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OLAY I 

(Ü)’den kiraladığı dükkânda “Ökçe” adlı ticari işletme niteliğinde bir ayakkabı mağazası işleten (A), 

bu tek işletmesini 10.10.2014 tarihinde adi yazılı bir sözleşme ile (B)’ye devretmiş ve bu sözleşme 

aynı gün ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmiştir. (A), ticaret sicili nezdinde başkaca bir işlem 

yapmamıştır. Sözleşmede, (B)’nin işletmenin devir tarihinden önce doğmuş olan borçlarından sorumlu 

olmadığı kararlaştırılmıştır. (Ü), 2014 yılının Ağustos-Eylül aylarına ilişkin ödenmemiş kira borçları 

dolayısıyla 15.12.2015 tarihinde (A) ve (B) aleyhine iflas yoluyla takip başlatmıştır. Bu takibe ilişkin 

olarak (A), “iflas yoluyla takip edilemeyeceği” gerekçesiyle, (B) ise “söz konusu borçtan sorumlu 

olmadığını” ileri sürerek itiraz etmiştir. 

(B), ürettiği ayakkabılardan satın almak isteyen toptancılardan sipariş toplayarak kendisine iletmesi 

için emekli memur (M) ile anlaşmıştır. (M), toptancı (T)’nin siparişini (B)’ye iletmiş; (B) de (T) ile 

500 adet ayakkabının satımı konusunda bir sözleşme akdetmiştir. Bir süre sonra (M), (T) ile kurulan 

sözleşme dolayısıyla (B)’den ücret talep etmiştir. Ancak (B), (T)’nin henüz edimini ifa etmediği 

gerekçesiyle (M)’ye ödeme yapmamıştır. 

İlerleyen günlerde (C)’nin fabrikasında ürettiği ayakkabılarda kullanmak üzere “Ökçe” ibaresini 

marka olarak tescil ettirdiğini fark eden (B), haklarını korumak amacıyla (C) aleyhine bir dava açmayı 

düşünmektedir. 

SORU VE CEVAPLAR 

1. (A) ve (B)’nin takibe ilişkin ileri sürdüğü itirazların yerindeliğini ayrı ayrı değerlendiriniz (10 

puan).  

Ticareti terk eden tacirin, keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmesi üzerine kaydı sicilden 

silinir ve durum Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilân edilir (TK md. 30/I, 31). İİK md. 44/II hükmü 

uyarınca, tacirin bu ilândan itibaren bir yıl boyunca iflas yolu ile takip edilebilmesi mümkündür. 

Olayda (A)’nın tek işletmesini devrettiği belirtilmesine rağmen, (A) tarafından ticaret sicili nezdinde 

“başkaca bir işlem yapılmadığı” bilgisi paylaşılmıştır. Söz konusu terkin ve ilân işlemlerinin 

yapılmamasının sonucu, İİK md. 44/II hükmünde zikredilen bir yıllık sürenin işlemeye başlamaması ve 

ticareti terk eden kişinin süre sınırı olmaksızın iflâsa tâbi olmasıdır. Bu itibarla (A)’nın itirazının 

yerinde olmadığı belirtilmelidir.  

(B), (A) ile akdettiği devir sözleşmesindeki işletmenin devir tarihinden önce doğmuş olan borçlarından 

sorumlu olmadığı yönündeki düzenlemeye istinaden itirazda bulunmuştur. Devir sözleşmesindeki 

hükmün üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilip sürülemeyeceği hususu doktrinde tartışmalıdır. Konu ile 

ilgili olarak dile getirilen ilk görüşe göre, ticari işletmenin devrinde taraflar işletmeye ait borçların 

tamamını veya bir kısmını devrin kapsamı dışında bırakabilirler. Devir sözleşmesinde öngörülebilecek 

sorumluluğun sınırlandırılmasına dair bu tip mutabakatlar, taraflar arasındaki iç ilişkide geçerli olduğu 

gibi devralan tarafından yapılacak bildirim veya duyuruda açıkça yer verilmek kaydıyla, işletme 

alacaklılarına karşı da ileri sürülebilecek, dolayısıyla devralan bu borçlardan ötürü sorumlu 

tutulamayacaktır. İkinci görüş ise, TBK md. 202 hükmünün emredici mahiyetini temel almaktadır. 

Buna göre devir sözleşmesinde öngörülen bazı borçlara yönelik sorumluluk sınırlandırmaları yapılacak 

duyuru veya bildirimlerde yer alsa dahi alacaklılara karşı ileri sürülmesi mümkün olmadığı gibi, 

yalnızca iç ilişkide bir sonuç doğurabilir.   

2. (B) ile (M) arasındaki ilişkinin hukuki niteliğini tespit ederek (B)’nin (M)’ye ödeme 

yapmamasının yerindeliğini değerlendiriniz (5 puan). 

(B) ile (M) arasındaki ilişki hukuki niteliği itibarıyla simsarlık sözleşmesine dayanmaktadır. Simsar, 

simsarlık sözleşmesi uyarınca (TBK md. 520), ücret karşılığında, taraflar arasında bir sözleşme 

kurulması imkânının hazırlanmasına veya sözleşmenin kurulmasına aracılık eden, gerçek veya tüzel 



kişidir. Simsarlık sözleşmesinin unsurlarının; sözleşme, bağımsızlık, müvekkili ile ilişkisinin devamlı 

olmaması, aracılık, meslek edinmenin zaruri olmaması ve ücret şeklinde kategorize edilebilmesi 

mümkündür. (B)’nin (M)’ye ödeme yapmama gerekçesi (T)’nin edimini ifa etmemiş olmasıdır. 

Simsar, ancak üstlendiği iş için yaptığı faaliyet sonucunda sözleşme müvekkili ile üçüncü bir kişi 

arasında hukuken geçerli bir şekilde kurulursa ücrete hak kazanır (TBK md. 521/I). Olayda verilen 

bilgi ışığında, sözleşmenin kurulduğu sabit olduğundan, (B)’nin ödeme yapmama gerekçesi olarak 

(T)’nin edimini ifa etmemiş olmasını ileri sürmesinin yerinde olmadığı vurgulanmalıdır.  

3. (B)’ye nasıl bir dava açmasını tavsiye edersiniz? (5 puan) 

556 sayılı KHK’da marka korumasının tescil yoluyla elde edileceği ifade edilmiştir (556 sayılı KHK, 

md. 6). Ancak KHK md. 8/III hükmü uyarınca, tescilsiz marka sahibine, markanın bir başka kişi adına 

tescili için yapılan başvuruya itirazda bulunarak bu tescile engel olma hakkı verilmiştir. Bu itirazın 

yapılmaması nedeniyle markanın başkası adına tescil olunması hâlinde ise, işareti tescil ettirmeden ilk 

defa kullanan kişiye, marka tescilinin hükümsüz sayılması için dava açma imkânı sağlanmıştır (556 

sayılı KHK, md. 42/I, b). Olaydaki veriler ışığında, (B)’nin, (C)’nin fabrikasında ürettiği ayakkabılarda 

kullanmak üzere “Ökçe” ibaresini marka olarak tescil ettirdiğini öğrenmesi dolayısıyla hükümsüzlük 

davası açması önerilmelidir. Bununla birlikte, tescilli olsun ya da olmasın markanın haksız rekabet 

hükümlerine korunabilmesi mümkündür. Böylelikle, marka koruması ile genel nitelikteki haksız 

rekabet koruması alternatif olarak yarışabilir. Bunun istisnası ise, marka korumasının haksız rekabet ile 

kesişmesi, diğer bir anlatımla, genel düzenlemeyi bertaraf etmesidir. Bu gibi bir hâlde, tartışmalı 

olmakla birlikte, özel düzenleme uygulanır. Olaydaki hükümsüzlük davası da bu özel düzenleme 

kapsamındadır. Sonuç itibarıyla marka hükümsüz kılınmadan haksız rekabete dayalı korumaya 

başvurulamayacağı belirtilmelidir.  

OLAY II 

(K), (L) lehine, 11.04.2015 düzenlenme tarihli, vadesi gösterilmemiş, bedel kısmı (L) tarafından 

50.000-TL’ye kadar doldurulmak üzere boş bırakılmış, diğer unsurları tamam olan bir bono 

düzenleyerek (L)’ye teslim etmiştir. (L) söz konusu bonoyu bedel kısmı boş olarak bir beyaz ciro ile 

(A)’ya devretmiş, (A) ise bedel kısmını “100.000-TL” şeklinde doldurarak elden (B)’ye teslim 

etmiştir. (B) 16.02.2016 tarihinde bonoyu ödeme için (K)’ya ibraz etmiş, ancak (K) “senedin vade 

unsuru bakımından geçersiz olduğunu”, ayrıca “senet bedelinin de (L) ile arasındaki anlaşmaya aykırı 

olarak doldurulduğunu” ileri sürerek ödeme yapmaktan kaçınmıştır. (B) bunun üzerine senedi bir tam 

ciro ile (C)’ye, (C) ise tahsil cirosu ile (H)’ye devretmiş, (H) senedi 01.04.2016 tarihinde (K)’ya ibraz 

etmiş, (K) herhangi bir gerekçe ileri sürmeksizin ödemeyi reddetmiş; ardından (H) 10.04.2016 

tarihinde ödememe protestosu düzenletmiştir. 

SORU VE CEVAPLAR 

1. Olaydaki bononun arka yüzünün görünümünü (=ciro zincirini) çizerek (H)’nin meşru 

hamil olup olmadığını açıklayınız (4 puan). 

Olaydaki bono emre yazılıdır. Emre yazılı bir bonoyu elinde bulunduran kişi, son 

ciro beyaz ciro olsa bile, kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan 

anlaşıldığı takdirde yetkili hamil sayılır. Bu bilgi ışığında; (H)’nin yetkili hamil 

olması için ilk cironun lehtar tarafından yapılması, her bir tam ciroda senet 

kendisine ciro edilen kişinin bir sonraki cironun cirantası olması, son cironun hamil 

(H) lehine yapılmış bir tam ciro ya da beyaz ciro olması gerekir. Olayda beyaz ciro 

ile bonoyu alan (A)’nın bonoyu elden (B)’ye teslim etmesi ciro zincirinin 

kopmasına yol açmaz. (B) tam ciro ile ciro zincirine dâhil olmuş, ardından (C) de 

tahsil cirosu (tam ciro) ile bonoyu (H)’ye devretmiştir. Beyaz cironun, ciro 

zincirini koparmaması ve tam cirolarda ciroyu yapanın bir önceki ciranta olması dolayısıyla (H), meşru 

hamildir.  

2. (K)’nın (B)’ye karşı ileri sürmüş olduğu; a) “senedin vade unsuru bakımından geçersiz olduğu” 

(3 puan) ve b) “senet bedelinin (L) ile arasındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu” (7 puan) 

savunmalarının yerinde olup olmadığını ayrı ayrı açıklayınız. 

İmza (L) 

C’ye ödeyiniz. 

İmza (B) 

(H)’ye ödeyiniz. 

Tahsil içindir. 

İmza (C)   



a) Bonoda vade esaslı bir şekil şartı değildir. Dolayısıyla vade yazılmamış ise, bono görüldüğünde 

vadeli sayılır (TK 777/II). Bu yönüyle vade unsuru bakımından bononun geçersiz olduğu yönündeki 

savunma yerinde değildir. 

b) TK md. 680/I hükmü gereğince açık (beyaz) bono, tedavüle çıkarılırken unsurları tam olmayan 

bonodur. Açık bono açısından önem arz eden husus, dayanağını oluşturan kambiyo sözleşmesi yanında 

bir de doldurma sözleşmesinin mevcut olmasıdır. TK md. 680/I hükmünde açık senette bulunması 

gereken asgari unsurlar bakımından herhangi bir asgari şekil şartına yer verilmediği için düzenleyenin 

imzası bulunmak kayıt ve koşulu ile içeriği tamamen boş bırakılarak açık bono oluşturulması 

mümkündür. Bu bilgiler ışığında, olayda açık bir bono bulunduğu belirtilmelidir. Açık bononun 

devredilmesi hâlinde doldurma yetkisi de devralana intikal eder. Açık bononun anlaşmaya aykırı 

olarak doldurulmuş olduğu def’i, kişisel bir def’i olup; senedi kötü niyetle iktisap etmiş olan ya da 

iktisabında ağır kusuru bulunan hamile karşı ileri sürülebilir (TK md. 680/I). Açık bononun doldurma 

sözleşmesi koşullarına aykırı bir şekilde doldurulması halinde düzenleyen, bonoyu sözleşme 

koşullarına aykırı olarak doldurulmuş olduğu iddiasını yazılı delil ile kanıtlamak zorundadır (HMK 

md. 201/I). Olayda (B)’nin TK md. 680/I hükmü anlamında bononun iktisabında kötü niyetli veya ağır 

kusurlu olduğu söylenemeyeceğinden (K)’nın yaptığı savunma yerinde değildir.  

3. (H)’nin meşru hamil olduğu varsayımında, (H)’nin hangi miktar için kime/kimlere 

başvurabileceğini gerekçeli olarak ve olayda yer alan her bir kişi bakımından ayrı ayrı 

değerlendiriniz (6 puan). 

Bononun asıl borçlusu (K), başvuru borçluları ise, (L) ve (B)’dir. Hamil (H) senet bedeli olan 100.000 

TL için asıl borçlu ve düzenleyen sıfatıyla (K)’ya, başvuru borçlusu sıfatıyla ise, (L) ve (B)’ye 

başvurabilir. Olayda senet üzerinde tahrifat bulunmaması ve doldurma anlaşmasına aykırılığın kişisel 

bir def’i olması itibarıyla hamile ileri sürülemeyeceği gözetilerek, burada başvuruya esas olacak 

miktarın senet bedeli olan 100.000 TL olarak belirlenmesi gerekir.(H)’nin (C)’ye başvuramamasının 

sebebi, yapılan cironun tahsil cirosu görünümünde olmasıdır. Tahsil cirosunda; ciro eden ciro edilene 

bononun içerdiği alacağı kendi adına tahsil etmek yetkisini verir. Anılan sebeple, (H)’nin (C)’ye 

müracaat edemeyeceği belirtilmelidir. (A)’nın ise, ciro zincirinde yer almaması dolayısıyla kendisine 

müracaat edilebilmesi olanaklı değildir.  

Olaydaki bononun görüldüğünde vadeli olduğu dikkate alındığında, ibraz süresinin düzenlenme 

tarihinden itibaren bir yıl olacağı belirtilmelidir (TK md. 778/I, b; 704/I). Bono, ibraz süresi içerisinde 

ibraz edilmiş, ancak ödenmemiştir. Görüldüğünde vadeli bonolarda senedin düzenlenmesinden itibaren 

bir yıllık süre içerisinde protesto çekilmesi gerekir (TK md. 704, 714/III, 778/I, b, d). Olayda, 

ödememe protestosu süresinde keşide edilerek başvuru hakkının şekli koşulu sağlanmıştır. Bu yönüyle 

hamil (H)’nin başvuru borçlularına başvurabilmesi için gerçekleşmesi gerekli olan maddi ve şekli 

koşulların sağlandığına temas edilmelidir.  

OLAY III 

2013 yılında otel işletmeciliği ile iştigal etmek üzere, tamamı ödenmiş 5.000.000-TL sermaye ile 

kurulan ve halka açık olmayan (T) AŞ’nin esas sözleşmesinde; 

a) yönetim kurulu üyelerinin (T) AŞ’nin işletme konusuna giren işleri kendi ad ve hesaplarına 

yapabilecekleri, 

b) yönetim kurulunun şirket sermayesini 10.000.000-TL’ye kadar artırmak konusunda şirketin 

kuruluşundan itibaren üç yıl süre ile yetkili olduğu ve 

c) bilgi alma hakkının kullanılabilmesi için sermayenin en az % 2’sini temsil eden oranda paya 

sahip olunmasının gerektiği 

düzenlemeleri yer almaktadır. 

(T) AŞ’nin beş üyeden oluşan yönetim kurulu, 15.01.2014 tarihinde tüm üyeler toplantıya davet 

edilmiş olmasına rağmen üç üyenin katılımıyla toplanarak; 



 (T) AŞ’nin rakibi konumundaki (B) Limited Şirketinde müdür olarak görev yaptığı tespit 

edilen ve kendisine bir ay önce noterden ihtar gönderilerek bu davranışını sonlandırması 

istenmesine rağmen müdürlükten istifa etmeyen pay sahibi (P1)’in şirketten çıkarılmasına, 

 şirket sermayesinin dış kaynaklardan 6.000.000-TL’ye artırılmasına, artırım sonucunda 

oluşacak payların her birinin 1-TL itibarî değerde olmasına, ancak pay sahiplerinin bu paylar 

için pay başına 3-TL ödemesine 

iki üyenin olumlu oyuyla karar vermiştir. 

Şirket yönetim kurulu, 05.03.2014 tarihinde (Ü)’ye ait butik otel işletmesinin 1.000.000-TL 

karşılığında (T) AŞ ad ve hesabına devralınmasına ilişkin bir sözleşme akdetmiştir. Devir bedelinin 

vadesinde ödenmesi için (Ü), (T) AŞ’ye başvurmuşsa da şirket bu yönde bir genel kurul kararı 

bulunmadığından sözleşmenin geçerli olmadığını ileri sürerek ödeme yapmayı reddetmiştir. 

Başlangıçta hedeflenen kârlılığın şimdiye kadar hiçbir zaman gerçekleştirilemediğini tespit eden 

yönetim kurulunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanan genel kurulda şirketin tasfiyesine karar 

verilmiş; şirketin tüm aktiflerini paraya çevirip borçlarını da ödemiş olan tasfiye memurları, tasfiye 

artığını pay sahiplerine dağıtmaya başlamıştır. Ancak bu süreç devam ederken açıklanan turizmde 

teşvik paketlerinin etkisiyle birlikte işlerin düzelebileceğinin öngörülmesi üzerine yapılan olağanüstü 

genel kurul toplantısında, sermayenin % 60’ını temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyuyla tasfiyeden 

dönülmesine karar verilmiştir. 

SORU VE CEVAPLAR 

1. (T) AŞ esas sözleşmesinde yer alan kayıtların geçerliliğini ayrı ayrı değerlendiriniz [(a)= 7,5 

puan; (b)= 5 puan; (c)= 7,5 puan]. 

a) [y]önetim kurulu üyelerinin (T) AŞ’nin işletme konusuna giren işleri kendi ad ve hesaplarına 

yapabilecekleri kaydı (7,5 puan):  

Anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri TK m. 396 uyarınca rekabet yasağı altındadırlar: Yönetim 

kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden 

bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete 

sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez (TK m. 396).  Yasak, kararın alındığı tarihte görevde olan 

yönetim kurulu üyeleri bakımından hüküm doğuracak şekilde bir genel kurul kararıyla kaldırılabilir. 

Yasağın genel ve soyut nitelikte, mevcut ve müstakbel üyeleri kapsar şekilde esas sözleşmeye bir hüküm 

konularak bertaraf edilip edilemeyeceği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre, bu 

yönde esas sözleşmeye hüküm konulmasına hukuken bir engel bulunmamaktadır
1
. Zira bu halde, esas 

sözleşme TK m. 354 gereği Ticaret Sicilinde tescil edilmiş olacağından, daha sonra şirkette pay sahibi 

olacak kişilerin menfaatlerinin zedelenmesinden söz açılmayacaktır.  

Diğer görüşe göre ise, esas sözleşmede yer alan bir hükümle genel ve soyut nitelikte bir rekabet izni 

verilmesi, rekabet yasağını öngören hükmün amacı ile bağdaşmaz
2
. Başka ifadeyle, sadakat yükümü ile 

yakından ilişkili olan rekabet yasağının kaldırılmasında en önemli faktör ilgili yönetim kurulu üyelerinin 

kişiliğidir; esas sözleşmeye konulacak bir hüküm söz konusu olduğunda, yasaktan ari tutulan müstakbel 

üyelerin kişiliği bilinmediğinden hüküm bu üyeler bakımından sonuç doğurmaz; yalnızca esas sözleşme ile 

atanan yönetim kurulu üyeleri açısından cari olur. 

b) [y]önetim kurulunun şirket sermayesini 10.000.000-TL’ye kadar artırmak konusunda şirketin 

kuruluşundan itibaren üç yıl süre ile yetkili olduğu (5 puan):  

Bu hüküm, kayıtlı sermaye sisteminin benimsenmesine ilişkindir. TK m. 460 uyarınca, halka açık 

olmayan anonim şirkette de ilk veya değiştirilmiş esas sözleşme ile esas sözleşmede belirlenen kayıtlı 

                                                           
1
 Bu görüşte örnek olarak bkz.: Çamoğlu, (Poroy/Tekinalp), Ortaklıklar Hukuku I, 2014, s. 374; Kırca, (Şehirali 

Çelik/Manavgat), Anonim Şirketler Hukuku, C. I, 2013, s. 694; Bilgili, Demirkapı, Şirketler Hukuku, 2013, s. 400. 
2
 Bu görüşte örnek olarak bkz.: Domaniç, Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK Şerhi-II, 1988, s. 632; 

Helvacı, Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, 2001, s. 93; Fatih Aydoğan, Ticaret 
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sermaye tavanına kadar sermayeyi artırma yetkisi yönetim kuruluna tanınabilir. Ancak bunun geçerli 

olabilmesi için, yönetim kuruluna en fazla 5 yıl için sermayeyi artırma yetkisi tanınmalı, başlangıç 

sermayesi en az 100.000 TL olmalı (TK m. 332/1, Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Kayıtlı 

Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ m. 5), olaydaki gibi kuruluşta kayıtlı sermaye 

sisteminin benimsenmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınmalı, başlangıç sermayesinin 

tamamının ödenmeli (Tebliğ m. 5/2) ve kayıtlı sermaye tavanı, başlangıç sermayesinin 5 katından fazla 

olmamalıdır (Tebliğ 5/5). Olayda, yönetim kurulunun sermayeyi artırma yetkisinin başlangıç ve bitiş 

süreleri, başlangıç sermayesinin miktarı ve başlangıç sermayesinin 2 katına kadar artırım yapabilme imkânı 

verilmesi mevzuata aykırılık içermemektedir. Hüküm geçerlidir. 

c) [b]ilgi alma hakkının kullanılabilmesi için sermayenin en az % 2’sini temsil eden oranda paya 

sahip olunmasının gerektiği (7,5 puan):  

 Hüküm geçersizdir. Zira bilgi alma hakkı, kişinin sahip olduğu payların sermayeye oranına 

bakılmaksızın her pay sahibi tarafından kullanılabilecek bireysel ve vazgeçilmez bir haktır. Bu hak, esas 

sözleşmeyle veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılamaz veya sınırlandırılamaz (TK 437/6). 

Olaydaki gibi bilgi alma hakkını kullanabilmek için belirli bir oranda paya sahip olma yönünde getirilen 

düzenleme hakkın sınırlanmasıdır ve Kanun’a aykırıdır.  

2. (T) AŞ yönetim kurulu kararlarının geçerliliğini, a) toplantı ve karar yetersayıları (5 puan); b) 

kararların içeriği (10 puan) bakımından ayrı ayrı değerlendiriniz.  

a) TK m. 390 uyarınca, esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim 

kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin 

çoğunluğu ile alır. Olayda tüm üyelere çağrı yapılmış ancak 5 üyeli yönetim kurulunun 3 üyesi 

toplantıya katılmış, üye tam sayısının çoğunluğu olan toplantı yetersayısı sağlanmıştır. Kararlar ise 2 

üyenin olumlu oyu ile, karar yeter sayısı olan hazır bulunan üyelerin çoğunluğu sağlanarak alınmıştır.  

b)   

 (T) AŞ’nin rakibi konumundaki (B) Limited Şirketinde müdür olarak görev yaptığı tespit 

edilen ve kendisine bir ay önce noterden ihtar gönderilerek bu davranışını sonlandırması 

istenmesine rağmen müdürlükten istifa etmeyen pay sahibi (P1)’in şirketten çıkarılması (6 

puan) 

Karar hem dayanak hem de sonuç açısından geçersizdir. Zira ilk olarak, kararın dayanağını 

oluşturan husus, pay sahibinin şirketle rekabet etmiş olmasıdır. Oysaki anonim şirkette pay sahibi 

bakımından rekabet yasağı öngörülmemiştir. Pay sahibinin tek borcu, taahhüt ettiği sermayeyi 

getirme borcudur (TK m. 480/1). Rekabet yasağı yalnızca anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri 

bakımından söz konusudur. Pay sahibinin sadakat borcunun dahi bulunmadığı doktrinde kabul 

edilmektedir. Bundan başka, karar sonucu bakımından da hukuka aykırıdır. Çünkü çıkarma 

kurumu anonim şirkette öngörülmemiştir. Ancak, pay sahibinin pay bedelini ödemede temerrüde 

düşmesi halinde –diğer koşullarının da bulunması kaydıyla- ıskat yaptırımı uygulanabilir ve ancak 

temerrüt pay sahibinin bütün payları açısından vuku bulmuşsa ıskat, pay sahibinin şirketten 

çıkarılması sonucunu doğurabilir. 

 şirket sermayesinin dış kaynaklardan 6.000.000-TL’ye artırılmasına, artırım sonucunda 

oluşacak payların her birinin 1-TL itibarî değerde olmasına, ancak pay sahiplerinin bu 

paylar için pay başına 3-TL ödemesi (4 puan) 

Karar, sermayenin primli pay çıkarılması yoluyla dış kaynaklardan artırımına yöneliktir. (T) AŞ, 

kayıtlı sermaye sistemini benimsediği için tavan sermayeye kadar artırıma karar verme yetkisi yönetim 

kuruluna aittir. Bu sistemde yönetim kuruluna primli pay çıkarma yetkisi esas sözleşme ile tanınabilir 

(TK m. 460/4, 480/2). Olayda esas sözleşmede bu yönde bir yetkilendirme olmadığından yönetim 

kurulunun almış olduğu bu karar geçersizdir.  

3. Olayda verilen bilgilere göre (T) AŞ’nin (Ü) ile akdettiği sözleşmenin geçerli olup olmadığını 

tespit ediniz (15 puan). 



 TK m. 356 uyarınca şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, 

sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin 

sözleşmeler, genel kurulca onaylanıp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz. Bu sözleşmelerin 

onaylanmasından ve tescilinden önce, bunların ifası amacıyla yapılmış olan ödemeler dâhil, her türlü 

tasarruf geçersizdir. Bununla birlikte TK m. 356’da sözü edilen sözleşmeler, yatırım/duran 

malvarlığına ilişkin olan sözleşmelerdir. Alınıp satılması şirketin doğrudan doğruya işletme konusuna 

giren (döner malvarlığına ilişkin) işlemler hakkında bu hüküm uygulanmayacağı gibi; cebrî icra 

yoluyla iktisap edilen ayın ve işletmeler hakkında da anılan düzenleme tatbik edilmez.  

Olayda (Ü)’ye ait işletme, şirketin tescilinden itibaren 2 yıl içinde ve sermayenin 

(6.000.000/10=600.000 < 1.000.000) onda birini aşan bir bedelle devralınmıştır. Devralınan işletme, 

yatırım malvarlığı niteliğinde olup, dolaylı olarak işletme konusuna dahildir ve TK m. 356’nın 

uygulama alanına girer. Dolayısıyla (T) AŞ’nin (Ü) ile akdettiği sözleşme geçerli değildir. 

4. (T) AŞ’nin tasfiyeden dönmesine ilişkin kararının geçerliliğini hem nisap hem de içerik 

açısından ayrı ayrı değerlendiriniz (10 puan). 

Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise, pay sahipleri arasında 

şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam etmesini 

kararlaştırabilir. Devam kararının sermayenin en az yüzde altmışının oyu ile alınması gerekir. Esas 

sözleşme ile bu nisap ağırlaştırılabilir ve başkaca önlemler öngörülebilir. Tasfiyeden dönülmesine 

ilişkin genel kurul kararını tasfiye memuru tescil ve ilan ettirir (TK m. 548). Olayda şirket, genel kurul 

kararı ile sona erdirilmiş ancak malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımına başlanmıştır. Bu 

aşamadan sonra artık geçerli bir tasfiyeden dönme kararı alınamaz. Karar, nisap bakımından hukuka 

uygun olsa da içerik bakımdan hukuka aykırıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


