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OLAY I

(A) ile on beş yaşındaki yeğeni (B), birlikte Antalya’da 09.11.2012 tarihinde açılışını yaptıkları 
büyük bir tekstil mağazası kurmuşlardır. (A) ile (B) 15.11.2012 tarihinde faaliyete başlamışlar, 
bundan iki ay sonra da işletmelerini sicile tescil ettirmişlerdir.

(A), giyim eşyası üretimi ile uğraşan tacir (T)’den beş bin parça elbise satın almış, teslimat 
20.06.2013 tarihinde yapılmıştır. (A) teslim sırasında elbiselerin renklerinin soluk olduğunu 
görmüş; altı gün sonra (T)’ye gönderdiği bir e-posta ile durumu bildirerek elbiselerin 
değiştirilmesini talep etmiştir.

(A), ürettiği giysilerde kullanmak üzere “Birinci Kalite Giysi” ibaresi için marka başvurusunda 
bulunmuşsa da Türk Patent Enstitüsü başvuruyu reddetmiştir.
SORULAR

1. Olayda tacir sıfatının kim veya kimler tarafından ve ne zaman kazanıldığını açıklayınız. 

2. (A)’nın elbiselerin değiştirilmesine yönelik talebini a) süre ve b) şekil yönünden değerlendiriniz. 

3. Türk Patent Enstitüsü’nün (A)’nın başvurusunu reddetmesinin yerinde olup olmadığını tartışınız. 
OLAY II

(A), (B)’ye olan borcunu ödemek için lehtarı (B), ödeme yeri (M) bankası Mecidiyeköy şubesi olan, 
01.04.2013 düzenlenme tarihli ve 20.000 TL bedelli bir çek düzenlemiş, imzasının yanına da 
“Beşiktaş” ibaresini eklemiştir. Bu aşamada (A), sürekli çalıştığı bir başka banka olan (Z) 
bankasının yetkili temsilcisinin de banka adına senedin ön yüzünü imzalamasını sağlamış, bu 
haliyle (A) senedi (B)’ye teslim etmiştir. 
(B) bu senedi bir beyaz ciro ile (C)’ye, (C) de bir tam ciro ile (D)’ye devretmiş, ancak senedi 
(D)’den çalan (S), (D)’nin imzasını taklit ederek senedi (E)’ye, (E) de bir tam ciro ile (H)’ye 
devretmiştir. 
(H), 15.04.2013 tarihinde (M) bankası Bursa şubesine çek bedelinin ödenmesi amacıyla başvurmuş, 
hesapta bulunan 15.000 TL (H)’ye ödendikten sonra hesapta yeterli para bulunmadığı için kısmi 
ödeme yapıldığını belirten bir şerh ile birlikte çekin onaylı bir fotokopisi (H)’ye verilmiştir.
Bunun üzerine (H), senedin ön yüzünde yetkili temsilcisinin imzası bulunan (Z) bankasına müracaat 
etmiş, (Z) bankası ise;

a) müracaat hakkının kullanılması için gereken protestonun çekilmemiş bulunduğunu;
b) ayrıca ibraz süresinin de geçirilmiş olduğunu;
c) zaten kendilerinin banka sıfatları dolayısıyla kambiyo taahhüdünde bulunmalarının ve buna 

dayalı olarak müracaat hakkı çerçevesinde kendilerine başvurulmasının mümkün olmadığını
belirterek ödemeden kaçınmıştır.
SORULAR

1. Olayda verilen bilgilere göre senedin arka yüzünün görünümünü çizerek (H)’nin meşru hamil 
olup olmadığını belirtiniz.

2. (Z) bankasının protestonun çekilmemiş olduğuna ve ibraz süresinin geçirildiğine ilişkin 
savunmalarının yerindeliğini ayrı ayrı değerlendiriniz.

3.  (Z) bankası yetkilisinin senette yer alan imzasını niteleyerek, bankanın c)’de ileri sürdüğü 
savunmanın yerindeliğini değerlendiriniz.



OLAY III

Tekstil ürünleri üretim ve satışı ile iştigal etmek üzere 15.12.2010 tarihinde 10 Milyon TL esas 
sermaye ile kurulan (T) AŞ’nin ticaret siciline tescilinden önce kuruculardan (K1) ve (K2), ileride 
kurulacak olduğunu beyan ettikleri (T) AŞ adına (Ü)’den 200 top kumaş satın almış; satış 
sözleşmesinde bedelin 04.02.2011 tarihinde ödeneceği kararlaştırılmıştır. (Ü) bu tarihte bedelin 
ödenmesi için şirkete başvurmuş, ancak yönetim kurulu şirketin sözleşme ile bağlı olmadığını ileri 
sürerek bedeli ödemekten kaçınmıştır. Bunun üzerine (Ü), satış bedelinin ödenmesi amacıyla (K1) 
ve (K2)’ye müracaat etmiştir.

Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir çağrıya dayanarak yapılan 
08.03.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında;

a) 2013 yılında yatırım için kaynağa ihtiyaç duyulması sebebiyle, 2011 faaliyet yılına ilişkin 
olağan genel kurul toplantısında alınmış bulunan kâr dağıtım kararının kaldırılmasına ve

b) yönetim kurulu üyelerinin 2012 yılındaki işlemlerinden ötürü ibra edilmesine

sermayenin % 85’ini temsil eden payların sahiplerinin olumlu oyuyla karar verilmiştir. Sermayenin 
% 2’sini temsil eden paylara sahip bulunan ve toplantıya katılarak tüm kararlara karşı olumsuz oy 
kullanan ve muhalefetini toplantı tutanağına geçirten (P), daha önce kullandığı bilgi alma hakkı 
neticesinde şirketin 2012 yılında aldığı banka kredilerinde usulsüzlük bulunduğu kanaatine varmış 
ve bu hususların yapılacak bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını talep etmişse de (P)’in bu isteği 
gündemde bulunmadığı gerekçesiyle genel kurulca reddedilmiştir.

Bunun üzerine (P) süresinde bir iptal davası açarak;

a) kâr dağıtım kararının kendisinin rızası hilafına kaldırılamayacağını ve

b) şirketin kuruluş tarihi dikkate alındığında henüz yönetim kurulu üyelerinin ibra 
edilemeyeceklerini

ileri sürerek, genel kurulda alınan bu iki kararın da iptalini talep etmiştir.

Şirketi tek başına temsile hukuken geçerli bir biçimde yetkilendirilmiş olan yönetim kurulu üyesi 
(Y), şirkete yüksek kâr getireceği düşüncesiyle, şirketi temsilen, (İ)’nin Üsküdar’daki arsasına kat 
karşılığı inşaat yapılmasını konu edinen bir sözleşme imzalamıştır. İlerleyen günlerde diğer yönetim 
kurulu üyeleri bu sözleşmeden haberdar olmuş ve şirketin sözleşme ile bağlı olmadığını (İ)’ye 
bildirmiş; ayrıca yaptıkları araştırma neticesinde (Y)’nin tekstil ürünleri üretim ve satışı ile iştigal 
eden bir ticari işletmeyi kendi ad ve hesabına işletmekte olduğunu öğrenmiştir.
SORULAR

1. Olaydaki bilgilere göre (Ü)’nün satış bedelini (K1) ve (K2)’den talep etmesi mümkün müdür? 
Neden? Açıklayınız. 

2. a) (P)’in şirketin 2012 yılında kullandığı banka kredileriyle ilgili talebini, böyle bir talepte 
bulunabilmek için gereken şartları da belirterek nitelendiriniz. 

b) Genel kurulun (P)’in bu talebini reddetme gerekçesi yerinde midir? Açıklayınız. 

c) Genel kurulun ret kararına rağmen, talebe konu işlemlerin açıklığa kavuşturulması için 
(P)’in başvurabileceği başkaca bir yol var mıdır? Değerlendiriniz. 

3. (P)’nin açtığı iptal davasında ileri sürdüğü sebeplerin yerinde olup olmadığını ayrı ayrı 
değerlendiriniz. 

4. Olaydaki bilgilere göre şirket, (Y)’nin (İ) ile yaptığı sözleşmeyle bağlı mıdır? Çeşitli ihtimallere 
göre açıklayınız. 

5. (Y)’nin tekstil ürünleri üretim ve satışı ile iştigal eden bir ticari işletmeyi kendi ad ve hesabına 
işletmekte olması karşısında (T) AŞ, (Y)’den ne gibi taleplerde bulunabilir? Bu seçeneklerden 
hangisinin tercih edileceğini belirleme yetkisi kime veya kimlere aittir? 


