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OLAY I

Gömlek üretimi ve satışı ile iştigal eden (A) AŞ ile tacir (B) arasında yapılan sözleşmeye göre (B), üç yıl 
boyunca, (A) AŞ ad ve hesabına, (A) AŞ tarafından üretilen gömleklerin Samsun ilindeki satışlarını 
münhasıran gerçekleştirecektir.
Bu sözleşmenin akdedilmesinden sonra (A) AŞ Samsun’da faaliyet gösteren tacir (C) ile doğrudan 
bağlantıya geçmiş ve ona 1000 adet gömlek satıp teslim etmiştir. Durumu öğrenen (B) ise, (C)’ye 
yapılan satış sebebiyle kendisine ücret ödenmesi gerektiği iddiasıyla (A) AŞ’ye başvurmuştur.
Zaman içerisinde işleri kötüleşen (A) AŞ, (D) bankasından kredi almış; (E) de bu kredi sözleşmesini, 
“adi kefil” sıfatıyla imzalamıştır.
SORULAR

1. (A) AŞ ile (B) arasındaki ilişkiyi hukuken nitelendiriniz. 
2. Olaydaki bilgiler çerçevesinde (B)’nin (A) AŞ’den ücret istemesi mümkün müdür? Açıklayınız. 

3. (D) Bankası kredi borcunu doğrudan (E)’den talep edebilir mi? Açıklayınız.

OLAY II

(B) ve (C)’nin elbirliğiyle maliki oldukları dükkânı kiralayan (A), kira borcunun ifası için lehtar 
hanesine “(B) ve (C)” yazdığı, 10.000-TL bedelli, diğer unsurları tamam olan bir bono düzenleyerek 
(B)’ye vermiştir. (B), senedi bir tam ciro ile (C)’ye, (C), bedeli “100.000-TL” olarak değiştirdikten sonra 
“ödememeden sorumlu değilim” ibaresini eklediği bir beyaz ciro ile (D)’ye teslim etmiştir. (D)’nin 
yanında çalışan ve bir süredir maaşı ödenmeyen (E), senedi (D)’ye ait işyerindeki kasadan almış ve senet 
üzerinde herhangi bir işlem yapmaksızın senedi elden (F)’ye, (F) de bir tam ciro ile senedi (H)’ye 
devretmiştir. (H) vadesinde (A)’dan ödeme talep etmişse de (A), sadece 10.000-TL ödemeyi teklif etmiş, 
(H) bu teklifi kabul etmeyerek süresinde bir protesto düzenlettirmiştir.
SORULAR

1. Senedin arka yüzünün görünümünü (=ciro zincirini) çizerek (H)’nin meşru hamil olup olmadığını 
açıklayınız. 

2. (A)’nın bono bedelinin tamamını ödememe gerekçesinin yerinde olup olmadığını tartışınız. 

3. (H)’nin meşru hamil olduğu varsayımında, kimlere hangi miktar için başvurabileceğini; olayda adı 
geçen her bir kişi için ayrı ayrı açıklayınız.



OLAY III

Mobilya üretimi ile iştigal etmek üzere kurulan ve 06.08.2012 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek 
tüzel kişilik kazanan, tamamı nakdî 500.000-TL’lik sermayesinin 350.000-TL’si ödenmiş bulunan (M) 
AŞ’nin esas sözleşmesinde; “şirketin kurulması sırasındaki emekleri için avukat (A)’ya bir defaya 
mahsus olmak üzere 10.000-TL ücret ödeneceği” şeklinde bir hüküm yer almaktadır. Şirketin tüm 
payları nama yazılıdır.
(M) AŞ’nin 11.07.2013 tarihli yönetim kurulu toplantısında, gerekli nisaplara uygun olarak;

a) şirketin aktiflerinin % 80’ine karşılık gelen değerdeki mobilya fabrikasının (Ü)’ye satılmasına,
b) yapılan ödeme çağrılarına rağmen bakiye sermaye borçlarını ödemeyen pay sahiplerine sermaye 
borçlarını ifa etmeleri hususunda son bir ödeme çağrısı gönderilmesine ve ödemede bulunmayan pay 
sahiplerinin ifa gerçekleşene kadar genel kurul toplantılarına alınmamalarına

karar verilmiştir.
Şirket alacaklısı (B), yönetim kurulunun fabrika satışı konusunda yetkili bulunmaması ve pay 
sahiplerinin genel kurula katılma haklarının sınırlanamayacağı gerekçeleriyle, alınan bu yönetim kurulu 
kararlarının hükümsüzlüğünü dava etmiştir.
Şirketin 12.03.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında;

i) şirket sermayesinin 750.000-TL’ye yükseltilmesine; artırılan kısmın 100.000-TL’lik bölümünün 
geçmiş yıllarda pay sahiplerine dağıtılmayıp şirket bünyesinde tutulan kârlardan; geri kalan 150.000-
TL’nin ise şirketin pay sahiplerinden (P1)’in şirketten olan alacağının sermayeye ilave edilmesi 
suretiyle karşılanmasına,
ii) yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine ve
iii) yönetim kurulunun, şirketin kendi paylarını şirket sermayesinin % 20’sine kadar iktisap 
edebilmesi konusunda on yıl süreyle yetkilendirilmesine

sermayenin % 85’ini temsil eden payların sahiplerinin olumlu oyuyla karar verilmiş; ibra kararında 
yönetim kurulu üyelerinden (Y1)’in oğlu (P2) de babasının ibra edilmesi yönünde oy kullanmıştır.
Kendisine iadeli taahhütlü mektup gönderilmemesi sebebiyle toplantıdan haberdar olamadığı için 
toplantıya katılamayan, şirket sermayesinin % 5’ini temsil eden paylara sahip (P3), süresinde dava 
açarak genel kurulda alınan “iii” numaralı kararın Türk Ticaret Kanunu’na aykırı olması nedeniyle 
iptalini talep etmiştir. Şirket ise davaya verdiği cevapta, (P3) toplantıya katılsaydı dahi oylamanın 
sonucunun değişmeyeceğini savunmuştur.
SORULAR

1. (M) AŞ’nin esas sözleşmesinde yer alan “şirketin kurulması sırasındaki emekleri için avukat (A)’ya 
bir defaya mahsus olmak üzere 10.000-TL ücret ödeneceği” şeklindeki hüküm geçerli midir? 
Açıklayınız. (5 puan)
2. (B)’nin yönetim kurulu kararlarına karşı açtığı davayı niteleyerek ve (B)’nin davacı sıfatının bulunup 
bulunmadığını açıklayarak, ileri sürdüğü hükümsüzlük gerekçelerini ayrı ayrı değerlendiriniz. (10 puan)
3. Olaydaki sermaye artırımı kararının geçerliliğini;

a) sermayenin tamamen ödenmemiş olması ve
b) sadece (P1)’in alacağının sermayeye ilave edilmiş bulunması

açılarından değerlendiriniz. (20 puan)
4. (P2)’nin, babası (Y1)’in ibrasına ilişkin kararda oy kullanması olanaklı mıdır? Açıklayınız. (10 puan)
5. a) Olayda (P3)’ün iptal davası açma hakkı var mıdır? (7 puan)

b) Şirketin “(P3) toplantıya katılsaydı dahi oylamanın sonucunun değişmeyeceği” yönündeki 
savunması isabetli midir? (P3)’ün göstermiş olduğu iptal gerekçesini de dikkate alarak yanıtlayınız. 
(8 puan)


