
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 AKADEMİK YILI 

TİCARET HUKUKU DERSİ BÜTÜNLEME SINAVI SORU VE CEVAPLARI 

(İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ) 

 

OLAY I 

Tacir (A), Kocaeli’ndeki fabrikasında ürettiği otobüslerin İç Anadolu Bölgesi’ndeki satışlarına üç yıl 

boyunca aracılık etmesi için (B)’yi yetkilendirmiştir. Zamanla İç Anadolu Bölgesi’nde önemli bir müşteri 

çevresi oluşturan (B), Bursa’daki fabrikasında otobüs üreten (C) ile, (C)’nin İç Anadolu Bölgesi’ndeki 

satışlarına iki yıl süreyle aracılık etmek üzere anlaşmıştır. Durumu öğrenen (A), (B) ile arasındaki 

sözleşmeyi 01.06.2015 tarihinde feshetmiş; bunun üzerine (B) de (A) aleyhine denkleştirme bedeli (portföy 

tazminatı) istemiyle bir dava açmıştır. 

(A), 10.06.2015 tarihinde fabrikasını kapatarak faaliyetine son vermiş, işletmesini 20.09.2015 tarihinde 

ticaret sicili nezdinde terkin ettirmiştir. (A)’dan alacaklı olan (Ü), 01.08.2016 tarihinde (A)’nın iflası 

talebiyle dava açmıştır. 

SORULAR 

1) (B) denkleştirme bedeline (portföy tazminatına) hak kazanmış mıdır? (10 puan) 

TK md. 122 hükmü gereğince denkleştirme isteminde bulunabilmek için; (i.) müvekkilin acentenin 

bulduğu yeni müşteriler sayesinde sözleşmenin sona ermesinden sonra da önemli menfaatler elde etmesi, 

(ii.) bu nedenle acentenin ücret kaybına uğraması ve (iii.) denkleştirme bedeli ödenmesinin hakkaniyete 

uygun olmasıdır. Olayda (A) sözleşmenin hitamından kısa bir süre sonra işletme faaliyetine son verdiğinden 

yukarıda sayılan (i) no’lu şart sağlanmamıştır.  

Ayrıca TK md. 122/3 gereği, acentelik sözleşmesi, acente tarafından müvekkilin feshi haklı kılacak bir 

eylemi olmadan veya müvekkil tarafından acentenin kusuru sebebiyle haklı nedene dayalı olarak 

feshedilirse acente denkleştirme isteminde bulunamaz. Olayda (B), (A) ile acentelik sözleşmesi devam 

ederken, müvekkili (A) ile aynı ticaret dalı içerisinde birbiriyle rekabette bulunan (C) adına acentelik yapma 

taahhüdünde bulunarak TK md. 104 hükmündeki tekel kuralına aykırı hareket etmiştir. Bu nedenle müvekkil 

(A), sözleşmeyi acentenin kusuruna dayanarak haklı nedenle feshettiğinden denkleştirme tazminatına ilişkin 

birinci şart da sağlanmamıştır. 

2) (A)’nın tacir sıfatı ne zaman sona ermiştir? (5 puan) 

Gerçek kişi (A), bir ticari işletmeyi kendi adına işlettiği için tacirdir (TK md. 12). Tacir sıfatının 

kazanılması için gerekli şartlardan birinin yitirilmesi ile tacir sıfatı sona erer. Olayda (A), fabrikasını 

kapattığı 10.06.2015 tarihinde “işletme” olgusuna son verdiği için tacir sıfatını kaybetmiştir. 

3) (Ü)’nün iflas talebi yerinde midir? (5 puan) 

Tacirler hem adi hem de ticari borçlarından dolayı iflasa tabidirler (TK md. 18/1). Ayrıca İİK md. 44/2 

hükmü uyarınca tacir sıfatını kaybeden bir kişinin, ticareti terk ettiğine ilişkin Türkiye Ticaret Sicil 

Gazetesinde yapılan ilandan itibaren bir yıl boyunca iflas yolu ile takip edilmesi mümkündür. Bu bilgilere 

göre (A), 20.09.2015 tarihinden itibaren bir yıl boyunca iflas yoluyla takip edilebilir. Dolayısıyla (Ü)’nin 

talebi yerindedir. 

 

OLAY II 

Çek hesabı (İ) Bankası’nın Beyoğlu Şubesi nezdinde bulunan (D), lehtarı (A), düzenleme tarihi 

10.03.2017, düzenleme yeri İstanbul ve diğer unsurları da tam olan 75.000-TL bedelli bir çek keşide 

etmiştir. (D), çek metnine; “çekin düzenleme tarihinden itibaren beş gün içinde ibraz edileceği, aksi 

takdirde yapılan ibraz işleminin geçersiz olacağı” yönünde bir kayıt da eklemiştir. Çek (A) tarafından 

(B)’ye yalnızca imza atılmak suretiyle devredilmiştir. (B) bedel hanesini 175.000-TL şeklinde değiştirmiş ve 
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“bedeli rehin içindir” kaydını ekleyerek çeki tam ciro ile (C)’ye teslim etmiştir. (C) ise, çeki 17.03.2017 

tarihinde (İ) Bankası’nın İzmit Şubesi’ne ibraz etmiştir. Banka görevlisi, (D)’nin 16.03.2017 tarihinde 

çekten caydığını ve çekte tahrifat bulunduğunu belirterek ödeme yapılamayacağını ifade etmiştir.  

 

SORULAR 

1) Olaydaki çekin ciro zincirini çizerek, (C)’nin yetkili hamil olup olmadığını tespit ediniz. (6 puan) 

 

Emre yazılı senetlerde, senedi düzgün bir ciro zincirine 

dayanarak elinde bulunduran kişi yetkili/meşru hamildir (TK 

md. 686/1, 2). Düzgün bir ciro zinciri için üç kural vardır; (i.) 

ilk ciro lehtar tarafından yapılmalı, (ii.) her bir tam ciroda senet kendisine ciro edilen kişi bir sonraki cironun 

cirantası olmalıdır, beyaz ciro zinciri bozmaz ve (iii.) son ciro hamil lehine yapılmış tam veya beyaz ciro 

olmalıdır. Olayda bu şartlar tamam olsa da, çekte vadenin olmaması, çekin ödeme aracı olması/kredi aracı 

olmaması ve çekte kısa ibraz sürelerinin öngörülmesi sebebiyle çekte rehin cirosu kabul edilmemektedir. 

Olayda yapılan rehin cirosunun geçersiz olması dolayısıyla ciro zinciri koptuğundan, (C) yetkili hamil 

sıfatını kazanmamıştır.  

2) Olaydaki çekin ibrazını a) süre ve b) ibraz edilen şube yönünden değerlendiriniz. (6 puan) 

a) Bir çek düzenlendiği yerde (bu ibare Yargıtay kararları kapsamında “il” olarak 

değerlendirilmektedir) ödenecekse on gün içerisinde muhatap bankaya ibraz edilmelidir (TK md. 796/1). 

Çekin fiilen düzenlendiği ve ibraz edildiği yerlerin bu sürenin hesabında bir önemi yoktur. İbraz sürelerine 

ilişkin bu hüküm emredici nitelikte olduğundan bu sürelerin kısaltılması mümkün değildir. Olaydaki çekin 

düzenlenme yeri İstanbul’dur. Ödeme yeri ise açıkça belirtilmediğinden, TK md. 781/2 gereği muhatabın 

unvanı yanında yazan Beyoğlu, dolayısıyla İstanbul ödeme yeri kabul edilecektir. Düzenlenme ve ödeme 

yerleri aynı olan olaydaki çeke ilişkin ibraz süresi on gündür ve ibraz da bu süre içinde yapılmıştır. 

b) Çek, çekle işleyen hesabın bulunduğu şube dışındaki bir şubeden de karşılığı sorulmak suretiyle 

ödenebilir. Eş deyişle çek muhatabın herhangi bir şubesine ibraz edilebilir ve bu şekilde yapılan bir ibraz, 

geçerli bir ibrazın tüm hukuki sonuçlarını doğurur (ÇekK md. 3/1).  

3) (C)’nin yetkili hamil olduğu varsayımında, banka görevlisinin ödememe ile ilgili olarak ileri 

sürdüğü hukuki gerekçeler yerinde midir? (8 puan) 

Çekten cayma, ancak o çekin ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder (TK md. 799/1). 

Dolayısıyla ibraz süresi içinde yapılan bir cayma beyanına rağmen, çek süresinde ibraz edilirse, muhatap 

banka ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle ilk gerekçe yerinde değildir.  

Sahte veya tahrif edilmiş bir çeki ödemiş olmasından doğan zarar muhataba ait olur; meğer ki, senette 

düzenleyen olarak gösterilen kişiye, kendisine verilen çek defterini iyi saklamamış olması gibi bir kusurun 

yüklenmesi mümkün olsun (TK md. 812). Olayda çekin bedel unsuru üzerinde tahrifat gerçekleştirilmiştir. 

Anılan değişikliğin düzenleyen (D) tarafından yapılmadığı bilgisi verildiğinden, muhatap (İ) Bankası ödeme 

yapmaktan kaçınabilir. Anılan açıklamalar ışığında, banka görevlisinin tahrifat ile ilgili gerekçesi yerindedir. 

 

OLAY III 

06.06.2014 tarihinde 1.000.000 TL esas sermaye ile kurulan, sermayesinin tamamı ödenmiş olan (T) 

Gıda Anonim Şirketi’nin [=(T) AŞ] esas sözleşmesinde, 

a) pay sahibi olmayan kişilerin temsilci sıfatıyla genel kurula katılamayacakları, 

b) tüm pay sahiplerinin onayı ile toplantı yapılmaksızın elden karar dolaştırma yoluyla genel kurul kararı 

alınabileceği, 

İmza (A)  

(C)’ye ödeyiniz. (Bedeli rehin içindir) 

İmza (B)  
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düzenlenmiştir. Bir süre sonra yönetim kurulu üyesi (Y1) ile (T) AŞ arasında akdedilen sözleşme ile (Y1)’in 

Adana’da bulunan otomobil galerisi (T) AŞ’ye devredilmiştir. 

(T) AŞ’nin hukuka uygun bir çağrıya dayalı olarak, 16.02.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul 

toplantısında, diğer gündem maddelerinin yanı sıra, 

1. yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmelerine, 

2. aynı zamanda pay sahibi de olan (P1)’e şirket kuruluşunda gösterdiği emek karşılığında intifa senedi 

verilmesine yönelik olarak esas sözleşmede yer alan hükmün kaldırılmasına ve (P1)’in intifa senedinin iptal 

edilmesine,  

karar verilmiştir. Sermayenin %15’i oranında paya sahip olan (P2) tüm kararlara olumsuz oy kullanarak 

muhalefetini tutanağa geçirmiştir. 

Ayrıca (P2) genel kurul sırasında, (T) AŞ’nin İzmir’deki işletmesine ilişkin 2015 yılı harcamalarının 

incelenmesi amacıyla özel denetçi atanması talebinde bulunmuş ise de, bu talep “bir önceki genel kurul 

toplantısında zaten talebi üzerine bu konuda kendisine bilgi verildiği” ve “gündemde buna ilişkin bir madde 

de yer almadığı” gerekçeleri ile toplantı başkanı tarafından reddedilmiştir. 

Bunun üzerine (P2) şirkete karşı açtığı ilk davada özel denetçi atanmasını talep etmiştir. 

(P2) yönetim kurulu üyelerine karşı açtığı diğer bir davada ise 2015 yılında İzmir işletmesine ait 

harcamalardaki fahiş tutarlar nedeniyle (T) AŞ’nin zarara uğradığını ileri sürerek, hükmolunacak para 

şirkete ödenmek üzere tazminat talebinde bulunmuştur. Kendilerine karşı açılan davada yönetim kurulu 

üyeleri 

- 16.02.2016 tarihli genel kurul toplantısında ibra edildiklerini ve 

- (P2)’nin şirketi temsile yetkili olmadığını, bu sebeple tazminat tutarı şirkete ödenmek üzere dava 

açamayacağını 

ileri sürerek davanın reddini talep etmişlerdir. 

Genel kurul toplantısına katılmayan (P1) ise, genel kurulda alınan 2 numaralı kararın geçersizliğini ileri 

sürerek 22.08.2016 tarihinde şirkete karşı bir dava açmıştır. Bu davada (T) AŞ, i) dava açma süresinin 

geçtiğini ii) kaldı ki (P1)’in genel kurul toplantısına katılmadığı için alınan kararlar aleyhine dava 

açamayacağını savunmuştur. 

 

SORULAR 

1) (T) AŞ’nin esas sözleşmesinde yer alan hükümlerin geçerliliğini ayrı ayrı değerlendiriniz. (8 

puan) 

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay 

sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir. Temsilcinin pay sahibi 

olmasını öngören esas sözleşme hükmü geçersizdir (TK md. 425). Bu nedenle ilgili esas sözleşme hükmü 

geçersizdir. 

Anonim şirket genel kurulunda toplantı yapılmaksızın elden dolaştırma yoluyla karar alınmasına 

imkân tanınmamıştır. TK md. 340 hükmünde düzenlenen emredici hükümler ilkesi de dikkate alındığında, 

aksi yöndeki bir esas sözleşme hükmünün geçersiz olduğu sonucuna ulaşılır. Bu bakımdan TK sisteminde 

genel kurul kararları, mutlaka toplantı yapılarak alınmak zorundadır. Pay sahiplerinin menfaatlerini himaye 

edebilme gayesiyle düzenlenen emredici usule aykırı esas sözleşme hükmü geçersizdir. 

2) (T) AŞ ile (Y1) arasında akdedilen sözleşme ile tarafların bağlı olup olmadığını; i) sözleşmenin 

konusu, ii) sözleşmenin tarafları bakımından ayrı ayrı açıklayınız. (15 puan) 

TK md. 371/2 hükmü uyarınca, temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle işletme konusu dışında 

yaptıkları işlemler de şirketi bağlar; meğerki üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu 
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bildiği veya durumun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu ispat edilsin. Olayda (T) AŞ, işletme 

konusuna girmeyen bir alanda işlemi yapmışsa da, işlemin diğer tarafı (Y1)’in yönetim kurulu üyesi olması 

nedeniyle (T) AŞ’nin faaliyet konusunu bilmemesi düşünülemeyeceğinden, şirket bu işlemle bağlı 

olmadığını ileri sürebilir. 

Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir 

işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada 

bulunamaz (TK md. 395/1). Olayda genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu üyesi (Y1) ile devir işlemi 

gerçekleştiren (T) AŞ bunun geçersizliğini ileri sürebilir. Ancak, (Y1) bu tip bir iddiada bulunamaz. 

3) (P2)’nin özel denetçi atanması talebiyle açtığı davanın başarı şansını değerlendiriniz. (12 puan) 

Pay sahipleri, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya 

inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa belirli olayların özel denetimle açıklığı kavuşturulmasını, gündemde 

yer almasa dahi genel kuruldan isteyebilir (TK md. 438). TK md. 439 hükmü gereğince, genel kurulun özel 

denetim talebini reddetmesi hâlinde sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahipleri üç ay içinde 

mahkemeden özel denetçi atanmasını talep edebilir. % 15 oranında paya sahip olan (P2), kanunen aranan 

sermaye oranını tek başına sağladığından, talebinin genel kurul tarafından reddedilmesi üzerine 

mahkemeden özel denetçi atanmasını talep edebilir. Olaydan (P2)’nin bir önceki genel kurulda bu konuda 

bilgi alma hakkını da kullanmış olduğu anlaşılmaktadır. Bilgi alma hakkının daha önceden kullanılması, 

özel denetim istenmesinin bir şartı olduğundan ve ayrıca özel denetçi istenmesi, gündeme bağlılık ilkesinin 

istisnasını teşkil ettiğinden toplantı başkanının her iki gerekçesi de isabetsizdir. 

4) Kendilerine karşı açılan davada yönetim kurulu üyelerinin yaptığı savunmalar isabetli midir? 

Ayrı ayrı açıklayınız. (15 puan) 

Şirket genel kurulunun ibraya ilişkin kararı, şirketin, ibraya olumlu oy veren ve ibra kararını bilerek 

payı iktisap etmiş pay sahiplerinin dava hakkını kaldırır (TK md. 558). Olayda pay sahibi (P2) ibra kararına 

ilişkin olumsuz oy kullandığından, yönetim kurulu üyelerine dava açma hakkının bu açıdan ortadan kalktığı 

söylenemez. Ancak diğer pay sahiplerinin dava hakları, ibra tarihinden itibaren altı ay boyunca devam 

etmektedir (TK md. 558/2). 

Şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket ve her bir pay sahibi talep edebilir. Pay sahipleri, tazminatın 

ancak şirkete ödenmesini isteyebilirler (TK md. 555). Bu itibarla pay sahiplerinin şirketin zararını tazmin 

etmek üzere yönetim kurulu üyelerine karşı dava açabilmeleri için şirketi temsil yetkisini haiz olmaları 

gerekmez. Aksine bir yorum, kanunen pay sahiplerine tanınan bu dava hakkının kısıtlanmasına yol açar. Bu 

itibarla, anılan davayı (yukarıda ibra kararı hakkındaki açıklamalar geçerliliğini sürdürmekle birlikte) her bir 

pay sahibi açabilir. 

5) (P1)’in açtığı davada (T) AŞ’nin yaptığı savunmalar isabetli midir? Ayrı ayrı açıklayınız. (10 

puan) 

(P1)’e şirket kuruluşunda gösterdiği emeğe karşılık intifa senedi verilmesine yönelik hükmün, intifa 

senedi sahibinin rızası olmaksızın, tek taraflı şekilde genel kurul kararıyla kaldırılması/değiştirilmesi 

şeklindeki bu uygulama, intifa senedi sahibi ile şirket arasındaki sözleşmesel ilişkide değişiklik yapılması 

anlamına geleceğinden kararın butlanına sebebiyet verecektir (TBK md. 27, TK md. 447). 

Butlanın tespiti talebinin ileri sürülebilmesi için –iptal davasından farklı olarak- üç aylık hak düşürücü 

süreye söz konusu olmadığından; kanunen öngörülen bir süre sınırı bulunmadığından (T) AŞ’nin dava açma 

süresinin geçtiği yönündeki savunma isabetsizdir. Toplantıya katılma, olumsuz oy kullanma ve bunu 

toplantı tutanağına işlettirme koşulları [TK md. 446/1-(a)] iptal davasında arandığından; butlanın tespiti 

davasından aranmadığından, (T) AŞ’nin ikinci savunması da isabetli değildir. 


