
PRATİK ÇALIŞMA 

 

 

 

OLAY 

Karayolu taşımacılığı ile iştigal etmek üzere 15.09.2014 tarihinde 500.000 TL esas 

sermaye ile kurulan (T) AŞ’nin ticaret siciline tescilinden önce kuruculardan (K), ileride 

kurulacak olduğunu beyan ettiği (T) AŞ adına (Ü)’den bir adet kamyon satın almış; 

sözleşme bedelinin 10.12.2014 tarihinde ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu kamyonu 

beğenmeyen (T) AŞ yönetim kurulu ise, 20.10.2014 tarihinde bir başka kişiden 200.000 

TL bedelle bir kamyon satın almış ve bedelini ödemiştir. 

Şirket esas sözleşmesinde sermayenin yüzde ellisinin nakden taahhüt edildiği, bu kısmın 

yarısının kuruluşta ödendiği ve geri kalan kısmın otuz ay içinde ödeneceği belirtilmiş, 

pay sahiplerinden (P)’nin ise sermaye koyma borcunu, ipotekli taşınmazı ile ifa edeceği 

kararlaştırılmıştır.    

Yönetim kurulu, kamyon alımı işleminin görüşüleceği de gündemde belirtilen olağan 

genel kurul toplantısı için bir çağrıda bulunmuş ve (T) AŞ’nin genel kurulu 04.04.2015 

tarihinde, sermayenin % 75’ini temsil eden pay sahiplerinin katılımı ile yapılmıştır. 

Sermayenin % 5’i oranında paya sahip olan (P), çağrı usulüne uygun yapılmadığı için 

toplantıya katılamamış; şirket içi muhalefetinden rahatsızlık duyulan ve % 20 oranında 

paya sahip (K)’nın ise toplantıya katılmasına izin verilmemiştir. Toplantıda, olağan 

genel kurul gündeminde bulunan hususlar müzakere edilmiş ve ayrıca sermayenin % 

40’ını temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyları ile kamyon alımına ilişkin sözleşmenin 

onaylanmasına karar verilmiştir. 

(P), 10.04.2015 tarihinde ticaret sicili gazetesinde yayımlanması üzerine haberdar 

olduğu bu kararların iptali amacıyla, çağrının usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle 

05.07.2015 tarihinde bir iptal davası açmıştır. 

 

SORULAR 

1. (Ü), sözleşmede öngörülen tarihte bedelin ödenmesi için şirkete başvurmuş, ancak 

şirket yönetim kurulu sözleşme ile bağlı olmadığını ileri sürerek bedeli ödemekten 

kaçınmıştır. (Ü), bunun üzerine kime veya kimlere başvurulabilir? Gerekçeli olarak 

açıklayınız. 

2. Şirket esas sermayesine ilişkin esas sözleşme hükmü, kanuna uygun mudur?  

3. (T) AŞ’nin 200.000 TL bedel üzerinden kurduğu satış sözleşmesi geçerli midir?  

4. (P)’nin açtığı iptal davasını süre yönünden değerlendiriniz.  

5. (K), toplantıya alınmadığı gerekçesiyle iptal davası açma hakkına sahip midir? Eğer 

cevabınız olumluysa, genel kurulda alınan kararların iptaline karar verilebilir mi?   


