinden çıkan sonuçtur. 
(e)  Bazı durumlarda gerçek vekaletten daha geniş çaplı olabilir. 
 

1D.  Aşağıdaki şıklardan hangisi Salomon & Co. v. Salomon [1897] A.C. 22 davası kararını daha iyi 
ifade ediyor?  

 
(a)  Limited şirketinin, borçları ve yükümlülüklerine ilişkin sorumluluğu sınırlıdır. 
(b)  Limited şirketi, üyelerine dalgalı ücret (fluctuating charge) veremez. 
(c)  Limited şirketi, üyelerinden bağımsız, ayrı bir tüzel varlıktır. 
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(d)  Bir üye tek başına limited şirketi kuramaz. 
(e)  Salomon & Co. v. Salomon [1897] A.C. 22 nolu dava kararı her durumda şirket örtüsünün 

kaldırılmasına izin vermemektedir. 
 
1Ε.   Şirket kurulması öncesi yapılan anlaşmalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

 
(a)  Şirketin kuruluşundan önce imzalanmış bir anlaşma sadece şirketin ortak mührünü taşıyorsa 

geçerlidir.  
(b)  Şirketin kuruluşundan önce yapılan anlaşmaların bağlayıcılığı, günümüzde, Yüksek 

Mahkeme’nin Andreas Neokleous & Sia v. Marios Afamis Genel İnşaat İşleri Limited Şirketi 
(2003) 1C AAD 1663 nolu davasında ortaya koyduğu prensiplerce düzenlenir.  

(c)  Şirket, kendisi adına kurulmasından önce yapılan anlaşmalardan kuruluşu sonrası sorumlu 
değildir.  

(d)  Kuruluş aşaması sırasında, kuruluş belgesini imzalayan kişilerce, şirket adına yapılan 
anlaşmalar, kuruluşunun birinci gününden itibaren şirketi bağlamaktadır. 

(e)  Şirketin kuruluşundan önce anlaşma yapılması ve sonunda şirketin kurulmaması durumunda, 
herhangi bir kişinin önceden şirket adına yahut şirket hesabına üstlenmiş olduğu 
yükümlülükler geçersizdir. 

  
1F. Şirket yönetimiyle ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi doğru DEĞİLDİR? 
 

(a)  Şirket yönetim kuruluyla genel kurul arasındaki yetki ayrımı şirket tüzüğünün nasıl 
yorumlandığına bağlıdır. 

(b)  Yönetim Kuruluna şirket tüzüğü tarafından yetki verildiği durumlarda, Genel Kurul, bunların 
uygulanmasına müdahale edemez. 

(c)  Şirketler Yasası, belirli bir çoğunlukla karar onayı gerektirdiği durumlarda, şirket tüzüğü 
farklı bir çoğunluk oranı öngöremez. 

(d)  Şirket Genel Kurulu,  aldığı olağan bir kararla yönetim kurulunu görev süresini doldurmadan 
feshedebilir. 

(e)  Her şirketin sekreteri olmalıdır. 
 
 
SORU 2 
 (Şıklı soru. Cevaplarınızı ekteki cevap kağıdında veriniz. A Bölümü 5 puan, B, C, D, E ve F 
bölümleriyse 4’er puandır. ) 
 

 
2Α.  Aşağıdaki şıklardan hangisi doğru DEĞİLDİR? 
 
 Limited şirketi kuruluş belgesinin çıkmasıyla: 
 

(a)  Şirket artık üyelerinden bağımsız, tüzel bir varlıktır. 
(b)  Şirket, kuruluş belgelerinin yetkilendirdiği derecede taşınır veya taşınmaz mala sahip olabilir. 
(c)  Şirketin kuruluş belgesine onay imzası veren kişiler şirketin ilk üyeleri olurlar. 
(d)  Kuruluş sertifikası, şirket kaydıyla ilgili olarak, Şirketler Yasasının tüm taleplerinin yerine 

getirildiğinin sarsılmaz bir kanıtıdır.  
(e)  Şirket, yasanın ve kuruluş belgesinin izin verdiği her türlü eylem ve ticari işleme gitme 

yetkisine sahiptir. 
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2Β.  Yüksek Mahkeme, aşağıdaki durumlardan hangisinde şirket örtüsünün iptaline izin vermektedir? 
 

(a)  İlk şirketle aynı yönetici ve hisselere sahip başka bir şirkete nakledilen personelin fazlalık 
tazminatının ödenmesi için. 

 
(b)  Bir şirketin, kreditörlerine olan borcunu ödemekten kaçınması amacıyla, aynı hisse 

sahipleriyle başka bir şirket kurulduğunda ve ilk şirketin mal varlığıyla işlerini devraldığında.  
(c)  Öz sermaye düşüşü sonrası hissedarlara mal varlığının dağıtımı için sermaye kazançlarının 

vergilendirilmesi için. 
(d)  Bağlantılı şirketler arasında bir çalışanın nakli sonrası personel fazlalığı tazminatı ödenmesi 

için. 
(e) Kamu ihalesinin, yan bir şirketine tasdik edilmesi için şirketler grubunun birleşik bir 

ekonomik birim olarak tanınması. 
  

2C. Şirketler Yasasının 113'üncü Bölümüne göre aşağıdaki faktörlerden hangisinde özel ve kamu 
limited şirketleri arasında fark YOKTUR? 
 
(a)  En yüksek öz sermayede. 
(b)  En az öz sermayede. 
(c)  En az üye sayısında. 
(d)  En fazla üye sayısında. 
(e)  En az yönetim kurulu üye sayısında. 
 

2D.  Aşağıdaki şıklardan hangisi doğru DEĞİLDİR? 
 

(a)  Kamu limited şirketi en az 7 üyeye sahip olmalıdır. 
(b)  Özel sektör limited şirketi en az 2 üyeye sahip olmalıdır. 
(c)  Kamu limited şirketi en az iki yönetim kurulu üyesine sahip olmalıdır. 
(d)  Özel sektöre bağlı limited şirketi en az bir yönetim kurulu üyesine sahip olmalıdır. 
(e)  Kamu ya da özel sektörden her şirket sekretere sahip olmalıdır. 

 
2Ε. Bir şirketin kuruluş belgesi hükümlerinin değiştirilmesi için aşağıdakilerden hangi onayı almalıdır? 
 

(a)  Özel karar ve mahkeme izni. 
(b)  Olağanüstü kararla Şirketler Mukayyidi ve Resmi Alıcının izni. 
(c)  Özel karar ve Enerji-Ticaret-Sanayi-Turizm Bakanının izni. 
(d)  karar ve mahkeme izni. 
(e)  Olağan karar ve mahkeme ile Enerji-Ticaret-Sanayi-Turizm Bakanlığının izni. 

 
2F.  Aşağıdaki durumlardan hangisi Foss v. Harbottle davasındaki kural için istisna teşkil etmekte ve 

ikincil dava açmaya izin vermektedir? 
 

(a)  Bir şirketin yetkilerini aşan uygulamalar (ultra vires) veya yasadışı uygulamalar. 
(b)  Sadece şirket genel kurulunun özel çoğunluğunun onayıyla olabilecek uygulamalar. 
(c)  Hissedar veya hissedarların kişisel haklarını çiğneyen uygulamalar. 
(d)  Şirket tüzüğünü ihlal eden uygulamalar. 
(e)  Şirketin idaresini elinde tutanların haksızlıklar yoluyla şirketi dolandırdıkları uygulamalar. 
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SORU 3 
(Şıklı soru. Cevaplarınızı ekteki cevap kağıdına veriniz. A Bölümü 5 puan, B, C, D, E ve F 
bölümleriyse 4’er puandır.) 
 
"Maddoff Limited" hisseli özel bir limited şirketidir. Kayıtlı öz sermayesi 100.000 eurodur ve sermaye 
100.000 hisseye bölünmüştür. Her hissenin nominal değeri 1 euro’dur. Şirket, bu sermayeden geçmişte 
Berni'ye 5000, Ruth'a ise 10.000 hisse sattı. Şirket tüzüğü A Tablosunda bulunmaktadır. 
 
3Α.  Ruth, hisselerini satmak istemekte ancak hiçbir alıcı bulamamaktadır. Hisselerini şirkete satmayı 

önerir. Bu mümkün müdür? 
 

(a)  Hayır çünkü özel şirket kendi hisselerini elinde tutamaz. 
(b)  Hayır, çünkü hisseleri önce Berni'ye teklif etmelidir. 
(c)  Hayır, çünkü henüz tahsis edilmemiş nominal sermaye mevcuttur. 
(d) Evet, sadece hisselerin nominal değerinde. 
(e)  Evet, eğer Maddoff Limited Şirketinin yönetim kurulu olumlu karar alırsa. 

 
3Β.  Berni, şirkete 10.000 hisse daha almak için başvurmak istemektedir. Ancak bu dönem parası 

yoktur ve şirketten kendisine 10.000 euro borç istemektedir. Bu mümkün müdür? 
 

(a)  Hayır çünkü özel şirket borç veremez. 
(b)  Hayır, çünkü özel şirket kendi hisselerinin satın alımı için borç veremez. 
(c)  Hayır, kamu şirketi kendi hisselerinin satın alımı için borç veremez. 
(d) Evet, eğer borç verme Maddoff Limited Genel Kurulu ve şirketin tüm hissedarlarının %90'ı 

tarafından onaylanırsa. 
(e)  Evet, eğer Maddoff Limited Yönetim Kurulu olumlu karar alırsa. 

 
3C. Berni ve Ruth, şirketten, artık ihtiyaç duymadığı sermayeden kendilerine 5.000 euroluk geri ödeme 

yapılmasını istiyorlar. Bunun için hangi onaylar gerekmektedir? 
 

(a) Özel karar ve mahkeme izni. 
(b) Özel karar ve Şirketler Mukayyidi ile Resmi Alıcının izni. 
(c) Olağanüstü karar ve Enerji-Ticaret-Sanayi ve Turizm Bakanının izni. 
(d) Özel karar ve Enerji-Ticaret-Sanayi ve Turizm Bakanının izni. 
(e) Olağanüstü karar ve mahkeme izni. 

 
3D.  Berni, hissedar olarak, şirket yönetim kurulundan şirket sermayesinin azaltılması için yazılı bir 

biçimde olağanüstü genel kurul toplantısı talep etti. Yönetim Kurulu, Berni'nin toplantı talebini 
yerine getirmek zorunda mıdır? 

 
(a) Evet, çünkü Berni şirketin yönetim kurulu üyesidir. 
(b) Evet, çünkü Berni şirketin hissedarıdır. 
(c) Evet, çünkü Berni şirketin %10’dan fazla hissesine sahiptir. 
(d) Hayır, çünkü Berni şirketin %50 hissesine sahip değildir. 
(e) Hayır, çünkü şirket seermayesinin azaltılması kararı genel kurul toplantısıyla alınamaz. 

 
3E. Berni ve Ruth, şirket sermayesinin 1.000.000'a çıkarılması ve hisse başı değerin 0,10 euro olmasını 

istemektedirler. Ne tür değişiklikler ve hangi onaylar gerekmektedir? 
 

(a)  Sermayenin iptali ve olağan karar gerekliliği. 
(b)  Sermaye arttırımı ve özel karar gerekliliği. 
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(c)  Sermaye arttırımı ve olağan karar gerekliliği. 
(d)  Hisselerin bölünmesi ve olağan karar gerekliliği. 
(e)  Hisse bölünmesi ve özel karar gerekliliği. 
 

3F.  3E nolu soruda bahsedilen önerinin sunulacağı Olağanüstü Şirket Genel Kurulunun toplanması için 
üyelere en geç ne zaman haber verilmelidir? 

 
(a) 7 gün önce. 
(b) 14 gün önce. 
(c) 21 gün önce. 
(d) 28 gün önce. 
(e) 42 gün önce. 

 
 
SORU 4 
(Şıklı soru. Cevaplarınızı ekteki cevap kağıdına veriniz. A Bölümü 5 puan, B, C, D, E ve F 
bölümleriyse 4’er puandır.) 
 
4Α. Mahkeme, sorunların çözümü için, Şirketler Yasasının 202 nolu maddesine göre başvuru yapılması 

durumunda aşağıdaki emirlerden hangisini verebilir? 
 

(a)  Bir şirketin üyelerinin diğer üyelerden hisse satın alması yönünde mahkeme emri. 
(b)  Mahkeme tarafından şirket için tasfiye emri. 
(c)  Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması emri. 
(d)  Şirketin isim değişikliği emri. 
(e)  Şirketin öz sermaye arttırım emri. 

 
4Β.  Şirketin ticari işlemlerinin geçerliliğine dair aşağıdaki şifadelerden hangisi doğrudur? 
 

(a) Y
öneticilerinin pratiklerinin şirketin hedefleriyle uyuşmadığı durumlarda, üçüncü kişiler bu 
uygulamaların şirketin hedeflerine uymadığını bilse dahi, şirket üçüncü kişiler karşısında bu 
uygulamalardan yükümlüdür.  

(b)  Şirket kuruluş belgesinin ve şirket tüzüğünün yayınlanması, üçüncü kişilerin belirli pratiklerin 
şirketin hedeflerine uymadığını bilmesi konusunda kendi başına yeterli bir kanıttır.  

(c)  Şirket, yöneticilerinin pratikleri hakkında üçüncü kişiler karşısında, böylesine pratik ve ticari 
işlemler şirketin hedefleriyle uyuşmasa da, sorumludur. Bu tür uygulama ve ticari işlemler 
yasanın o yöneticilere verdiği yetkilerin aşılması ile yapıldığı durumlar hariç.  

(d)  Şirket yöneticilerinin yetkilerine dair kuruluş belgesi ve tüzükten kaynaklanan sınırlamalar, 
eğer yayınlanmış olduğu takdirde, üçüncü kişiler karşısında kullanılabilir. 

(e)  Aşağıdaki ifadelerin hiçbiri doğru değildir. 
 
4C. Aşağıdaki şıkların hangisi doğru değildir? 
 

(a)  Şirket, hissedarlarına sadece kazançtan kâr payı verebilir. 
 
(b)  Şirketin çıkardığı hisseler karşılığında en az hisselerin nominal değerine eşit bir ücret alması 

genel bir kuraldır.  
(c)  Kamu şirketi, belirli koşullar altında kendi hisselerini satın alabilir. 
(d) Şirketin, nominal değerinin altında hisse ihraç edebilmesi için genel kuruldan karar çıkması ve 

bu kararın mahkeme tarafından onaylanması bir koşuldur.  
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(e) Şirket öz sermayesinin düşürülmesi, mahkemenin ilgili kararının yayınlanmasıyla yürürlülüğe 
girer. 

 
4D.  Aşağıdakilerden hangisi için yasanın özel kararı şart değildir? 
 

(a)  Şirket isminin değişmesi. 
(b)  Şirket tüzüğünün değiştirilmesi. 
(c)  Kâr payı ilanı. 
(d)  Sermaye düşürümü. 
(e)  Yukarıdakilerin hepsi için şarttır. 

 
4Ε. Şirket kuruluş belgesinin içeriği ve hangi koşullarla uyumlu olması gerektiğiyle ilgili olarak 

aşağıdaki şıklardan hangisi doğru değildir? 
  

(a)  Şirketin isminden bahsetmeli. 
(b)  Şirketin hedeflerinden bahsetmeli. 
(c)  Şirket üyelerinin sorumluluğunun sınırlı olduğundan bahsetmeli. 
(d) Şirketin ilk yönetim kurulu üyelerinin isminden bahsedilmelidir. 
(e)  Kuruluş belgesinde imzası olan her üyenin isminin karşısına sahip olduğu hisse sayısı 

yazılmalıdır. 
 
4F.  Aşağıdakilerden hangisi şirket yönetim kurulu üyelerinin temsil görevleri (fiduciary duties)  

içerisinde değildir? 
 

(a)  Şirket çıkarları için iyi niyetle (bona fides) hareket etme görevi. 
(b)  Kendisine verilen hedefler için yetkisini ifa etme görevi. 
(c)  Kişisel çıkarı şirketinkiyle uyuşmadığı zaman kendi çıkarını gözetmeme görevi. 
(d)  Yetkililere verilen işlerin denetlenmesi görevi. 
(e)  Pozisyonu nedeniyle gizli kâr etmeme görevi. 

 
 
SORU 5 
 
Şirketler Yasasının, şirketlerin öz sermayesini muhafaza etmeyi hedefleyen temel kanun ve unsurlar 
nelerdir? 

[25 puan] 
 

 
SORU 6 
(Tüm bölümlere cevap verilecek) 
 
Andreas'ın küçük bir optik mağazası vardır. Andreas, hisseli bir limited şirketi kurarak işletmesini oraya 
devretme kararı alır. Andreas'ın aşağıdaki konularda tavsiyenize ihtiyacı var. 
 
A. Şirketin ismini "Googles International" koymak istemekte ve bunun mümkün olup olmadığını bilmek 
istemektedir. 

 [6 puan] 
 
B. Şirket kuruluş belgesi ne içermeli ve hangi önkoşullarla uyumlu olmalıdır? 

 [7 puan] 
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C. Bir şirketin özel şirket olması için tüzüğü hangi koşulları yerine getirmelidir? 

 [6 puan] 
 
D. Limited şirketlerinden bahsedildiğinde "limited" kelimesinden kasıt nedir? 

 [6 puan] 
 


