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TİCARET HUKUKU-II
Anonim Şirkete GiriŞ, kuruluŞ, 

temel ‹lkeler

•	 Anonim	Şirkete	Giriş

•	 Anonim	Şirketin	Türleri

•	 Anonim	Şirketin	Tanımı	ve	Unsurları

•	 Anonim	Şirketin	Kuruluşu

•	 Kuruluştaki	Eksiklikler,	Sorumluluk	ve	
Kanuna	Karşı	Hile

•	 Anonim	Şirketlerdeki	Temel	İlkeler

Anonim Şirkette PAY kAVrAmI,  
PAY SAHiBinin HAklArI Ve BorÇlArI  

menkul kIYmetler

•	 Pay	Kavramı

•	 Pay	Sahibinin	Hakları

•	 Pay	Sahibinin	Borçları

•	 Menkul	Kıymetler

•	 Kaydi	Paylar

limited Şirketler, kooPerAtifler
•	 Limited	Şirketler
•	 Limited	Şirketin	Tanımı	ve	Unsurları
•	 Limited	Şirketin	Kuruluşu
•	 Limited	Şirketin	Organları
•	 Limited	şirkette	Ortakların	Hak	ve	Borçları
•	 Limited	Şirkette	Payın	Devri,	Çıkma	ve	Çıkarılma
•	 Limited	Şirketin	Sona	Ermesi	ve	Tasfiyesi
•	 Kooperatifler
•	 Kooperatifin	Tanımı	ve	Unsurları
•	 Kooperatiflerin	Kuruluşu
•	 Kooperatiflerde	Ortaklık,	Ortakların	Hak	ve	Yüküm-

lülükleri
•	 Kooperatiflerin	Organları
•	 Kooperatiflerin	Sona	Ermesi

kAmBiYo Senetleri HAkkIndA Genel 
BilGiler, Bono Ve PoliÇe

•	 Kambiyo	Senetlerinin	Ortak	Özellikleri

•	 Kambiyo	Senetlerinde	Geçerli	Olan	İlkeler

•	 Kambiyo	Senetlerinin	Ortak	Hükümleri

•	 Poliçe

•	 Bono

Anonim Şirkette YÖnetim kurulu,  
Genel kurul Ve denetim

•	 Yönetim	Kurulu

•	 Anonim	Şirketlerin	Denetimi

•	 Genel	Kurul

Anonim Şirkette eSAS SÖZleŞme  
deĞiŞiklikleri, SonA erme Ve tASfiYe,  

Hukuki Ve CeZAi Sorumluluk
•	 Esas	Sözleşme	Değişikliği	Süreci
•	 Esas	Sermayenin	Artırılması
•	 Esas	Sermayenin	Azaltılması
•	 Anonim	Şirketin	Sona	Ermesi
•	 Anonim	Şirketin	Tasfiyesi
•	 Anonim	Şirkette	Hukuki	ve	Cezai	

Sorumluluk

kIYmetli eVrAk HukukunA GiriŞ
•	 Kıymetli	Evrak	Kavramı
•	 Kıymetli	Evrakın	Tanımı	ve	Unsurları
•	 Kıymetli	Evrakın	Özellikleri
•	 Kıymetli	Evrak	Türleri
•	 Kıymetli	Evrak	ve	Benzer	Senetler
•	 Kıymetli	Evrakta	Defiler
•	 Kıymetli	Evrakın	Ziyaı	ve	İptali

Çek Ve emtiA Senetleri

•	 Çek

•	 Çekte	Şekil	Şartları

•	 Çekin	İbrazı,	Çekte	Vade,	İbraz	Süreleri

•	 Çekin	Ödenmesi,	Çekten	Cayma

•	 Karşılıksız	Çek,	Çekte	Zamanaşımı

•	 Emtia	Senetleri



Öğretmen Diyor ki! ?? Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu
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Anonİm ŞİRkETE GİRİŞ, kuRuluŞ, TEmEl ‹lkElER

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Anonim şirketlerin unsurları, sözleş-
mesindeki zorunlu unsurları ve türlerini iyi öğreniniz.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 1 - 2

Anonim şirket, Türk Ticaret Kanunu’nda 329-563’ncü maddeler arasında düzenlenmiş olan bir ser-
maye şirketidir.

Anonim Şirketin Yararları
 ➣ Anonim şirketlerin kurumsal yapısı, ortakları değişmesine rağmen şirketin bundan etkilenmeden 
devam etmesine imkân verir.

 ➣ Atıl durumdaki küçük tasarrufları bir araya getirerek büyük sermayeler oluştururlar. Böylece bü-
yük yatırımlar ve büyük projelerin gerçekleştirilmesine imkân verir.

 ➣ Şirket ortaklarının sorumluluğunun sınırlı olması, pay devrinin kolay olması da tercih edilmesini 
sağlar.

 ➣ Anonim şirket hisselerinin borsada işlem görmesi, şirkete ortak olmayı ve şirketten çıkmayı ko-
laylaştırmaktadır.

Anonim Şirketin Sakıncaları
 ➣ Anonim şirketler büyük sermaye oluşumuna, tekelleşmeye ve piyasada rekabetin sınırlanmasına 
neden olabilmektedir.

 ➣ Özellikle çok ortaklı anonim şirketlerde pay sahiplerinin genel kurul toplantısına ilgisiz kalması 
güç boşluğuna yol açmaktadır.

 ➣ Ortakların şirkete katılım payı olarak getirdikleri sermaye, basiretsiz yöneticiler tarafından kötü 
idare edilebilmekte veya şirkette çoğunluğu elinde bulunduran hakim ortak şirketi kendi menfaat-
leri doğrultusunda yönlendirebilmektedir.

 ➣ Halka açık anonim şirketlerde, piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) sermaye piyasasına duyu-
lan güveni sarsabilmektedir.

ANON‹M Ş‹RKET‹N TÜRLER‹

ORTAK SAyISI BAKIMINdAN ANONiM ŞiRKETLER
Tipik Anonim Şirket
Çoğunluk ilkesinin geçerli olduğu anonim şirketlerde genellikle birden çok pay sahibi bulunmaktadır.
Tek Ortaklı Anonim Şirket
Baştan şirketin tek ortakla kurulması mümkün olduğu gibi çok ortaklı bir şirketin sonradan tek ortaklı 

hâle gelmesi de mümkündür.

HALKA AçIKLIK BAKIMINdAN ANONiM ŞiRKETLER
Halka açık anonim şirketlere ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat da uygulanmaktadır.
Kapalı Tip Anonim Şirket
Genelde aile işletmesi şeklinde yapılanmış anonim şirketler olup, sermayesi düşük, ortak sayısı da 

azdır, hatta tek ortaklı olarak da kurulabilmektedir.

ÜNİTE

1

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Halka Açık Anonim Şirket
Hisse senetlerini halka arz eden veya arz etmiş sayılan şirketler halka açık anonim şirketlerdir. Pay 

sahibi sayısı 500’ü aşan anonim şirketlerin hisse senetleri halka arzolunmuş sayılır.
Halka açık anonim şirketler için geçerli olan başlıca özellikler şunlardır:

 ➣ Oy hakkından yoksun hisse senedi çıkarabilirler.
 ➣ Kâr payı dağıtmakla yükümlüdürler, esas sözleşmelerinde birinci temettü oranının gösterilmesi 
zorunludur.

 ➣ Halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri uygulanacaktır, bu konuda kurallar Ser-
maye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenecektir.

SERMAyESi BAKIMINdAN ANONiM ŞiRKETLER

Esas Sermayeli Anonim Şirket
Esas sermaye, ana sözleşmede gösterilmiş sabit bir rakamdır. Kayıtlı sermaye sistemine geçmemiş 

bütün anonim şirketlerde esas sermaye sistemi geçerlidir. Bu sistemde esas sermayenin artırılması ve 
azaltılması yetkisi genel kurula tanınmış olup bu konuda özel bir prosedür öngörülmüştür. Anonim şir-
ketlerde asgari sermaye tutarının elli bin (¨ 50.000) Türk lirasından az olmaması gerekir.

Kayıtlı Sermayeli Anonim Şirket
Bu sistem kapalı tip anonim şirketler için de benimsenmiştir. Bu sistemin tipik özelliği belirli alt ve üst 

limitler arasında yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılabilmesi, esas sözleşmenin değiştiril-
mesine gerek olmamasıdır. Ayrıca bu sistemde imtiyazlı ve itibari değer üzerinde pay çıkarma, rüçhan 
hakkının sınırlandırılması gibi yetkiler de yönetim kuruluna tanınabilmektedir.

Kapalı tip anonim şirketler, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmişlerse başlangıç sermayelerinin en 
az yüz bin (¨ 100.000) Türk lirası olması gereklidir. Buradaki asgari sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca 
artırılabilir.

ANON‹M Ş‹RKET‹N TANIMI VE UNSURLARI
İktisadi konularda faaliyette bulunmak üzere kurulan; ticaret unvanına sahip; sermayesi belirli ve 

paylara bölünmüş olan; borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan; pay sahiplerinin, 
sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumlu oldukları, en az bir kişiyle 
kurulabilen şirkettir.

UNSURLARI

Ticaret Unvanı
Anonim şirketin ticaret unvanının çekirdek kısmı, işletme konusu ve “Anonim Şirket” kelimelerinden 

oluşur.
Ticaret unvanında yer alan “Anonim Şirket/Ortaklık” ifadelerinin kısaltılarak AŞ ve AO şeklinde ya-

zılması da mümkündür. Ancak unvanda bir gerçek kişinin adının ve soyadının yer alması hâlinde AŞ ve 
AO kısaltması kullanılamaz.

“Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” kelimelerinin anonim şirketin ticaret unvanında kullanılabil-
mesi Bakanlar Kurulu kararıyla mümkündür.

Amaç ve Konu
Kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Ayrıca şirketin konu-

sunun ticaret unvanında da yer alması zorunludur.
ultra vires: Ticaret şirketlerinin, şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusunun çerçevesi içinde kal-

mak şartıyla, hak kazanabileceği ve borç üstlenebileceğini öngören ilke. 6762 sayılı Ticaret Kanunu’nda 
geçerli olan bu ilke 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na alınmamıştır.

Sermaye
Sermayesi belirli ve paylara bölünmüştür. Sermayenin önceden belirlenmiş sabit bir rakam olarak 

sözleşmede gösterilmesi gereklidir. Sabit bir rakam olması sermayenin değiştirilemeyeceği anlamına 
gelmez, sonradan genel kurul kararıyla sermayenin artırılması ve azaltılması mümkündür. Esas sözleş-
mede sermayenin ve her bir payın itibari değerinin gösterilmesi zorunludur.

Anonim şirketin kuruluşunda sermayenin tamamının taahhüt edilmiş olması ve nakdi sermayenin en 
az %25’inin ödenmiş olması zorunludur.

Anonim şirket sermayesi, nakdi ve ayni sermaye niteliği taşıyabilir. Üzerlerinde hizmet edimleri, 
kişisel emek, itibar, vadesi gelmemiş alacaklar ise sermaye olamaz.
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Ortak Sıfatı ve Ortakların Sınırlı Sorumluluğu
Gerçek kişiler ve tüzel kişiler ortak olabilirler. Anonim şirket ortakları şirkete karşı üstlendikleri ser-

maye borcu ile sınırlı olarak sorumludurlar.
Anonim şirket tüzel kişiliğe sahip olup borçlarından dolayı kendi mal varlığıyla sorumludur. Ortaklar 

şirketin borcundan dolayı sorumlu tutulamazlar. Anonim şirketlerde tek borç ilkesi geçerli olup, ortaklar 
sermaye taahhüdünü yerine getirdiğinde anonim şirkete karşı borcu kalmadığı gibi şirketin borcundan 
dolayı da sorumlu tutulamazlar.

Tüzel Kişilik
Ticaret siciline tescil ile birlikte tüzel kişilik kazanırlar.

ANONiM ŞiRKETiN KURULUŞU

KURULUŞ TÜRLERi
Nakdi Kuruluş - Nitelikli Kuruluş
nakdi kuruluş: Anonim şirketin kuruluşunda ortaklarca taahhüt edilen sermayenin tamamının na-

kitten oluşması hâlinde nakdi kuruluş söz konusudur.
nitelikli kuruluş: Şirketin kuruluşunda şirkete ayın sermaye getirilmesi, şirket hesabına bazı mal-

ların satın alınması, kurucular ve yönetim kurulu üyelerine bazı yararlar sağlanması hâlinde nitelikli 
kuruluş söz konusudur.

ANi KURULUŞ  HALKA AçIK KURULUŞ
Ani kuruluş: Şirket sermayesinin tamamının kurucular tarafından taahhüt edildiği yöntem ani ku-

ruluştur.
Halka Açık kuruluş: Halka açık kuruluş yönteminin uygulanabilmesi için öncelikle payların halka 

arz edileceklerinin esas sözleşmede öngörülmüş olması gerekir.
Taahhüdünün muhatabı sermaye piyasası yatırımcılarıdır. Söz konusu payların şirketin tescilinden 

itibaren 2 ay içinde pay senedine bağlanıp halka arz edilmesi şarttır.
Bütün payların halka arz edilmesi hâlinde, satılmayan payların bedellerinin tamamı taahhüt eden 

ortaklar tarafından iki aylık süreyi izleyen üç gün içinde ödenmelidir Payların bir kısmının halka arz edil-
mesi halinde ise satılmayan payların bedellerinin tamamı, halka arzedilmeyen payların bedellerinin ise 
yüzde yirmi beşi (%25) iki aylık süreyi izleyen üç gün içinde ödenmelidir.

KURUcULAR
Anonim şirketlerde pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucudur.

KURULUŞ BELgELERi
Esas sözleşme; kurucular beyanı, değerleme raporları, ayın ve işletme devralınmasına ilişkin olanlar 

da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirketle, kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan 
sözleşmeler kuruluş belgeleridir.

KURULUŞ AŞAMALARI
Sözleşmenin düzenlenmesi kurucuların imzalarının noterde onaylanması, ayni sermayeye değer bi-

çilmesi, Bakanlık izni bedellerinin ödenmesi, kurucular beyanı ticaret siciline tescil ve ilan gibi aşamalar 
söz konusudur.

Noter Onayı
Kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız 

taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açık-
lamalarıyla taraflar arasında ön şirket kurulmaktadır. Noterde esas sözleşmenin imzalanmasıyla kurulan 
önşirket, ticaret siciline tescil ile tasfiyesiz olarak kendiliğinden sona ermektedir.

Pay Bedellerinin Ödenmesi
Halka arz edilmek üzere pay taahhüt edilmiş olması hâlinde, ortaklar pay bedellerini halka arzdan 

sonra ödeyeceklerdir. Halka arz edilen payların bedelleri satıştan elde edilen gelirden ödenecektir.
Ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlara, şirket merkezinin bulunaca-

ğı yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçilmelidir.
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KURULUŞTAKi EKSiKLiKLER, SORUMLULUK VE KANUNA KARŞI HiLE

FESiH dAVASI
Şirketin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, pay sahip-

lerinin veya kamunun menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlal edilmiş olursa fesih 
davası açılabilecektir.

Fesih davasının mahkeme tarafından kabulü için iki şart bir arada bulunmalıdır:
 ➣ Kanuna aykırılık önemli ölçüde olmalıdır.
 ➣ Şirket alacaklılarının, pay sahiplerinin veya kamunun menfaati önemli şekilde tehlikeye düşmüş 
ya da ihlal edilmiş olmalıdır.

Fesih davasının, şirketin tescil ve ilanından itibaren üç aylık hak düşürücü süre içinde, şirketin mer-
kezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde açılması gerekmektedir. Anonim şirket tüzel 
kişilik kazandıktan sonra açılacağından fesih davası, şirket tüzel kişiliğine karşı açılır.

Kuruluştaki hukuka aykırılık nedeniyle fesih davası açma yetkisine sahip olan kişiler şunlar-
dır:

 ➣ Yönetim kurulu, 
 ➣ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
 ➣ ‹İlgili alacaklı, 
 ➣ Pay sahibi.

KURULUŞ SIRASINdA yApILAN iŞLEMLERdEN ŞiRKETiN SORUMLULUğU
Tescilden önce şirket adına işler yapanlar ve taahhütlere girişenler, bu işlem ve taahhütlerden şah-

sen ve müteselsilen sorumludurlar. Ancak, işlem ve taahhütlerin, ileride kurulacak şirket adına yapıldığı 
açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline tescilinden sonra 3 aylık süre içinde bu taahhütler şirket tara-
fından kabul olunmuşsa yalnız şirket sorumlu olur.

KURUcULARIN SORUMLULUğU
Anonim şirketin kuruluşunda, belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yan-

lış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykı-
rılıklardan doğan zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı 
hâlinde bunlara katılanlar sorumludur.

Kuruculara karşı açılacak tazminat davası, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren 
2 ve her hâlde zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren 5 yıl geçmekle zamanaşımına uğ-
rar. Dava, şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açılabilir.

KURULUŞTAN SONRA dEVRALMA (KANUNA KARŞI HiLE)
Anonim şirketin nakit dışı sermaye ile kurulması, mahkemeye başvurma, bilirkişi seçimi, değer tak-

diri, ana sözleşmeye bu değerin yazılması gibi birtakım formalitelere uyulmasını gerektirmektedir. Kuru-
cuların bu formalitelerden kaçınarak şirketin tescilinden sonra bir işletmeyi ve aynı devralmaları kanuna 
karşı hile sayılmış ve yapılan işlemin geçersiz olacağı öngörülmüştür.

ANONiM ŞiRKETLERdEKi TEMEL iLKELER

çOğUNLUK iLKESi
Anonim şirketlerde çoğunluk ilkesi geçerlidir. Şahıs şirketlerinden farklı olarak kararlar oy çokluğu 

ile alınır. Bu ilke doğrultusunda genel kurul tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya 
olumsuz oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.

SINIRLI SORUMLULUK iLKESi
Tüzel kişiliğe sahip olan anonim şirketler borçlarından dolayı kendi mal varlığıyla sorumludurlar. 

Ortaklar şirketin borcundan dolayı sorumlu değildirler.

ORTAKLIK HAKLARINdAN SERMAyE pAyI ORANINdA yARARLANILMASI
Anonim şirket ortaklarının şirket karşısında mali ve yönetime ilişkin hakları bulunmaktadır. Kural 

olarak bu hakların kullanılmasında sermayeye katılma oranı belirleyicidir.
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MAL VARLIğININ KORUNMASI iLKESi
 ➣ Şirketin kuruluşunda sermayenin tamamı taahhüt edilmiş olmalı
 ➣ Sermaye gereği gibi ve tam ifa olunmalıdır. 
 ➣ Ayni sermayeye mahkeme tarafından atanacak bilirkişi tarafından değer biçilmelidir.
 ➣ Sermayeye faiz ödenemez ve kâr payı ancak net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden 
dağıtılabilir.

 ➣ Kanunda öngörülen şartlar dışında anonim şirketin kendi paylarını iktisap etmesi ve rehin alması 
yasaktır.

 ➣ Sermayenin zararlar sonucunda kısmen veya tamamen karşılıksız kalması ve şirketin acze düş-
mesi hâlinde gerekli önlemler alınmalıdır.

 ➣ Yıllık kârın yüzde beşi (%5), ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine (%20) ulaşıncaya kadar kanu-
ni yedek akçe olarak ayrılmalıdır.

yABANcI BiR MAL VARLIğINI iŞLETME iLKESi
Şirket, ortakların genel kurul olarak seçtikleri yönetim kurulu tarafından idare edilmektedir. A.Ş.; 

genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur.

dIŞARIdAN dENETLEME iLKESi
Şahıs şirketleri ortaklar tarafından denetlenirken anonim şirketler pay sahibi ve şirket çalışanı olma-

yan bağımsız denetçiler tarafından denetlenmektedir.

dEVLETiN iLgiLENMESi iLKESi
 ➣ Bazı anonim şirketlerin kuruluşunun ve esas sözleşme değişikliklerinin bakanlık iznine tabi olması, 
 ➣ Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişilerinden birine, esas sözleşmede 
öngörülecek bir hükümle, pay sahibi olmasalar da işletme konusu kamu hizmeti olan anonim 
şirketlerin yönetim kurullarında temsilci bulundurmak hakkı verilebilmesi, 

 ➣ Genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi (hükûmet komiseri) bulunması gereği, 
 ➣ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından fesih davası açılabilmesi, 
 ➣ Halka açık olan anonim şirketlerin SPK denetimi altında olması.

KAMUyU AydINLATMA iLKESi
Kamuyu aydınlatma ilkesi, şirkete ait bilgi ve gelişmelerin zamanında ve doğru şekilde kamuoyuna 

duyurulmasını ve açıklanmasını gerektirir.

EŞiT ‹ŞLEM ‹LKESi
Aynı koşullara tabi olan ortaklara eşit şekilde davranılması genel bir hukuk ilkesidir. Türk Ticaret 

Kanunu’nda eşit işlem ilkesine açıkça yer verilmiş ve pay sahiplerinin eşit şartlarda eşit işleme tabi 
tutulacağı öngörülmüştür.

KURUMSAL yöNETiM
Türk Ticaret Kanunu’nda halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri hususunda SPK 

yetkilendirilmiştir.

EMREdici HÜKÜMLER iLKESi
Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan anonim şirketlere ilişkin hükümler emredici niteliktedir.
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AÇIklAmAlI SoRulAR

1. Aşağıdakilerin hangisi anonim şirketlerin 
özelliklerinden değildir?

A) Ortakların sorumluluğu sınırlıdır.
B) Büyük miktarda sermayelerin toplan-

masını sağlayan ve ülke ekonomisinde 
önemli yeri olan bir şirket tipidir.

C) Anonim şirket bir şahıs şirketidir.
D) Anonim şirketler çok uluslu şirketler ola-

rak faaliyet göstermektedir.
E) Ülkemizde limited şirketlerden sonra en 

çok tercih edilen şirket türü anonim şirket 
olup sermaye miktarı bakımından birinci 
sıradadır.

AÇIklAmA
Anonim şirket bir sermaye şirketidir. Sermaye şir-
ketleri; anonim şirket, limited şirket ve sermayesi 
paylara bölünmüş komandit şirket. Şahıs şirketle-
ri; kolektif şirket ve adi komandit şirkettir.

YAnIT: C

2. kapalı tip anonim şirketler nerden izin 
alarak kayıtlı sermaye sisteminden çıka-
bileceklerdir?

A) Bakanlar Kurulu
B) Başbakanlık
C) Ticaret sicili
D) Bakanlık
E) Noter

AÇIklAmA
Kapalı tip anonim şirketler bakanlıktan izin alarak 
kayıtlı sermaye sisteminden çıkabileceklerdir. Ay-
rıca bakanlık da bu sisteme alınırken aranan nite-
likleri kaybettiklerinde talepleri bulunmasa bile şir-
ketleri kayıtlı sermaye sisteminden çıkartır.

YAnIT: D

3. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket 
türlerinden biri değildir?

A) Tipik anonim şirket
B) Tek ortaklı anonim şirket
C) Kapalı tip anonim şirket
D) Sermayesi paylara bölünmüş anonim şir-

ket
E) Halka açık anonim şirket

AÇIklAmA
Tipik Anonim şirket: Birden fazla sahibi bulunmak-
tadır. Çoğunluk ilkesi geçerlidir.
Tek ortaklı Anonim şirket:  Yeni Ticaret Kanunu-
muz tek kişinin ortak olduğu anonim şirketi kabul 
etmiştir. Tek ortaklı anonim şirketlere özel düzen-
lemeler getirilmiştir.
Halka Açıklık Bakımından Anonim Şirketler: Bu 
tip anonim şirketler ikiye ayrılır: kapalı tip ve halka 
açık anonim şirketlerdir.
Kapalı Tip Anonim Şirket: Genelde aile işletmesi 
şeklinde yapılanmıştır. Sermayesi düşük ortak sa-
yısı azdır. Hatta tek ortaklı olarak kurulabilmekte-
dirler.
Halka Açık Anonim Şirket: Hisse senetlerini hal-
ka arz eden veya arz etmiş sayılan şirketler hal-
ka açık anonim şirketlerdir. Pay sahibi 500 ü aşan 
anonim şirketlerin hisse senetleri halka arz olun-
muş sayılır.
Anonim şirketlerin ortak sayısı bakımından serma-
yesi paylara bölünmüş anonim şirket türü yoktur. 
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket var-
dır.

YAnIT: D

4. Anonim şirketlerin unvanlarına ek olarak 
“Türk, Türkiye, Cumhuriyet, Milli” kelimele-
rinin aşağıdakilerden hangisinin izniyle 
kullanılması mümkündür?

A) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
B) Bakanlar Kurulu
C) Başbakanlık
D) Ticaret sicili
E) Noter

AÇIklAmA
Anonim şirketlerin ticaret unvanına ek olarak 
“Türk, Türkiye, Cumhuriyet, Milli” kelimeleri Ba-
kanlar Kurulu izniyle kullanılabilir.

YAnIT: B
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5. Yeni ticaret kanunu aşağıdakilerden han-
gi ilkeyi ortadan kaldırmıştır?

A) Numerus clausus 
B) Ultra vires
C) Afectio societatis 
D) Hak ehliyeti
E) Fiil ehliyeti

AÇIklAmA
6762 sayılı yeni Ticaret Kanunumuz şirketlerin iş-
letme konusuyla sınırlı olma anlamına gelen “ultra 
vires” ilkesini kaldırmıştır. Şirketin faaliyet konula-
rının esas sözleşmede yer alması hak ehliyetinin 
sınırının tespiti bakımından önemli değilse de yö-
netim kurulu üyelerinin pay sahipleri ve şirket kar-
şısında sorumluluğu bakımından önemlidir. Ultra 
vires ilkesi kaldırıldığı için esas sözleşmede yazı-
lı işletme konusu dışında bir işlem yapılırsa bu iş-
lemle şirket bağlı olur. YAnIT: B

6. Anonim şirketin kuruluşunda eksikliklerin 
olması durumunda fesih davası tescilden 
itibaren ne kadar süre içinde açılabilir?

A) 1 ay B) 3 ay C) 2 yıl
D) 5 yıl E) 10 yıl

AÇIklAmA
Fesih davası şirketin tescil ve ilanından itibaren  
3 aydır. Bu süre hak düşürücü süredir. Şirketin 
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mah-
kemesinde açılması gerekir. YAnIT: B

7. Anonim şirketin ortakları aşağıdakilerden 
hangisini sermaye olarak getirebilir?

A) Hizmet edimleri
B) Vadesi gelmemiş alacaklar
C) Fikri mülkiyet hakları
D) Emek
E) Ticari itibar

AÇIklAmA
Anonim şirketlerin ortakları sınırlı sorumlu olduk-
larından hizmet edimleri, vadesi gelmemiş alacak-
lar, emek ve ticari itibar sermaye olarak getirile-
mez. Sermaye nakdi ve ayni sermaye niteliği taşı-
yabilir. Üzerlerinde sınırlı ayni hak, haciz ve tedbir 
bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve dev-
rolunabilen, fikri mülkiyet hakları ile sanal ortam-
lar dahil, mal varlığı unsurları ayni sermaye ola-
rak konabilir.

YAnIT: C

8. Anonim şirketler ne zaman tüzel kişilik 
kazanır?

A) Tescil
B) İlan
C) Zorunlu organlara sahip oldukları zaman
D) Esas sözleşmenin noterde onaylanma-

sıyla
E) Bakanlıktan izin

AÇIklAmA
Anonim şirketler tescil edildikleri zaman tüzel kişi-
liklerini kazanır. Tüzel kişiliklerini kazandıklarında 
hak ve fiil ehliyetlerine sahip olurlar. Tescilin tüzel 
kişilik kazanmasında rolü kurucu, ilanın rolü bildi-
ricidir. Tüzel kişilik kazanan bir anonim şirketin ay-
rı bağımsız mal varlığı, kendine ait ticaret unvanı, 
yerleşim yeri ve vatandaşlığı bulunur.

YAnIT: A

9. Anonim şirketlerin kuruluşunda şirket 
sermayesinin tamamı kurucular tarafın-
dan taahhüt edildiği kuruluş çeşidi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Nakdi kuruluş
B) Nitelikli kuruluş
C) Halka açık kuruluş
D) Ani kuruluş
E) Ayni kuruluş

AÇIklAmA
Yeni TTK ani kuruluş yöntemini benimsemiştir. An-
cak halka açık kurulma gereksinimine cevap ver-
mek amacıyla kuruluştan hemen sonra halka arz 
edilecek paylara ilişkin bir düzenleme öngörülmüş-
tür. Payların tamamı kurucular tarafından taahhüt 
edilirse bu kuruluş çeşidine ani kuruluş denir.

YAnIT: D

10. Anonim şirketlerin kuruluşunda tescilden 
önce kurucu ortaklar tarafından yapılan 
işlemler, taahhütler ve giderler tescilden 
itibaren ne kadar süre içinde şirket tara-
fından üstlenilmelidir?

A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay
D) 4 ay E) 5 ay

AÇIklAmA
Tescilden önce şirket adına kurucu ortaklar tara-
fından yapılan işlemler taahhütler ve giderler şir-
ketin tescilinden itibaren 3 ay içinde şirket tarafın-
dan üstlenilmelidir. Üstlenilmezse bu giderler ku-
rucu ortaklara ait olur. Bunların pay sahiplerine rü-
cu hakkı yoktur.

YAnIT: C
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11. kuruluşundan itibaren 2 yıl içinde bir ano-
nim şirketin, bir başka mal  ya da hakkı 
genel kurulun onamasına ve ticaret sicili-
ne tescile gerek kalmadan devralabilmesi 
için devralınacak işletme mal ya da hak-
kın, anonim şirketin esas sermayesinin 
ne kadarını aşmaması gerekir?

A) Yarısını B) Üçte birini
C) Beşte birini D) Dörtte birini
E) Onda biri

AÇIklAmA
Anonim şirketlerin kuruluşundan itibaren 2 yıl için-
de bir işletme ya da mal devralırken anonim şirke-
tin esas sermayesinin onda birini aşarsa genel ku-
rulun izni gerekir. Eğer onda birini aşmazsa genel 
kurulun iznine gerek yoktur.

YAnIT: E

12. kuruluştan doğan sorumluluktan kurucu 
ortakların ibra edilmesi için tescilden iti-
baren kaç yıl geçmesi gerekir?

A) 3 yıl B) 4 yıl C) 5 yıl
D) 6 yıl E) 10 yıl

AÇIklAmA
Anonim şirketlerin kuruluşunda kurucu ortakların 
sorumlulukları genel kurulda ibra edilir. İbra kara-
rının verilebilmesi için tescilden itibaren 4 yıl geç-
miş olması gerekir. Genel kurulda ibra kararının 
alınması için azınlıklarında olumlu oy vermeleri 
gerekir.

YAnIT: B

13. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketle-
rin ticaret unvanlarıyla ilgili yanlış bir bil-
gidir?

A) Karsever Petrol Ürünleri Anonim Şirketi
B) Karsever Deniz Ürünleri Anonim Şirketi
C) Ahmet Karsever Lastik Ürünleri A.Ş.
D) Bosfor Turizm A.Ş.
E) Şipyak Boya Ürünleri A.Ş

AÇIklAmA
Anonim şirketlerin ticaret unvanının çekirdeğinde 
konu ve şirketin türü olan anonim şirket veya or-
taklığı ibaresi bulunur. Fakat ortaklardan en az bi-
rinin ad ve soyadı yazılırsa anonim şirket ibaresi 
kısaltılamaz. Bunun için “C” seçeneğindeki ticaret 
unvanında ad ve soyadı yazıldığı için doğru bir ti-
caret ünvanı değildir.

YAnIT: C

ÇIkmIŞ Soru 2015-ArA SInAV

14. “Trakya Süt Ürünleri Anonim Şirketi” şek-
linde oluşturulan ticaret unvanında han-
gi kelime veya kelimeler ek olarak kulla-
nılmıştır?

A) Süt
B) Trakya
C) Süt ürünleri
D) Anonim
E) Anonim şirketi

AÇIklAmA
Anonim şirket ticaret unvanının çekirdeği Konu ve 
Anonim Şirket ibaresidir. Bunun dışındaki ifadeler 
ektir.
Trakya Süt Ürünleri Anonim Şirketi
123

Ek Çekirdek
144442444443

YAnIT: B

ÇIkmIŞ Soru 2016-ArA SInAV

15. Anonim şirketlerde ortaktan sermaye bor-
cunu yerine getirmesini aşağıdakilerden 
hangisi isteyebilir?

A) Denetçiler
B) Yönetim kurulu
C) Alacaklılar
D) Diğer ortaklar
E) Genel kurul

AÇIklAmA
Anonim şirketin Genel kurul ve Yönetim kurulu ol-
mak üzere zorunlu iki organı vardır. Genel kurul 
sürekli bir organ olmayıp yılda bir kez toplanma 
zorunluluğu nedeniyle yönetimsel kararları sürekli 
organ olan yönetim kurulu alır ve uygular.

YAnIT: B
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ÇÖZÜmlÜ 
DEnEmE SoRulARI

1. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin 
ticaret unvanıyla ilgili yanlıştır?

A) Tüzel kişi tacir olan anonim şirketin tica-
ret unvanı kullanması zorunludur.

B) Unvan çekirdek ve ekten oluşmaktadır.
C) Anonim şirketin unvanının çekirdek kıs-

mı, ortaklardan en az birinin ad soyadı ve 
“anonim şirket” kelimelerinden oluşur.

D) Ticaret unvanının gerçeğe ve kamu dü-
zenine aykırı olmaması gerekir.

E) Menkul kıymet işletmeciliği yapmak üze-
re kurulan anonim şirketlerde “Yatırım 
Ortaklığı” ibaresinin bulunması zorunlu-
dur.

2. Anonim şirketlerin sermayesiyle ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sermayesi belirsiz ve paylara bölünmüş-
tür.

B) Sermayenin önceden belirlenmiş sabit 
bir rakam olarak sözleşmede gösterilme-
sine gerek yoktur.

C) Her payın itibari değeri en az 50 kuruştur.
D) Esas sözleşmede sermayenin ve her bir 

payın gösterilmesi zorunludur.
E) Halka açık anonim şirket değilse hisse 

senedi çıkarılmasına gerek yoktur.

3. Anonim şirketin ortağı sermaye olarak 
ayın getirirse bu paraya dönüşebilen ser-
mayeye kim değer biçer?

A) Ortaklar
B) Asliye ticaret mahkemesince atanan bilir-

kişi
C) Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki no-

ter
D) Ticaret sicil müdürü
E) Sulh mahkemesince atanan bilirkişi

4. Anonim şirketlerin kuruluşunda ferman siste-
mi, izin sistemi, normatif sistem olmak üzere 
üç sistem vardır.

 Ülkemizde anonim şirketlerin kuruluşun-
da hangi sistem kabul edilmiştir?

A) Ferman sistemi
B) İzin sistemi
C) Normatif sistem
D) Karma sistem
E) Normatif ve izin sistemi

5. Anonim şirketlerin kuruluşunda ortaklar-
ca taahhüt edilen sermayenin tamamının 
nakit paradan oluşan kuruluş çeşidi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Ani kuruluş
B) Halka açık kuruluş
C) Nitelikli kuruluş
D) Nakdi kuruluş
E) Ayni kuruluş

6. Anonim şirketin kuruluşunda eksikliklerin ol-
ması durumunda fesih davası açılmasının 
şartlarından biri kanun hükümlerine aykırılık 
önemli ölçüde olmalıdır. 

 Diğer koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslararası hukuk ihlali
B) Sağlığı tehdit eden üretim yapılması
C) Alacaklıların, pay sahiplerinin veya ka-

munun menfaatlerinin tehlikeye düşürül-
müş olması

D) Savcının talebi
E) Ticaret sicil Gazetesinde esas sözleşme-

nin zamanında yayınlanmaması

7. Aşağıdakilerden hangisi kanunda yasak-
lanmış bir hususu, konu ile ilgisi bulun-
mayan başka bir hükümle çözme çabası-
dır?

A) Muvaza
B) Kanuna karşı hile
C) Takas
D) Mahsup
E) Cari hesap
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8. Anonim şirketler nakit dışı sermaye ile kuru-
lacaksa, mahkemeye başvurma, bilirkişi se-
çimi, değer takdiri, ana sözleşmeye bu değe-
rin yazılması gibi bir takım formalitelere uyul-
ması gerekir. Kurucular bu formalitelerden 
kaçınarak şirketin tescilinden sonra bir işlet-
meyi ve malı devralmaları kanuna karşı hile 
sayılmış ve yapılan işlemin geçersiz olacağı 
öngörülmüştür. 

 Bu düzenlemede bahsedilen devir ve ki-
ralama işlemi aşağıdakilerden hangisi de-
ğildir?

A) Şirketin tescilinden itibaren 2 yıl içerisin-
de, bir işletme veya ayının şirket tarafın-
dan devralınması

B) Şirketin tescilinden itibaren 2 yıl içerisin-
de, bir işletme ve malın şirket tarafından 
kiralanması

C) İşletmenin veya ayının sermayenin onda 
birini aşan bir bedel karşılığında devra-
lınması veya kiralanması

D) Devir veya kiralama işleminin şirketin 
işletme konusuna girmemesi veya cebri 
icra yoluyla gerçekleşmemesi halinde

E) Devralınacak mal ya da işletmeye ortak-
ların değer biçmesi

9. Anonim şirketin en iyi şekilde yönetil-
mesi, denetlenmesi, mükemmel uygula-
malarla çalıştırılmasına ilişkin normların 
oluşturduğu ilkeye ne ad verilir?

A) Emredici hükümler ilkesi
B) Dışarıdan denetleme ilkesi
C) Devletin ilgilenmesi ilkesi
D) Kamuyu aydınlatma ilkesi
E) Kurumsal yönetim ilkesi

10. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketle-
rin mal varlığının korunması ilkesiyle ilgili 
yanlış bir ifadedir?

A) Şirketin kuruluşunda sermayenin tamamı 
taahhüt edilmiş olmalı ve itibari değerin 
altında hisse senedi çıkarılmamalıdır.

B) Nakit sermayenin en az %25’inin kuru-
luşta tescilden önce geriye kalanın 2 yıl 
içerisinde şirkete ödenmesi zorunludur.

C) Nakit sermayenin en az %25’inin kuru-
luşta tescilden önce geriye kalanın 3 yıl 
içerisinde şirkete ödenmesi zorunludur.

D) Sermayeye faiz ödenmez ve kâr payı 
ancak net dönem karından ve serbest 
yedek akçelerden dağıtılabilir.

E) Kanunda öngörülen şartlar dışında ano-
nim şirketin kendi paylarını iktisap etmesi 
ve rehin alması yasaktır.

11. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketler-
de devletin ilgilenmesi ilkesiyle ilgili yan-
lış bir bilgidir?

A) Bazı anonim şirketlerin kuruluşunun ve 
esas sözleşme değişikliklerinin bakanlık 
iznine tabi olması.

B) Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile 
diğer kamu tüzel kişilerinden birine, esas 
sözleşmede ön görülecek bir hükümle, 
pay sahibi olmasalar da işletme konusu 
kamu hizmeti olan anonim şirketlerin yö-
netim kurullarında temsilci bulundurmak 
hakkı verilmiştir.

C) Genel kurul toplantılarında bakanlık tem-
silcisi (hükümet komiseri) bulunması ge-
reği.

D) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
fesih davası açılabilmesi.

E) Halka açık olan anonim şirketlerin Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı’nın denetimi al-
tında olması.
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12. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket-
lerde kamuoyu aydınlatma ilkesiyle ilgili 
yanlış bilgidir?

A) Şirkete ait bilgi ve belgelerin zamanında 
ve doğru şekilde kamuoyuna duyurulma-
sını ve açıklanmasını gerektirir.

B) Kamuoyu aydınlatma ilkesi sadece halka 
açık anonim şirketlerde geçerlidir.

C) Finansal tablolar, konsolide finansal tab-
lolar, faaliyet ve denetim raporları genel 
kurul toplantısından en az 15 gün önce, 
şirketin merkez ve şubelerinde, pay sa-
hiplerinin incelenmesine hazır bulundu-
rulmalıdır.

D) Finansal tablolar ve konsolide tablolar 1 
yıl süre ile her pay sahibi, gideri şirkete 
ait olmak üzere gelir tablosuyla bilanço-
nun bir suretini isteyebilir.

E) Şirketler, internet sitesi açmak ve bu site-
nin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen 
yapılması gereken ilanların yayınları ge-
rekir.

13. Bir anonim şirkette pay sahiplerinin yeni 
çıkarılan payları, mevcut paylarının ser-
mayeye oranına göre alma hakkına ne de-
nir?

A) Bilgi alma hakkı
B) Rüçhan hakkı
C) Temsil yetkisi
D) İlmühaber
E) Fesih hakkı

14. Kurucuların şirketin kuruluşundan doğan so-
rumlulukları tescilden itibaren 4 yıl geçtikten 
sonra genel kurul tarafından ibra edilirler.

 İbra kararına aşağıdakilerden hangisi en-
gel olabilir?

A) Yönetim kurulu
B) Azınlık
C) Ticaret mahkemesi
D) Murakıplar
E) Kayyım

15. kuruculara karşı açılacak tazminat dava-
sı, davacının zararı ve sorumluyu öğren-
diği tarihten itibaren ne kadar sürede za-
manaşımına uğrar?

A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl
D) 4 yıl E) 5 yıl

ÇÖZÜmlÜ DEnEmE 
SoRulARI YAnITlARI

1. C Anonim şirketlerin ticaret unvanının çe-
kirdeğinde işletme konusu ve anonim şir-
ket ibaresi bulunur. Ad ve soyad şahıs 
şirketlerinde bulunur.

2. D Anonim şirketlerin sermayeleri en az  
¨ 50.000 olmalıdır. Bunun için sermaye-
leri belirli ve paylara bölünmüştür. Her 
payın itibari (nominal) değeri en az bir 
kuruştur. Payların itibari payları temsi-
len kıymetli evrak niteliğinde çıkarılması 
mümkündür. Esas sözleşmede sermaye 
ve her bir payın gösterilmesi zorunludur.

3. B Ortak sermaye olarak ayın getirirse ya-
ni paraya dönüşebilen sermaye getirirse 
buna şirket merkezinin bulunduğu yerde-
ki asliye ticaret mahkemesinin belirlediği 
bilirkişi değer biçer

4. C Anonim şirketlerin kuruluşunda ferman 
sistemi, izin sistemi ve normatif sistem 
olmak üzere üç sistem vardır. Ülkemizde 
normatif sistem kabul edilmektedir. Nor-
matif sistemde kanunda öngörülen iş-
lemler yapılıp şartlar gerçekleştiğinde şir-
ket tüzel kişilik kazanmaktadır.

5. D Anonim şirketlerin kuruluşunda ortakla-
rın taahhüt edeceği sermayenin tama-
mı ayın yani paraya dönüşebilir serma-
ye olabileceği gibi tamamı nakitte olabilir. 
Tamamı ayın olursa nitelikli kuruluş olur, 
tamamı nakit olursa nakdi kuruluş olur.

6. C Anonim şirketlerin kuruluşunda önem-
li veya önemsiz bir çok eksikliklerin ol-
ması mümkündür. TTK eksikliğin niteliği 
ne olursa olsun butlan, yokluk veya fesih 
davası açılabileceğini öngörmüştür. Fe-
sih davası iki şartla açılabilir:

• Kanuna aykırılık önemli ölçüde olmalıdır.
• Şirket alacaklılarının, pay sahiplerinin ve-

ya kamunun menfaatlerinin önemli ölçü-
de tehlikeye düşürülmüş ya da ihlal edil-
miş olmasıdır.
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7. B Kanunda yasaklanmış bir hususu, konu 
ile ilgili bulunmayan başka bir hükümle 
çözüm çabasına kanuna karşı hile denir.

8. E A.Ş nakit dışı sermayeyle kurulacaksa 
konulacak olan ayına (paraya dönüşebilir 
mala) değeri mahkemenin belirlediği bilir-
kişi tarafından değer biçilir ve esas söz-
leşmeye yazılır. Bu formalitelerden kaçı-
narak kanuna karşı hile yapılır. Bu dü-
zenlemede bahsedilen devir veya kirala-
ma işlemi şunlardır:

• Şirketin tescilinden itibaren 2 yıl içerisin-
de, bir işletme veya ayının şirket tarafın-
dan devralınması veya kiralanması

• İşletmenin veya ayının, sermayenin 
1/10’nu aşan bir bedel karşılığın da dev-
ralınması veya kiralanması

• Devir veya kiralama işleminin şirketin iş-
letme konusuna girmemesi veya cebri ic-
ra yoluyla gerçekleşmemesi halinde.

9. E Anonim şirketin en iyi şekilde yönetilme-
si, denetlenmesi, mükemmel uygulama-
larla çalıştırılması kurumsal yönetim (cor-
porate governance) ilkesi denir.

 T.T.K halka açık anonim şirketlerde ku-
rumsal yönetim ilkeleri hususunda SPK 
yetkilendirilmiştir. Bu ilkelerde pay sahip-
lerinin haklarını kullanmaları; kamuoyu-
nun aydınlatılması ve şeffaflık; çalışan-
lar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, 
sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşla-
rı gibi anonim şirketteki menfaat sahipleri 
ve yönetim kurulu hakkında düzenleme-
ler yer almaktadır.

10. C Anonim şirketin sermayesi nakit olacak-
sa bu sermayenin %25’i tescilden önce 
ödenmeli, kalan kısım ise 24 ay içinde 
ödenmelidir.

11. E Halka açık anonim şirketler SPK tarafın-
dan denetim altındadır. Anonim şirketler, 
ülke ekonomisindeki önemleri dolayısıyla 
devlet denetimi altında tutulmuşlardır.

12. B Kamuyu aydınlatma ilkesi, özellikle hal-
ka açık anonim şirketlerde geçerli bir ilke-
dir. Ancak kapalı tip anonim şirketler ba-
kımından da geçerlidir. Şirkete ait bilgile-
rin olumlu veya olumsuz gelişmelerin za-
manında ve doğru bir şekilde kamuoyu-
na duyurulması gerekir.

13. B Bir anonim şirketin pay sahibi sermaye 
artırımı gibi sebeplerden dolayı yeni pay 
(hisse) çıkarılırsa eski ortağa öncelikli sa-
tınalma hakkı verilmesine rüçhan hakkı 
(yeni pay alma hakkı) denir. Rüçhan hak-
kı, ancak haklı sebepler bulunduğu tak-
dirde ve en az esas sermayenin %60’ının 
olumlu oyu ile sınırlandırılabilmektedir.

14. B Anonim şirketin kuruluşunda kurucu or-
takların sorumluluklarından tescilden iti-
baren 4 yıl geçtikten sonra genel kurul 
tarafından ibra edilebilirler. Sulh ve ibra 
kararına sermayenin 1/10’na sahip olan 
azınlıklar engel olabilir.

15. B Kurucu ortaklar kuruluşta kanuna aykırı 
işlemler yaparsa bunlara karşı tazminat 
davası davacının zararı ve sorumluluğu 
öğrendiği  tarihten itibaren 2 yıl, herhal-
de zararı doğuran fiilin meydana geldiği 
günden itibaren 5 yıldır.
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Anonİm ŞİRkETTE YÖnETİm kuRulu,  
GEnEl kuRul VE DEnETİm 2

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve 
genel kurulun niteliklerine dikkat edin.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 1 - 2

yöNETiM KURULU
yöNETiM KURULUNUN OLUŞUMU
Yönetim kurulu, anonim şirketin zorunlu iki organından biridir. Anonim şirket, yönetim kurulu tarafın-

dan yönetilir ve temsil edilir.
Yönetim kurulu bir veya birden çok kişiden oluşabilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl süreyle 

görev yapmak üzere seçilir. Üç yıllık süre arttırılamaz ancak azaltılabilir. Aynı kişi yeniden seçilebilir. 
Sürenin dolması ile birlikte yönetim kurulu üyesinin görevi kural olarak sona erer. Bunun tek istisnası, 
süresi dolmuş olsa bile yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırabilmesidir.

Yönetim kurulu, şirketin bir organı olması nedeniyle tek kişiden oluşsa bile bu görevini kurul olarak 
yerine getirir.

yöNETiM KURULU ÜyELERiNiN BELiRLENMESi
Yönetim kurulu üyeleri kural olarak genel kurul tarafından seçilir. İlk yönetim kurulu üyelerinin esas 

sözleşmede gösterilmesi gerekir. 
yöNETiM KURULU ÜyELERiNiN NiTELiKLERi
Tam ehliyetli olmaları şarttır. Bir özel hukuk tüzel kişisi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel 

kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan 
olunur.

Kamu tüzel kişileri, yönetim kurulu üyesi olabilir, Tüzel kişiliği gerçek bir kişi temsil eder.
Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup 

oluşturan pay sahiplerine ve azlığa, yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. Bu şekilde tanı-
nacak temsil edilme hakkı, halka açık anonim şirketlerde yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşamaz. 

yöNETiM KURULU ÜyELiğiNiN SONA ERMESi
İflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas 

sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın 
kendiliğinden sona erer.

yöNETiM KURULUNUN yöNETiM yETKiSi
Kullanılması ve Devri
Yönetme yetkisi, kural olarak, yönetim kuruluna aittir. Bu yetkisini kurul olarak yerine getirmesi gerekir.
Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek 

üzere, en az bir başkan vekili seçer.
Yönetim kurulunun devredilmez görev ve yetkileri

 ➣ Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi, 
 ➣ Şirket yönetim teşkilatının (iç yönerge) belirlenmesi, 
 ➣ Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için ge-
rekli düzenin kurulması, 

 ➣ Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden 
alınmaları, 

 ➣ Üst gözetim.
 ➣ Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık fa-
aliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, 
genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi, 

 ➣ Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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yöNETiM KURULUNUN TEMSiL yETKiSi
Kullanılması ve Devri
Şirketi temsil etme yetkisi, kural olarak yönetim kuruluna aittir. Temsil, dış ilişkilerde söz konusu olur. 

Bu anlamda temsil, üçüncü kişilerle hukuki işlem yapılarak şirketin sorumlu olmasını ifade eder.
KApSAM VE SINIRLARI
Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür hukuki işlemi, şirket adına 

yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler.
Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar.
yöNETiM KURULU ÜyELERiNiN HAKLARI
Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakkı, toplantı esnasında ve toplantı dışında olmak 

üzere iki farklı şekilde düzenlenmiştir.
Yönetim kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakkı kısıtlanamaz, kaldırılamaz. Yönetim kurulu 

üyesi, yönetim kurulu toplantılarında, şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir.
Her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu toplantıları dışında, yönetim kurulu başkanının izniyle, 

şirket yönetimiyle görevlendirilen kişilerden, işlerin gidişi ve belirli münferit işler hakkında bilgi alabilir 
ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse yönetim kurulu başkanından, şirket defterlerinin ve 
dosyalarının incelemesine sunulmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu başkanı, kurulun izni olmaksızın, yönetim kurulu toplantıları dışında bilgi alamaz, 
şirket defter ve dosyalarını inceleyemez.

Mali Haklar
Toplantıya katılanlara ödenen huzur hakkı, şirkete verilen mesainin karşılığı olan ücret, başarılı ça-

lışmalarına karşılık ikramiye, başarının sonucu ile ilgili prim ve yıllık kârdan pay (kazanç payı) şeklinde 
sıralamak mümkündür.

yöNETiM KURULU ÜyELERiNiN BORçLARI
 ➣ Yönetim Borcu
 ➣ Gözetim Borcu
 ➣ Özen Borcu
 ➣ Bağlılık Borcu
 ➣ Şirketle İşlem Yapmama Borcu
 ➣ Şirkete Borçlanma Yasağı
 ➣ Rekabet Yasağı: Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat 
isteyebilir ya da tazminat yerine, yapılan işlemin şirket adına yapılmış saymasını isteyebilir veya 
üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete devrini isteyebilir. Bu 
haklar, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesin-
den itibaren bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

 ➣ Müzakerelere Katılma Yasağı: Yönetim kurulu üyesi; kendisinin ya da yakınlarından (alt ve üst 
soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın 
hısımlarından) birinin kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çakıştığı konularla 
müzakerelere katılamaz.

yöNETiM KURULU ÜyELERiNiN SORUMLULUğU
Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan 

yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket ala-
caklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.

ANONiM ŞiRKETLERiN dENETiMi
Anonim şirketin denetimi, iki tür denetime/denetçiye işaret etmektedir. Bunlar hesap denetçisi ve 

özel denetçidir.
dENETiMiN KONUSU VE KApSAMI
Bağımsız denetimin konusu, esasen finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunda 

yer alan finansal bilgilerden oluşur.
Denetleme, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun belirlediği esaslar bağ-

lamında, denetçilik mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir şekilde ve özenle gerçekleştirilir. Denetle-
me zamanı, finansal tablolar ile yıllık raporların sunulma tarihidir.

iBRAz yÜKÜMÜ VE BiLgi ALMA HAKKI
Şirket yönetim kurulu, finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu düzenlettirip 

onaylayarak gecikmeksizin, denetçiye verir. Yönetim kurulu, şirketin defterlerini, yazışmalarını, belgele-
rini, varlıklarını, borçlarını, kasasını, kıymetli evrakını ve envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için 
denetçiye gerekli imkanları sağlar.
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dENETçi
Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere ruhsat almış,  yeminli mali müşavir veya serbest muhase-

beci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca 
yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir.

dENETçi BAğIMSIzLIğI
Bağımsızlığı Ortadan Kaldıran Hâller Şunlardır:
➣ Ortaklık İlişkisi   ➣ İşveren/Çalışan İlişkisi
➣ Diğer İş İlişkileri   ➣ Ekonomik Bağımlılık/Gelir İlişkisi
➣ Rotasyon    ➣ Başka Faaliyet Yasağı
dENETiM göREViNiN SONA ERMESi
Şirketin her faaliyet dönemi için denetçi ile sözleşme yapması gerekir. Faaliyet döneminin sona 

ermesiyle denetçinin görevi de tamamlanmış olur.
dENETiM RApORU VE göRÜŞ yAzILARI
Denetçi, yapılan denetim türü, kapsamı, niteliği ve sonuçları hakkında, gereken açıklıkta, anlaşılır, 

basit bir dille yazılmış finansal tabloları konu alan bir rapor düzenler. Görüş yazısı, denetçinin ayrı bir 
yazı vererek sonuç açıklamasıdır.

ŞiRKET iLE dENETçi ARASINdAKi göRÜŞ AyRILIKLARI
Esas sözleşme hükümlerinin yorumu veya uygulanması konusunda doğan görüş ayrılıkları hak-

kında, yönetim kurulunun veya denetçinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye 
ticaret mahkemesi dosya üzerinden karar verir. Karar kesindir.

Denetçinin Sorumluluğu
Kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı 

verdikleri zarar dolayısıyla sorumludurlar.

gENEL KURUL
Genel kurul, pay sahiplerinin şirkete ilişkin haklarını kullandıkları, müzakere yaptıkları ve karar ver-

dikleri bir kuruldur. Genel kurul sürekli bir organ değildir, bir iç organdır.
gENEL KURULA dAVETiN yApILIŞI
Genel kurul, esas sözleşmede gösterilen şekilde şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde yayımlanan ilanla toplantıya çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, 
toplantı tarihinden en az 2 hafta önce yapılır.

gENEL KURUL TOpLANTISININ yöNETiMi
Genel kurul, iç yönergeye göre yürütülür. Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak bir tutanak tutulması 

gerekir. Tutunak, toplantı başkanlığı ve katılması gerekiyorsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır; 
aksi hâlde toplantı geçersiz olur.

Pay Sahibinin Genel Kurulda Temsili
Pay sahibi genel kurula bizzat katılabileceği gibi bir temsilcisi aracılığıyla da katılabilir.
Bireysel Temsil
Bireysel temsilci, genel temsilci ve tevdi eden temsilcisi olmak üzere ikiye ayrılabilir. Temsil yetkisi-

nin verilmesi için yazılı şekil şarttır.
Tevdi eden temsilcisi, payını kayden veya maddi olarak bir kişiye (temsilciye) bırakan kişinin kendini 

genel kurulda temsil ettirmesidir.
Bireysel Olmayan Temsil
Bireysel olmayan temsil; organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci olmak üzere üçe 

ayrılır.
gENEL yETER SAyI
Genel kurul, kural olarak sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsil-

cilerinin varlığıyla toplanır.
özEL yETERSAyILAR
Esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurul-

da, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır.
Genel kurul kararlarının Geçersizliği
Yokluk hukuki işlemin kurucu unsurlarındaki eksikliktir. Butlan ise hukuki işlemin kurucu unsurların-

da bir eksiklik olmamakla birlikte konusunun emredici hükümlere aykırı olmasıdır.
İptal Edilebilirlik
Hukuki işlemin geçerliliği, tarafların iradesine bağlanmış ise iptal edilebilir kararlardan söz edilir. İptal 

nedenleri, kanuna, esas sözleşme hükümlerine ve özelliklerine dürüstlük kuralına aykırıdır. Süre hak 
düşürücü niteliktedir.
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AÇIklAmAlI SoRulAR

1. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin 
zorunlu organlarından biridir?

A) Denetçi
B) Danışma kurulu
C) Yönetim kurulu
D) Disiplin kurulu
E) Sermaye piyasası kurulu

AÇIklAmA
Anonim şirketin iki zorunlu organ vardır. Bunlar;
• Yönetim Kurulu
• Genel Kurul

YAnIT: C

2. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Şirket 
Yönetim kurulu ile ilgili doğru bir bilgi de-
ğildir?

A) Yönetim kurulu anonim şirketin zorunlu 
organlarından biridir.

B) Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından 
yönetilir ve temsil edilir.

C) Yönetim kurulu bir veya birden çok kişi-
den oluşur.

D) Yönetim kurulu üyeleri en çok bir yıl gö-
rev yapmak üzere seçilir.

E) Yönetim kurulu tek kişiden oluşmuş olsa 
bile görevini “kurul” olarak yerine getirir.

AÇIklAmA
Yönetim kurulu üyeleri bir veya birden fazla üye-
den oluşabilir ve görev süreleri en çok 3 yıldır.

YAnIT: D

3. I. Genel Kurul kararı ile
 II. Danıştay Genel Kurul kararı ile
 III. Esas sözleşme ile
 IV. Yönetim Kurulu kararı ile
 V. Kamu Tüzel kişileri tarafından
 Yukarıdakilerden hangisi Anonim şirket 

yönetim kuruluna üye seçilme yöntemle-
rinden biri değildir?

A) I, III, IV ve V
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) II, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V

AÇIklAmA
Yönetim kurulu üyeleri birçok şekilde seçilir. Bun-
lar;
• Genel kurul kararı ile
• Herhangi bir sebeple üyelik boşalırsa yönetim 

kurulu kararı ile
• Esas sözleşme ile
• Kamu tüzel kişileri tarafından

YAnIT: B

4. Aşağıdakilerden hangisi bir gerçek kişi-
nin yönetim kuruluna üye olması için ge-
rekli niteliklerden biridir?

A) Pay sahibi olması
B) Türk vatandaşı olması
C) Tam ehliyetli olması
D) Yükseköğrenim görmüş olması
E) Okur-yazar olması

AÇIklAmA
Bir gerçek kişinin yönetim kuruluna üye olabilmesi 
için “Tam ehliyetli” olması gerekir.

YAnIT: C
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5. Aşağıdakilerden hangisi Anonim şirket 
yönetim kurulu üyeleriyle ilgili yanlış bir 
bilgidir?

A) Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi 
adına tescil edilecek gerçek kişilerin tam 
ehliyetli olmaları şarttır.

B) Yönetim kuruluna tüzel kişilerde üye ola-
bilir. Bu tüzel kişiler özel hukuk tüzel kişi-
si olabilecekleri gibi kamu hukuku tüzel 
kişileri de olabilirler.

C) Yönetim kurulu üyeleri seçildikten sonra 
tescil ve ilan edilir ve şirketin internet si-
tesinde açıklanır.

D) Yönetim kurulu üyeliğinin sigorta yaptır-
ma zorunluluğu vardır.

E) Yönetim kurulu üyeleri kural olarak genel 
kurulun salt çoğunluk ile alacağı bir ka-
rarla seçilir.

AÇIklAmA
Yönetim kurulu üyelerinin sigorta yaptırma zorun-
luluğu yoktur.

YAnIT: D

6. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu 
üyeliğinin sona erme hallerinden biri de-
ğildir?

A) Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar 
verilmesi

B) Yönetim kurulu üyesinin ehliyetinin kısıt-
lanması

C) Üyelik için gerekli kanuni şartların veya 
esas sözleşme ile belirlenen şartlarının 
ortadan kalkması

D) Sermaye piyasası kurulunun alacağı bir 
kararla üyeliğe son verilmesi

E) Yönetim kurulu üyesinin görev süresinin 
dolması, istifa, azil veya kayyım atanma-
sı

AÇIklAmA
Yönetim kurulu üyeliği şu durumlarda sona erer;
• Üyelerden birinin iflası
• Üyelerin fiil ehliyetini yitirmesi
• Üyenin gerekli kanuni ve esas sözleşme şart-

larını yitirmesi
• Üyenin görev süresinin dolması
• Genel kurul kararı ile
• İstifa, azil, kayyım atanması durumunda

YAnIT: D

7. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu-
nun “yönetim” yetkisi ile ilgili yanlış bir bil-
gidir?

A) Anonim şirketi yönetme yetkisi “Yönetim 
Kuruluna” aittir.

B) Yönetim kurulu, yönetim yetkisini bazı 
hallerde başkalarına devredebilir.

C) Yönetim kurulu, şirketin yönetimi konu-
sunda kendisine yardımcı olabilecek ni-
telikte komite ve komisyonlar kuramaz.

D) Yönetim yetkisinin devri için, esas söz-
leşmede hüküm bulunması, devir iç yö-
nergeye göre yapılmalı ve yönetim kuru-
lu bu konuda bir karar almalıdır.

E) Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından 
bir başkan ve bulunmadığı zaman ona 
vekalet etmek üzere en az bir başkan ve-
kili seçer.

AÇIklAmA
Yönetim kurulu isterse, şirketin yönetimi konusun-
da kendisine yardımcı olacak komite ve komisyon-
lar kurabilir.

YAnIT: C

8. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu-
nun görev ve yetkilerinden biri değildir?

A) Pay defterlerinin ve Genel kurul toplantı 
ve müzakere defterlerinin tutulması

B) Genel kurul toplantılarının hazırlanması
C) Borca batıklık durumunun varlığında 

mahkemeye bildirimde bulunma
D) Önemli miktarda şirket varlığının toptan 

satışı
E) İşlerin akışının gözetimi, yani üst gözetim

AÇIklAmA
“Önemli miktarda şirket varlığının satışına” karar 
verecek organ Genel kuruldur.

YAnIT: D
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9. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu-
nun mali nitelikli haklarından biri değil-
dir?

A) Huzur hakkı
B) Ücret
C) Bilgi alma ve inceleme hakkı
D) Prim
E) Yıllık kârdan kazanç payı

AÇIklAmA
Yönetim kurulunun mali nitelikli hakları şunlardır;
• Huzur hakkı
• Prim
• Ücret
• Yıllık kârdan pay alma hakkıdır.

YAnIT: C

10. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu 
üyelerinin “Bilgi alma ve inceleme” hakları 
ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu 
toplantılarında, şirketin tüm iş ve işlemleri 
hakkında bilgi isteyebilir.

B) Yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma hak-
kı esas sözleşme ile kısıtlanabilir.

C) Yönetim kurulu üyeleri bilgi alma ve in-
celeme haklarını üyelikleri devam ettiği 
sürece kullanabilirler.

D) Yönetim kurulu üyeleri yönetim kurulu 
toplantısı dışında, yönetim kurulu başka-
nının izniyle şirketin işlerinin gidişi ile ilgili 
yetkili kişilerden bilgi alabilir.

E) Yönetim kurulu başkanı, kurulun izni 
olmaksızın, yönetim kurulu toplantıları 
dışında bilgi alamaz, şirket defter ve dos-
yalarını inceleyemez. Yönetim kurulu izin 
vermezse isterse mahkeme aracılığı ile 
bilgi alma hakkını kullanabilir.

AÇIklAmA
Yönetim kurulu üyesinin bilgi alma ve incele-
me hakkı kısıtlanamaz, kaldırılamaz. Buna kar-
şın esas sözleşme ile ya da yönetim kurulu tara-
fından üyelerin bilgi alma ve inceleme hakları ge-
nişletilebilir.

YAnIT: B

11. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu-
nun şirkete karşı borçlarından biri değil-
dir?

A) Şirketi yönetme
B) Şirkete karşı rekabet etme
C) Şirketin işlerini gözetleme
D) Şirkete karşı bağlılık ve özen gösterme
E) Şirkete karşı işlem yapmama

AÇIklAmA
Yönetim kurulu üyelerinin şirkete karşı borçları 
şöyle sıralanabilir;
• Yönetim borcu
• Gözetim borcu
• Özen gösterme borcu
• Bağlılık borcu
• Şirkete karşı işlem yapmama borcu
• Şirkete borçlanma yasağı
• Rekabet yasağı
• Müzakerelere katılma yasağı

YAnIT: B

12. Aşağıdaki yönetim kurulu kararlarının 
hangisine karşı mahkemeden butlan yap-
tırımının uygulanması istenemez?

A) Eşit işlem ilkesine aykırı olarak alınan yö-
netim kurulu kararları için

B) Anonim şirketin temel yapısına uymayan 
veya sermayenin korunması ilkesini gö-
zetmeyen yönetim kurulu kararları için

C) Pay sahiplerinin vazgeçilmez haklarının 
kullanılmasını kolaylaştıran yönetim ku-
rulu kararları için

D) Diğer organların devredilmez haklarını 
ihlal eden kararları için

E) Diğer organların devredilemez yetkile-
rine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin 
kararlar için

AÇIklAmA
Yönetim kurulu kararlarının “iptali” kural olarak 
mahkemeden istenemez. Yönetim kurulu karar-
larının “butlanı” sadece mahkemeden istenebilir. 
Yönetim kurulu tarafından alınan “pay sahiplerinin 
vazgeçilmez haklarının kullanılmasını kolaylaştı-
ran, kararların butlanı istenemez.

YAnIT: C    
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13. Anonim şirkette belirli olayların açıklığa 
kavuşturulması amacıyla mahkeme tara-
fından seçilen denetçiye ne ad verilir?

A) Hesap denetçisi
B) Denetim kurulu
C) Özel denetçi
D) Azınlık denetimi
E) Olağanüstü denetim

AÇIklAmA
Anonim şirkette belirli olayların açıklığa kavuştu-
rulması amacıyla mahkeme tarafından seçilen de-
netçiye “Özel Denetçi” denir.

YAnIT: C

ÇIkmIŞ Soru 2014-ArA SInAV

14. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin görü-
şünü açıklama şekillerinden biri değildir?

A) Olumlu görüş yazısı
B) Sınırlı olumlu görüş yazısı
C) Olumsuz görüş yazısı
D) Görüş yazısı vermekten kaçınma
E) Sınırlı olumsuz görüş yazısı

AÇIklAmA
Anonim şirketleri bağımsız denetçiler denetlerler 
ve 4 sonuca varırlar. A, B, C, D seçenekleri denet-
çinin vereceği kararlar iken sınırlı olumsuz görüş 
şeklinde bir karar türü yoktur.

YAnIT: E

ÇIkmIŞ Soru 2016-ArA SInAV

15. Anonim şirketlerde aşağıdakilerden han-
gisinin genel kurulu toplantıya çağırma 
yetkisi yoktur?

A) Azınlık
B) Yönetim kurulu
C) Tasfiye memurları
D) Pay sahipleri
E) Denetçiler

AÇIklAmA
Anonim şirkette azınlık 1/10’dan az paya sahip or-
taklardır ve genel kurulu doğrudan doğruya top-
lantıya çağırma yetkileri yoktur.

YAnIT: A

ÇÖZÜmlÜ 
DEnEmE SoRulARI

1. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu-
na üye seçme yollarından biri  değildir?

A) Genel kurul kararı ile
B) Esas sözleşme ile
C) Herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması 

durumunda yönetim kurul kararı ile
D) Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile 

diğer kamu tüzel kişileri esas sözleşme-
de öngörülen bir hükümle seçebilir.

E) Mahkeme kararı ile

2. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu 
üyeliği ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Yönetim kuruluna gerçek kişiler üye ola-
bilirler.

B) Yönetim kuruluna tüzel kişiler de üye ola-
bilir.

C) Kamu tüzel kişileri de yönetim kurulu 
üyesi olabilir.

D) Esas sözleşmede gösterilmek şartı ile 
belirli pay grupları da yönetim kuruluna 
üye olabilirler.

E) Yönetim kurulu üyesi olabilmek için ano-
nim şirket pay sahibi olmak gerekir.    
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3. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kuru-
lu üyesinin görevini sona erdiren bir du-
rumdur?

A) Yönetim kurulu üyesinin şehir dışına çık-
ması

B) Yönetim kurulu üyesinin görevini yapma-
sının zorlaşması

C) Yönetim kurulu üyesinin görev süresinin 
dolması

D) Yönetim kurulu üyesinin askere gitmesi
E) Yönetim kurulu üyesinin hastalanması

4. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu-
nun görev ve yetkilerinden biri değildir?

A) Şirketin üst yönetimi ile ilgili talimatların 
verilmesi

B) Şirket iç yönergelerinin belirlenmesi
C) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin 

yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal 
planlama için gerekli düzenin kurulması

D) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişilerin 
atanması ve görevden alınmaları ile ilgili 
karar verme

E) Esas sözleşmenin değiştirilmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu-
nun görevlerinden biridir?

A) Şirketin feshi
B) Esas sözleşmenin değiştirilmesi
C) Pay defterlerinin ve yıllık faaliyet raporla-

rının tutulması
D) Önemli miktarda şirket varlığının satışı
E) Denetçilerin seçimi

6. Anonim şirkette “özel denetçi” kim tarafın-
dan atanır?

A) Genel kurul
B) Yönetim kurulu
C) Mahkeme
D) Azınlık
E) Sermayenin yarısına sahip pay sahipleri

7. Anonim şirket genel kurul toplantısına 
ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yan-
lıştır?

A) Genel kurula kural olarak pay sahipleri 
katılır.

B) Pay üzerinde intifa hakkına sahip olan-
larda genel kurula katılabilir.

C) Oydan yoksun olanlar genel kurul toplan-
tısına katılamaz.

D) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim ku-
rulu üyesinin toplantıda hazır bulunması 
şarttır.

E) Duruma göre Bakanlık temsilcisininde 
genel kurula katılması gerekir.

8. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket 
genel kurulunun toplanması ile ilgili yan-
lış bir bilgidir?

A) Genel kurul toplantısı olağan ve olağa-
nüstü olmak üzere iki şekilde yapılmak-
tadır.

B) Olağan genel kurul toplantısı her faaliyet 
dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ya-
pılır.

C) Genel kurul fiziken bir araya gelme şek-
linde yapılabileceği gibi elektronik ortam-
da da yapılabilir.

D) Genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi 
kural olarak azınlığa aittir.

E) Tasfiye memurları ve kayyımlar da gö-
revleri ile ilgili konular için genel kurulu 
toplantıya çağırabilirler.
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9. Aşağıdakilerden hangisi genel kurula iliş-
kin olarak yanlıştır?

A) Genel kurul bir iç organdır.
B) Genel kurul bir zorunlu organdır.
C) Genel kurulun kanun tarafından belirlen-

miş devredilemez yetkileri bulunmakta-
dır.

D) Genel kurul pay sahiplerinin haklarını 
kullandıkları bir kuruldur.

E) Genel kurul sürekli bir organdır.

10. Genel kurul yeter sayılarına ilişkin olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Genel toplantı yeter sayısı sermayenin 
en az 1/4’ni karşılayan pay sahipleridir.

B) Toplantı yeter sayısının belirlenmesinde 
pay sahipleri ile birlikte toplantıya katılma 
yetkisi olan denetçi gibi kişiler de dikkate 
alınır.

C) Genel toplantı yeter sayısının toplantı sü-
resince korunması gerekir.

D) Genel toplantı yeter sayısı esas sözleş-
me ile artırılabilir.

E) Birinci toplantıda gerekli nisaba ulaşıla-
maz ise ikinci toplantıda nisap aranmaz.

11. Aşağıdakilerden hangisi genel kurul ka-
rarlarına dava açma hakkı ile ilgili yanlış 
bir bilgidir?

A) Genel kurul kararlarına karşı dava açma 
yetkisi, toplantıda hazır bulunup da ka-
rarlara olumsuz oy veren ve bu muha-
lefetlerini tutanağa geçiren pay sahipleri 
tarafından yapılabilir.

B) Toplantıda hazır bulunsun bulunmasın 
bütün pay sahipleri çağrının usulüne 
göre yapılmadığına karşı iptal davası 
açabilir.

C) Bütün pay sahipleri gündemin gereği gibi 
ilan edilmediğine karşı iptal davası açabi-
lirler.

D) Sadece toplantıya katılmış bulunan pay 
sahipleri, genel kurula katılma yetkisi 
bulunmayan kişilerin veya temsilcilerin 
genel kurulda oy kullanmış olduğuna dair 
iptal davası açabilirler.

E) Bütün pay sahipleri, haksız olarak genel 
kurula katılmasına izin verilen kişilerin oy 
kullanmış olmalarına karşı iptal davası 
açabilirler.

12. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin göre-
vinin sona ermesi ile ilgili olarak yanlış bir 
bilgidir?

A) Şirket haklı nedenlerin olması halinde 
mahkemeye başvurarak denetçinin de-
ğiştirilmesini isteyebilir.

B) Denetçi kendine karşı görevden alınma 
davası açılmışsa denetim sözleşmesini 
feshedebilir.

C) Denetçi her zaman görevinden istifa ede-
bilir.

D) Anonim şirket genel kurulu denetçinin 
görevine son veremez.

E) Denetçi haklı nedeninin olması halinde 
denetim sözleşmesini feshedebilir.

13. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin göre-
vinin sona ermesi ile ilgili yanlış bir bil-
gidir?

A) Şirketin her faaliyet dönemi için denetçi 
ile sözleşme yapması gerekir.

B) Faaliyet döneminin sonunda denetçilik 
görevi de sona erer.

C) Denetçinin taraflı davranması durumun-
da mahkeme kararı ile görevine son veri-
lebilir.

D) Denetçi şirket genel kurulu tarafından 
atandıktan sonra görevine son verilebilir.

E) Haklı nedenler varsa denetçi denetim 
sözleşmesini feshedebilir.
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14. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin 
karar alma organıdır?

A) Denetim kurulu
B) Özel Denetçi
C) Yönetim kurulu
D) Genel kurul
E) Danışma organı

15. Aşağıdakilerden hangisi Genel kurulun 
devredilmez nitelikteki görev ve yetkile-
rinden biri değildir?

A) Esas sözleşmenin değiştirilmesi
B) Üst gözetim
C) Yönetim kurulu üyelerini seçmek
D) Denetçinin seçimi ve görevden alınması
E) Finansal tablolar ve Yönetim Kurulu yıllık 

raporları ile ilgili karar alma

ÇÖZÜmlÜ DEnEmE 
SoRulARI YAnITlARI

1. E Yönetim kuruluna üye seçilmesi “Mahke-
me kararı” ile yapılamaz.

2. E Anonim şirket yönetim kurulunda görev 
alabilmek için pay sahibi olunmasına ge-
rek yoktur.

3. C Yönetim kurulu üyesinin görev süresinin 
dolması üyeliği sona erdiren bir durum-
dur.

4.  E “Esas sözleşmenin değiştirilmesine karar 
verme” yetkisi genel kurulun bir görevidir.

5. C “Pay defterlerinin tutulmasından ve yıllık 
faaliyet raporlarının hazırlanmasından” 
yönetim kurulu sorumludur.

6. C Özel denetçi “mahkeme” tarafından ata-
nır.

7. C Anonim şirket genel kuruluna oydan yok-
sun olanlar katılabilir ancak oy kullana-
mazlar.

8. D Genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi 
kural olarak “Yönetim Kuruluna” aittir.

9. E Genel kurul olağan toplantısını senede 
bir defa yapar bu nedenle sürekli değil 
geçici bir organdır.

10. B Genel kurul toplantı sayısının belirlen-
mesinde denetçi gibi oy kullanma hakkı-
na sahip olmayan kişiler hesaplanmaz.

11. D Sadece genel kurul toplantısına katılan 
pay sahipleri değil tüm pay sahipleri ge-
nel kurula katılma yetkisine sahip olma-
yan kişilerin oy kullanmasına karşı dava 
açabilir.

12. C Denetim sözleşmesi şirket tarafından is-
tenildiği zaman sona erdirilemediği gibi 
denetçi tarafındanda sona erdirilemez.

13. D Denetçi şirket genel kurulu tarafından 
atandıktan sonra görevine son verile-
mez.

14. D Anonim şirketin karar organı “Genel Ku-
ruldur.”

15. B “Üst gözetim” yönetim kurulunun devre-
dilmez görev ve yetkilerinden biri değildir.
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Öğretmen Diyor ki! Pay sahibinin hakları ve borçları, pay senetlerinin 
özellikleri iyice ezberlenmeli.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 1 - 2

pAy KAVRAMI
Anonim şirketin sermayesi belirli ve paylara bölünmüştür. Sermayenin eşit miktarlara bölünmüş her 

bir parçasına pay ismi verilir.
Bir payın itibari değeri en az 1 kuruş veya katları olabilir. Pay sayısı ile itibari değerin çarpımı sonucu 

ortaya çıkan miktar, anonim şirketin esas sermayesini oluşturur.

pAy SAHipLiği
Anonim şirket paylarına sahip olan kişiler, pay sahibi olarak isimlendirilirler. Pay sahipliği, anonim 

şirketin kuruluşunda ve sermaye artırımında aslen; payın bir başkasından devralınmasında ise devren 
kazanılır.

pAy SAHiBiNiN HAKLARI
idARi HAKLAR

 ➣ Genel Kurula Katılma, Genel Kurulda Konuşma ve Öneride Bulunma Hakkı
 ➣ Oy Hakkı

MALi HAKLAR
 ➣ Kâr Payı Hakkı: Anonim şirketlerde pay sahiplerine kâr dağıtılabilmesi için öncelikli olarak ilgili 
faaliyet döneminin şirketin kâr etmiş olması, kanunen ayrılmış yedek akçelerin ayrılmış olması 
ve genel kurulun kâr dağıtımı kararı almış olması gerekir. Kâr payı, ancak net dönem karından 
ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir. Kâr payı hakkı, devredilebilir ve iktisaden değerlendi-
rilebilir niteliktedir.

 ➣ Tasfiye Payı Hakkı: Tasfiye payı, anonim şirketin infisahı hâlinde geriye kalan mevcut mal var-
lığından, şirket esas sözleşmesinde başka bir hüküm yer almadığı takdirde, her pay sahibinin 
ortaklık payı oranında hak kazandığı mali bir haktır.

 ➣ Rüçhan Hakkı: Pay sahipleri anonim şirkette sermayenin arttırılması sırasında yeni payları, ka-
tılma paylarının şirket esas sermayesine oranı miktarında öncelikli alma hakkına sahiptir. Rüçhan 
hakkı kural olarak pay sahibine aittir.

 ➣ Bedelsiz Payları Edinme Hakkı: Pay sahibi, yedek akçelerin ve yeniden değerleme fonunun 
esas sermayeye eklenmesi ile oluşan yeni payları katılma payının şirket sermayesine oranına 
göre, edinme hakkına sahiptir. Pay sahibinin bu hakkına bedelsiz payları edinme hakkı ismi ve-
rilmektedir. Söz konusu edinim gratis pay ismi verilen yeni paylar çıkarılması yolu ile yapılabi-
leceği gibi, yeni pay çıkarılmayıp eski payların itibari değerinin gratis yükseltilmesi şeklinde de 
yapılabilir.

 ➣ Tesislerden Yararlanma Hakkı
 ➣ Hazırlık Dönemi Faizi Hakkı: Pay sahibine faiz ödenemeyeceğine ilişkin kuralın istisnası ise, ha-
zırlık dönemi faizidir. Hazırlık dönem faizi işletmenin tam bir şekilde faaliyete başlamasına kadar 
geçecek sürede ödenebilecek ve esas sözleşme ile kararlaştırılabilen mali bir haktır.

Anonİm ŞİRkETTE PAY kAVRAmI, PAY SAHİBİnİn 
HAklARI VE BoRÇlARI  mEnkul kIYmETlER 3

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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pay sahibinin borçları

Sermaye Getirme Borcu
Anonim şirket pay sahibinin asli borcu, şirkete sermaye getirme borcudur. Bu kural, tek borç ilkesi 

olarak da ifade edilmektedir.
Sermaye getirme borçlarını yerine getirmeyen pay sahiplerine karşı şirket icra takibi veya ifa davası 

açma yoluna gidebilir. Nakdi sermayenin getirilmesinde temerrüt hâlinde temerrüt faizi, borca uygun 
davranılmaması sonucu şirketin uğradığı zarar nedeniyle tazminat ve esas sözleşmeyle kararlaştırıl-
mışsa cezai şart da talep edebilir.

pAy SAHiBiNiN diğER BORçLARI

İkincil Yükümler
Esas sözleşmeyle pay sahiplerine sermaye taahhüdünden doğan borçtan başka, belli zamanlarda 

tekrarlanan ve konusu para olmayan edim yükümlülükleri de yüklenebilir.
Sadakat Yükümü
Sır Saklama Yükümü

MENKUL KIyMETLER
Sermaye piyasası aracı, sermaye piyasasında işlem gören ve fon aktarımı işlevini yerine getiren 

bütün finansal araçlardır. Sermaye piyasası araçları, “menkul kıymetler” ve “diğer sermaye piyasası 
araçları” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

MENKUL KIyMET KAVRAMI
“menkul kıymetler: Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı 

olarak kullanılan dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan ibareleri aynı olan ve şart-
ları Kurulca belirlenen kıymetli evraktır.”

ANONiM ŞiRKETLERdE MENKUL KIyMET TÜRLERi
Anonim şirketlerde menkul kıymetleri; pay senetleri, kaydi paylar, tahviller, intifa senetleri, ilmüha-

berler, temettü ve faiz kuponları, talonlar, ipotekli borç ve irat senetleri, banka ve banka garantili mevdu-
at sertifikaları, kâr ortaklığı belgeleri, finansman bonoları gibi çeşitli türleri bulunmaktadır. Senede bağ-
lanmış anonim şirket payları, “pay senetleri” olarak isimlendirilmektedir. Senede bağlanmamış anonim 
şirket payları, “çıplak pay” veya “kaydi pay” olarak nitelendirilmektedir.

Çıplak payların maddi varlığı, pay senedine bağlanmış anonim şirket payı gibi senet üzerinde değil, 
pay defterlerinde tecessüm etmektedir. Çıplak paylar, menkul kıymet niteliğine sahip değildir.

pAy SENETLERi
Şekli Şartları ve Bastırılması
Halka açık olmayan anonim şirketlerde hamiline yazılı paylar ile azınlığı talebi halinde nama yazılı 

payların, pay senedine bağlanması zorunludur.
Halka açık anonim şirketlerden payları borsada işlem görmeyenlerin paylarının, pay senedine bağ-

lanması zorunludur.
Pay senetleri, nama yazılı veya hamiline yazılı olarak düzenlenebilir.
Yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde hamiline yazılı 

pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmalıdır. Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için hamiline 
yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Hamiline Yazılı Pay Senetleri
Hamiline yazılı pay senetleri, senedin metin veya şeklinden hamili kim ise o kişinin pay (hak) sahibi 

sayılacağı anlaşılan pay senetleridir. Hamiline yazılı bir pay senedini elinde bulunduran zilyet, pay sahibi 
sayılır ve anonim şirkete karşı pay sahipliğinden kaynaklanan hakları kullanabilir.

Bu hükümlere göre hamiline yazılı pay senetlerinin devri için senet zilyetliğinin geçirilmesi gerekli 
ve yeterlidir.

Hamiline yazılı pay senetleri üzerinde intifa hakkı kurulabilir. İntifa hakkı, belirli bir kişiye başkasına 
ait devredilebilen ve yararlanmaya elverişli bir malvarlığı değeri üzerinde en geniş şekilde kullanma ve 
yararlanma yetkisi veren bir irtifak hakkıdır.

Hamiline yazılı pay senetleri üzerinde rehin hakkı kurulabilir.
Hamiline yazılı anonim şirket pay senetlerinin haczi, kural olarak, İcra İflas Kanunu’na göre yapılır.
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NAMA yAzILI pAy SENETLERi
Nama yazılı pay senetleri, belirli bir kişinin adına yazılı olan ve anonim şirketteki payı bildirici nitelikte 

içeren pay senetleridir.
Hamiline yazılı pay senetlerinden farklı olarak, senet bedellerinin tamamen ödenmiş olmasına gerek 

yoktur.
nama yazılı kıymetli evrak, kural olarak, alacağın temliki yoluyla devredilir.
Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi olarak kabul edilir.
Anonim şirket, pay devrini, kural olarak, kendiliğinden ve devri ispatlayan belgeler olmadan pay 

defterine kaydedemez.
Nama yazılı pay senetleri üzerindeki intifa hakkı, devirlerindeki usule uygun olarak, (intifa hakkı 

kurulması amacıyla yapılan) ciro ve zilyetliğin devralana geçirilmesi veya (intifa hakkını belirten) yazılı 
temlik beyanı ve zilyetliğin devralana geçirilmesi yoluyla yapılır.

KAydi pAyLAR
İmkB, yeni adıyla BİST’te işlem gören anonim şirketlerin payları, kaydi sistem kapsamında olup, 

kaydi pay niteliğindedir.
Kaydi anonim şirket payları, çıplak paylar gibi senede bağlanmamış pay niteliğinde olup, kıymetli 

evrak özelliği taşımaktadır.

Kaydi anonim şirket paylarının, 
 ➣ Fiziki olarak senet üzerine basılarak tecessüm etmeseler de maddi bir varlığa sahip oldukları, bu 
maddi varlığın elektronik ortamdaki hesapta yer alan kayıt ile oluştuğu;

 ➣ Kaydi anonim şirket paylarının üzerinde hâkimiyet (egemenlik) kurulmaya elverişli değerler ol-
dukları ve üzerlerinde hâkimiyet kurulmasına elverişli olan elektrik enerjisi, atom enerjisi, su ve 
havagazı gibi değerlerin de taşınır eşya olarak kabul edilebildiği;

 ➣ Bu payların iktisadi bir değere sahip oldukları ve eşyaya ilişkin maddilik, hâkimiyete elverişlilik, 
kişilik dışılık ve iktisadi değer gibi tüm unsurları taşıdıkları kabul edilmektedir.

KAydi pAyLARA iLiŞKiN HUKUKi iŞLEMLER

Devir
Kaydi anonim şirket paylarının, kaydi sistem vasıtasıyla borsada yapılan devirleri, hak sahipleri tara-

fından aracı kuruluşlara verilen ve aracı kuruluşlarca ilgili sermaye piyasasına (borsaya) iletilen al - sat 
şeklindeki müşteri emirlerinin irade beyanı (icap ve kabul) olarak kabul edilmesi ve bu emirlerin içerdiği 
birbirine uygun irade beyanlarının ilgili sermaye piyasasında eşleşmesi yoluyla yapılır.

Malik ile intifa hakkı sahibi arasında yapılacak yazılı bir sözleşme ile kaydi anonim şirket payları 
üzerinde intifa hakkı kurulabilmektedir. Kurulan intifa hakkının üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi 
içinse, Merkezî Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi gerekmektedir.

REHiN

Rehnin kurulması için; yazılı bir rehin sözleşmesi yapılması ve rehnedilen hakkın devrine ilişkin 
şekle uyulması gerekmektedir.

HAciz

Kaydi anonim şirket payları haczedilebilir. İcra ve İflas Kanunu’nun 89. maddesinden hareketle yet-
kili icra müdürü, kaydi anonim şirket payına ilişkin haciz işlemini yapar ve malı elinde bulunduran üçüncü 
şahıs konumundaki kişiye bu haciz işlemini bildirir.

NAMA yAzILI pAyLARIN dEVRiNE gETiRiLEN SINIRLANdIRMALAR VE BAğLI NAMA 
yAzILI pAy SENETLERi

Anonim şirket paylarını temsil etmek üzere çıkarılan nama yazılı ve hamiline yazılı pay senetleri pay 
sahiplerince, kural olarak özgürce devredilebilir.
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KANUNLA gETiRiLEN SINIRLANdIRMALAR

Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı pay senetleri ancak şirketin onayıyla devredilebilir. Bu 
sınırlandırma, nama yazılı pay senetlerinin devrine getirilmiş, kanuni bağlam olarak da nitelendirilmek-
tedir. Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı pay senetlerinin devrinde de kendisine pay senedinin 
bedeli ödenmemiş anonim şirket, “alacaklı”; pay senedini devreden, “borçlu”; pay senedini devralan ise 
“borcu devralan” konumundadır.

Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı pay senetlerinin; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasında-
ki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra yoluyla devredilmesi durumunda ise şirketin onayının alınmasına 
gerek yoktur.

Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı bir pay senedini devralan kişi, pay defterine kaydedilme-
siyle anonim şirkete karşı pay senedi bedelinin ödenmemiş kısmını ödemekle yükümlü olur.

ESAS SözLEŞMEyLE gETiRiLEN SINIRLANdIRMALAR

Şirket esas sözleşmeye konacak bir takım maddeler ile nama yazılı paylarının devrini sınırlandıra-
bilir.

BORSAyA KOTE EdiLMEMiŞ NAMA yAzILI pAy SENETLERi AçISINdAN gETiRiLEN 
SINIRLANdIRMALAR

Esas sözleşmede öngörülmüş önemli bir sebebi ileri sürerek veya devredene, paylarını başvurma 
anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına, almayı önere-
rek devir işleminin onaylanmasına ilişkin talebi reddedebilir.

Borsaya kote edilmemiş bağlı nama yazılı pay senetlerinin devrinde, anonim şirket bu devre onay 
vermedikçe payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar, devralana geçmez, devredende kalır.

BORSAyA KOTE EdiLMiŞ NAMA yAzILI KAydi pAyLAR AçISINdAN gETiRiLEN 
SINIRLANdIRMALAR

Bu hükme göre anoim şirket, ancak;
 ➣ Esas sözleşmesinde, iktisap edilebilecek nama yazılı paylar ile ilgili olarak iktisap edenin pay 
sahibi olarak tanınacağı, sermayeyi esas alan ve yüzde ile ifade edilen bir iktisap üst sınırı öngö-
rülmüştür bu üst sınır aşılmışsa, 

 ➣ İstemde bulunmasına rağmen devralan, payları kendi ad ve hesabına aldığını açıkça beyan et-
mezse işleminin onaylanmasına ilişkin talebi reddedebilir.

iLMÜHABERLER

Ara senet veya geçici senet olarak pay senetleri çıkarılan kadar payı temsil eden senetlerdir. Pay 
senedine ait tüm haklara sahiptir.

iNTiFA SENETLERi

Pay senedi sahibinin sadece mali haklardan yararlanmasını sağlayan senetlerdir. Esas sözleşmede 
bulunan bir madde vasıtasıyla sadece genel kurul kararı ile çıkartılabilir.
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AÇIklAmAlI SoRulAR

1. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket-
te pay kavramı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Anonim şirketin sermayesi belirli ve pay-
lara bölünmüştür.

B) Pay sayısı anonim şirketin kuruluş aşa-
masında esas sözleşme ile belirlenir.

C) Her bir payın bir itibari değeri vardır. Pa-
yın itibari değeri en az ¨ 25 ve katları 
şeklinde olabilir.

D) Pay sayısı ile itibari değerin çarpımı so-
nucu ortaya çıkan miktar, anonim şirketin 
esas sermayesini oluşturur.

E) Payın itibari değeri ile gerçek değeri bir-
birinden farklı olabilir. Payın gerçek de-
ğerinin itibari değerinin üstünde olması 
şirketin kâr ettiğini gösterir.

AÇIklAmA
Anonim şirketin sermayesi paylara bölünmüştür. 
Her bir payın bir itibari değeri vardır. Bu itibari de-
ğer en az 1 kuruş veya katları şeklinde olabilir.

YAnIT: C

2. Anonim Şirket şeklinde kurulması gere-
ken bankalarda asgari pay sahibi sayısı 
kaç kişi olmalıdır?

A) 5 kişi B) 7 kişi C) 3 kişi
D) 10 kişi E) 2 kişi

AÇIklAmA
Anonim şirket şeklinde kurulması gereken banka-
larda asgari pay sahibi sayısı, hem kuruluşta hem 
de devamında 5 kişidir.

YAnIT: A

3. Pay sahibi açısından, pay sahibinin mal 
varlığına eklenecek nakdi kazanca ne ad 
verilir?

A) Zarar 
B) Gecikme faizi
C) Kâr 
D) Faiz
E) Rüçhan

AÇIklAmA
Anonim şirkette pay sahibi açısından kâr ise; pay 
sahibinin mal varlığına eklenecek nakdi bir ka-
zançtır.

YAnIT: C

4. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket-
te pay sahipliği kavramı ile ilgili doğru bir 
bilgidir?

A) Anonim şirketin kurucusu olan kişiler yal-
nızca pay sahibi olabilir.

B) Anonim şirkette sadece gerçek kişiler 
pay sahibi olabilir.

C) Anonim şirket paylarına sahip olan kişi-
ler, pay sahibi olarak isimlendirilirler. Bir 
ortak tek bir paya sahip olabileceği gibi 
birden fazla paya da sahip olabilir.

D) Pay sahipliği anonim şirketin kuruluş 
aşamasında kazanılmış ise buna devren 
kazanma denir.

E) Anonim şirket tek pay sahibi ile kurula-
maz.

AÇIklAmA
Anonim şirkette paylara sahip olanlara pay sahibi 
denir. Bir ortak tek bir paya sahip olabileceği gibi 
birden fazla payada sahip olabilir. Pay sahibi ger-
çek kişi olabileceği gibi tüzel kişide olabilir. Kuru-
cular pay sahibi olabileceği gibi sonradan devren 
pay sahibi de olabilir.
Kuruluş aşamasında pay sahipliği sıfatı kazanıl-
mış ise buna aslen kazanma, pay sahipliği payın 
bir başkasından devralınması ile kazanılmış ise 
bunada devren kazanma denir.

YAnIT: C
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5. Aşağıdakilerden hangisi idari haklar ile il-
gili doğru bir bilgi değildir?

A) Genel kurula katılma ve genel kurulda 
konuşma öneride bulunma hakları idari 
bir haktır.

B) Pay sahibi bu haklarını bizzat kullanabi-
leceği gibi temsilci aracılığı ile de kulla-
nabilir.

C) Oy hakkı bir idari haktır ve bu hak pay sa-
hipliği sıfatına bağlanmıştır. Pay sahipleri 
oy haklarını genel kurulda ve paylarının 
toplam itibari değeriyle orantılı olarak kul-
lanabilirler.

D) Oy hakkı müktesep bir hak olup pay sahi-
binin rızası olmaksızın genel kurul kararı 
ile elinden alınabilir.

E) Pay sahibinin oy hakkından vazgeçmesi 
mümkün değildir fakat oy hakkının kulla-
nılması zorunlu değildir.

AÇIklAmA
Oy hakkı, Genel kurula katılma, konuşma ve öne-
rilerde bulunma hakkı idari nitelikli, müktesep hak-
lardandır. Müktesep haklar genel kurul kararı ile 
ortadan kaldırılamaz. Kişinin rızası ile vazgeçeme-
yeceği haklardır.

YAnIT: D

6. Yıllık hesap devresi sonunda şirketin faa-
liyetleri neticesinde o yılın kâr ve zarar he-
sabının kâr bakiyesi vermesi halinde, şir-
ketin yıl sonu bilançosunun pasif tarafı-
na yazılan ve kanun ile esas sözleşme hü-
kümleri çerçevesinde pay sahiplerine da-
ğıtılması söz konusu olabilecek kalemleri-
ne ne ad verilir?

A) Faiz B) Zarar
C) Kâr D) Tasfiye
E) Temerrüt

AÇIklAmA
Anonim şirkette pay sahiplerinin haklarından olan 
“Kâr Payı Hakkı” mali nitelikli devredilebilir ve İkti-
saden değerlendirilebilir bir haktır.
Kâr; İki şekilde tanımlanmıştır.
Kâr; Yıllık hesap devresi sonunda şirketin faaliyet-
leri neticesinde o yılın kâr ve zarar hesabının kâr 
bakiyesi vermesi halinde, şirketin yıl sonu bilanço-
sunun pasif tarafına yazılan ve kanun ile esas söz-
leşme hükümleri çerçevesinde pay sahibine dağı-
tılması söz konu olabilecek kalemdir.

YAnIT: C

7. Aşağıdakilerden hangisi oy hakkı ile ilgili 
yanlış bir bilgidir?

A) Anonim şirket payının sahibine tanıdığı 
en önemli haklardan birisi oy hakkıdır.

B) Anonim şirketlerde oy hakkı pay sahipliği 
sıfatına bağlanmıştır.

C) Pay sahipliği çıplak paylar ile nama yazılı 
anonim şirket paylarında pay defteri ve 
hamile yazılı anonim şirket paylarında ise 
zilliyetlik karine olmak üzere belirlenmek-
tedir.

D) Üzerinde rehin hakkı bulunan bir anonim 
şirket payına ilişkin oy hakkı pay sahibine 
aittir.

E) Üzerinde intifa hakkı kurulmuş bir paya 
ilişkin oy hakkı aksi kararlaştırılmamış ise 
pay sahibine aittir.

AÇIklAmA
Anonim şirketlerde oy hakkı pay sahipliği sıfatına 
bağlanmıştır. Kural olarak pay sahibi oy hakkını 
bizzat veya temsilcisi aracılığı ile kullanır. Üzerine 
rehin bulunan bir paya ilişkin oy hakkı pay sahibi-
ne aittir. Fakat üzerine intifa (kullanma) hakkı bu-
lunan paya ilişkin oy hakkı aksi kararlaştırılmamış-
sa intifa hakkı sahibine aittir.

YAnIT: E

8. Aşağıdakilerden hangisi kâr payı hakkına 
ilişkin yanlış bir bilgidir?

A) Anonim şirket payına ilişkin mali haklar-
dan biridir.

B) Kâr payı, anonim şirket payının bir huku-
ki semeresidir.

C) Kâr payı hakkı, devredilebilir, ve iktisa-
den değerlendirilebilir niteliktedir.

D) Kâr payı, anonim şirket payının sahibine 
tanıdığı dönemsel bir gelirdir.

E) Kâr payı mali nitelikli bir hak olmasından 
dolayı rehnedilemez bir haktır.

AÇIklAmA
Anonim şirkette “kar payı” mali nitelikli haklar için-
de yer alır. Kâr payı hakkı devredilebilir ve iktisa-
den değerlendirilebilir nitelikte bir haktır. Devredi-
lebilen ve iktisaden değerlendirilebilen haklar ise 
rehne konu olabilir.

YAnIT: E
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9. Aşağıdakilerden hangisi “Müktesep Hak” 
kavramının tanımını oluşturur?

A) Para alacağının medeni semeresine de-
nir.

B) Münferit pay sahibi tarafından rıza gös-
terilmedikçe, değiştirilemez ve sahibinin 
elinden alınamaz haklara denir.

C) Pay sahibinin rızası ile ortadan her za-
man kaldırılabilen haklara denir.

D) Hak ile kişi arasında bağın kurulmasına 
denir.

E) Anonim şirketteki azınlık haklarına denir.

AÇIklAmA
Müktesep Hak; Bu hakka sahip olan her bir mün-
ferit pay sahibi tarafından rıza gösterilmedikçe, 
değiştirilemez ve sahibinin elinden alınamaz hak-
lara denir.

YAnIT: B

10. Anonim şirket payına ilişkin kâr payı hak-
kını temsil etmek üzere çıkarılan senetle-
re ne ad verilir?

A) Kupon 
B) Konşimento
C) Hisse senedi 
D) Çek
E) Poliçe

AÇIklAmA
Anonim şirket payına ilişkin kâr payı hakkını tem-
sil etmek üzere çıkarılan senetlere “KUPON” adı 
verilir.

YAnIT: A

11. Anonim şirketin infisahı halinde geriye 
kalan mevcut mal varlığından, şirket esas 
sözleşmesinde başka bir hüküm yer al-
madığı takdirde, her pay sahibinin ortak-
lık payı oranında hak kazandığı mali hak 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasfiye payı
B) Rüçhan hakkı
C) Hazırlık dönemi faizi
D) Tesislerden yararlanma hakkı
E) Bedelsiz payları edinme hakkı

AÇIklAmA
Tasfiye Payı: Anonim şirketin infisahı halinde geri-
ye kalan mevcut mal varlığından, şirket esas söz-
leşmesinde başka bir hüküm yer almadığı takdir-
de, her pay sahibinin ortaklık payı oranında hak 
kazandığı mali bir haktır.

YAnIT: A

12. I. İlgili faaliyet döneminde şirketin zarar et-
miş olması

 II. Kanunen ayrılmış yedek akçelerin ayrıl-
mış olması

 III. Genel kurulun kâr dağıtım kararı almış 
olması

 IV. İlgili faaliyet döneminde şirketin kâr etmiş 
olması

 Yukarıdakilerden hangileri veya hangi-
si anonim şirketlerde pay sahiplerine kâr 
dağıtılabilmesi için gerekli koşullardır?

A) I, II ve III
B) Yalnız I
C) I ve IV
D) II, III ve IV
E) Yalnız IV

AÇIklAmA
Anonim şirkette pay sahiplerine kâr dağıtılabilme-
si için öncelikli olarak;
• İlgili faaliyet döneminde şirketin kâr etmiş ol-

ması
• Kanunen ayrılmış yedek akçelerin ayrılmış ol-

ması
• Genel kurulun kâr dağıtımı kararı almış olması 

gerekir.
YAnIT: D
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13. Anonim şirketin sona ermesi ile doğan 
hak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müktesep hak
B) Faiz hakkı
C) Tasfiye payı hakkı
D) Rüçhan hakkı
E) Yönetim hakkı

AÇIklAmA
Anonim şirketin sona ermesi ile doğan hak “Tasfi-
ye payı hakkı”dır.

YAnIT: C

ÇIkmIŞ Soru 2013-ArA SInAV

14. Hamiline yazılı pay senedi üzerinde rehin 
hakkı kurulmak istendiğinde, zilyetliğin 
devri aşamasında, aşağıdaki zilyetliğin 
devri yollarından hangisi kullanılamaz?

A) Kısa elden teslim
B) Zilyetliğin havalesi
C) Fiili teslim
D) Hükmen teslim
E) Temsilciye teslim

AÇIklAmA
Hükmen teslimde eşyanın mülkiyetinin devri dev-
redenler kalıp, devralana geçmediği için hamiline 
yazılı pay senedi üzerinde kullanılamaz.

YAnIT: D

ÇIkmIŞ Soru 2016-ArA SInAV

15. Anonim şirketlerde yatırımcıların, şirketin 
mevcut mal varlıklarını ve gelecekte gelir 
elde etme potansiyelini göz önüne alarak, 
şirketin payları için ödemeye hazır olduk-
ları, mevcut piyasa koşulları altında söz 
konusu şirket payı için normal buldukla-
rı değere ne ad verilir?

A) Müktesep değer
B) İtibari değer
C) Gerçek değer
D) Gratis değer
E) Kaydi değer

AÇIklAmA
Verilen tanım gerçek değerin tanımıdır.

YAnIT: C

ÇÖZÜmlÜ 
DEnEmE SoRulARI

1. I. Anonim şirkette sermayenin eşit miktar-
lara bölünmüş her bir parçasına pay de-
nir.

 II. Anonim şirkette ortaklık hakları paya 
bağlanmıştır.

 III. Anonim şirkette her bir payın itibari değe-
ri en az 1 kuruş veya katları olabilir.

 IV. Anonim şirkette payların itibari değeri ile 
gerçek değeri birbirinden farklı olamaz.

 Anonim şirketteki pay kavramı ile ilgili yu-
karıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I, II ve III B) I ve IV
C) III ve IV D) Yalnız IV
E) Yalnız III

2. Yatırımcıların şirketin mevcut mal varlık-
larını ve gelecekte gelir elde etme potan-
siyelini göz önüne alarak, şirketin payla-
rı için ödemeye hazır oldukları, mevcut pi-
yasa koşulları altında söz konusu şirket 
payı için normal buldukları değere ne ad 
verilir?

A) İtibari değer
B) Nominal değer
C) Sermaye
D) Menkul kıymet
E) Gerçek değer (Piyasa değeri)
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3. Anonim şirkette pay ve pay sahipliği kav-
ramlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Anonim şirketin sermayesi belirli ve pay-
lara bölünmüştür, her bir payın itibari ve 
gerçek değerleri vardır.

B) Anonim şirketin paylarına sahip olan ki-
şilere pay sahibi denir. Her ortak sahip 
olduğu pay ile orantılı olarak ortaklık hak-
larını kullanır.

C) Pay sahipliği, anonim şirketin kuruluşun-
da ve sermaye artırımında aslen; payın 
bir başkasından devralınmasında ise 
devren kazanılır.

D) Anonim şirket genel kurulunda, her bir 
şirket ortağı şirketteki pay oranına bakıl-
maksızın bir oy hakkına sahiptir.

E) Bir payın itibari değeri en az bir kuruş 
veya katları olabilir.

4. Anonim şirketin faaliyetine devam etti-
ği sürece pay sahiplerinin isteyemeyece-
ği mali nitelikli hak aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Oy hakkı
B) Genel kurula katılma hakkı
C) Rüçhan hakkı
D) Tasfiye payı hakkı
E) Hazırlık devresi faizi hakkı

5. Aşağıdakilerden hangisi Anonim şirkette 
pay sahibinin “tasfiye hakkı” ile ilgili yan-
lış bir bilgidir?

A) Tasfiye payı; anonim şirketin infisahı 
halinde geriye kalan mevcut mal varlı-
ğından, her pay sahibinin ortaklık payı 
oranından hak kazandığı mali bir haktır.

B) Tasfiye payı anonim şirketin sona ermesi 
halinde söz konusu olduğu için, anonim 
şirketin faaliyetine devam ettiği dönem-
de tasfiye payı hakkının ileri sürülmesi 
mümkün değildir.

C) Tasfiye payı, anonim şirketin sona erme-
si ile birlikte alacak hakkına dönüşür.

D) Alacak hakkına dönüşen tasfiye payı, 
alacağın temliki hükümleri çerçevesinde 
devredilebilir. Tasfiye payı devredilebilir 
olduğundan hacze ve rehne konu olabilir.

E) Anonim şirket payı üzerinde intifa ve re-
hin hakkı kurulması şirketin infisah etme-
si halinde bu intifa ve rehin hakkı tasfiye 
payı üzerinde sona erer.

6. Aşağıdakilerden hangisi Anonim şirket 
pay sahiplerinin mali nitelikli haklarından 
olan “Hazırlık dönemi faizi hakkı” ile ilgili 
yanlış bir bilgidir?

A) Anonim şirkette pay sahibi olmak ve şir-
kete sermaye getirmiş olmak pay sahibi-
ne faiz hakkı sağlamaz bu kuralın istisna-
sı ise hazırlık devresi faizidir.

B) Hazırlık dönemi faizi işletmenin tam bir 
şekilde faaliyete başlamasına kadar ge-
çecek sürede ödenebilecek ve esas söz-
leşme ile kararlaştırılabilen mali bir hak-
tır.

C) Hazırlık dönemi faizin ödenebileceğinin 
öngörülebileceği zaman diliminin son 
anı, şirketin tam bir şekilde faaliyete baş-
ladığı tarihtir.

D) Hazırlık dönemi faizi, niteliği itibari ile 
mali nitelikli bir haktır.

E) Devredilmesi, rehnedilmesi ve haczedil-
mesi mümkün değildir.
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7. İşletmenin tam bir şekilde faaliyete baş-
lamasına kadar geçecek hazırlık dönemi 
için pay sahiplerine ödenen faize ne ad 
verilir?

A) Temerrüt faizi
B) Bileşik faiz
C) Basit faiz
D) Hazırlık dönemi faizi
E) Gecikme faizi

8. Anonim şirkette pay sahiplerinin borç-
larından “sermaye getirme” borcu ile ilgi-
li aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Anonim şirket pay sahibinin asli borcu, 
şirkete sermaye getirme borcudur.

B) Pay sahibine sermaye borcu dışından 
kanunda belirtilen istisnalar dışında, pay 
bedelini ve ihraç primini ifa dışında bir 
borç yüklenemez.

C) Pay sahibinin sermaye getirme borcu, 
kural olarak taahhüt ettiği payların itibari 
değerinin toplamı kadardır.

D) Pay sahibinin sermaye getirme borcu 
esas sözleşmede belirtilenden %50 daha 
fazla olarak ödenir.

E) Şirkete getirilen sermaye ile birlikte, pay 
sahibinin borcu sona erer.

9. Anonim şirket, pay sahiplerinden sermaye 
getirme borçlarını yerine getirmelerini iste-
yebilir. 

 Sermaye getirme borçlarını yerine getir-
meyen pay sahiplerine karşı şirket aşağı-
daki hangi yola başvuramaz?

A) İcra takibi veya ifa davası açma yoluna 
gidebilir.

B) Temerrüt faizi isteyebilir.
C) Pay sahibinin mallarına el koyabilir.
D) Tazminat isteyebilir.
E) Esas sözleşmeyle kararlaştırılmış ise ce-

zai şart talep edebilir.

10. Sermaye getirme borcunu yerine getirme-
yen pay sahibine yaptırım uygulanması 
için yapılan ihtardan sonra ne kadar süre 
içinde borcunu ödemesi gerekir?

A) 15 gün B) 7 gün
C) 1 ay D) 60 gün
E) 8 gün

11. I. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile
 II. Esas sözleşmenin öngördüğü şekilde 

ilan yolu ile
 III. Şirketin internet sitesinde yayımlanacak 

bir mesaj ile
 Anonim şirkette sermaye borcunu yerine 

getirmeyen pay sahibine karşı yukarıdaki 
yolların hangisi ile ihtarda bulunabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I, II ve III
E) Hiçbiri

12. Sermaye borcunu yerine getirmeyen pay 
sahibine çekilecek ihtardan kim sorumlu-
dur?

A) Pay sahipleri
B) Yönetim kurulu
C) Genel kurul
D) Denetleme kurulu
E) Pay sahiplerinin temsilcileri
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13. Anonim şirkette pay sahibine, kanunda 
öngörülen istisnalar dışında, pay bedelini 
ve ihraç primini ifa dışında borç yüklene-
mez. Bu ilkeye ne ad verilir?

A) Tek borç ilkesi
B) Ultra vires ilkesi
C) Tahsis prensibi ilkesi
D) Özgüleme ilkesi
E) Asıl borç ilkesi

14. “Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir 
meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kul-
lanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, 
seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve 
şartları kurulca belirlenen kıymetli evraklara” 
ne ad verilir?

A) Kıymetli evrak 
B) Konşimento
C) Kupon 
D) Tahvil
E) Menkul kıymet

15. Para piyasasında işlem görmeyen ve-
ya para piyasasına hizmet etmeyen, bu-
na karşılık yatırım aracı olarak kullanılan 
ve sermaye piyasasının oluşmasını sağ-
layan, sermaye ihtiyacı olanlar tarafından 
tasarruf sahiplerinin gelir elde etme ama-
cıyla satın almaları için ihraç edilen ve 
şartları sermaye piyasası kurulunca belir-
lenen sermaye piyasası araçlarına ne ad 
verilir?

A) Menkul kıymetler 
B) Kıymetli evrak
C) Hisse senedi 
D) Tahvil senedi
E) Pay senetleri

ÇÖZÜmlÜ DEnEmE 
SoRulARI YAnITlARI

1. D Anonim şirkette payların bir itibari değe-
ri birde gerçek değeri vardır. İtibari değer 
ile gerçek değer birbirinden farklı olabi-
lir Gerçek değer itibari değerden büyük 
ise şirket kâr ediyor demektir, eğer ger-
çek değer itibari değerden düşükse şir-
ket zarar ediyor demektir.

2. E Yatırımcıların, şirketin mevcut mal varlık-
larını ve gelecekte gelir elde etme potan-
siyelini gözönüne alarak, şirketin payları 
için ödemeye hazır oldukları, mevcut pi-
yasa koşulları altında söz konusu şirket 
payı için normal buldukları değere ger-
çek değer piyasa değeridir.

3. D Anonim şirketin sermayesi paylara bö-
lünmüştür ve her bir paya sahip olan kişi 
şirketin ortağı sayılır. Bir kişi tek bir paya 
sahip olabileceği gibi birden fazla payada 
sahip olabilir ve her bir pay bir oy hakkı 
demektir. Yani bir kişinin şirkette ne ka-
dar payı varsa  o kadarda oy hakkı var 
demektir. Örnek: Bir kişinin şirkette 5 pa-
yı varsa 5 oy hakkı var demektir.

4. D Tasfiye payı anonim şirketin sona erme-
si halinde söz konusu olduğu için, ano-
nim şirketin faaliyetine devam ettiği dö-
nemde tasfiye payı hakkının ileri sürül-
mesi mümkün değildir.

5. E Anonim şirket payı üzerinde intifa ve re-
hin hakkı kurulması ve şirketin infisah 
(kapanması) halinde bu intifa ve rehin 
hakkı tasfiye payı üzerinde devam ede-
cektir.

6. E Hazırlık dönemi faizi, niteliği itibariyle pay 
sahibi açısından mali nitelikli bir haktır. 
Mali nitelikli bir hak olduğu için devredi-
lebilir, rehnedilebilir ve hazcedilebilir.    
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7. D Anonim şirkette, işletmenin tam bir şekil-
de faaliyete başlamasına kadar geçecek 
hazırlık dönemi için pay sahiplerine öde-
nen faize “hazırlık dönemi faizi” denir.

8. D Anonim şirket pay sahibinin asli borcu 
sermaye borcudur. Sermaye borcu, şir-
kete karşı geçerli olan ve esas sözleşme-
de belirtilen taahhüt edilen sermaye mik-
tarı ile sınırlıdır.

9. C Anonim şirket sermaye borcunu yerine 
getirmeyen pay sahibinden;

• İcra takibi ve ifa davası açma yoluna gi-
debilir.

• Sermayeyi getirmesini isteyebilir.
• Temerrüt faizi isteyebilir.
• Zarar varsa tazminat isteyebilir.
• Söz konusu payı satıp yerine yeni pay 

sahipleri alabilir.
• Kısmi ödemelerden yoksun bırakılabilir.

10. C Anonim şirketin, pay sahibinin sermaye 
getirme borcunu yerine getirmemesi du-
rumunda birçok yaptırım uygulama yet-
kisi vardır fakat bu yatırımları uygulaya-
bilmesi için yönetim kurulu tarafından ih-
tarda bulunması ve 1 ay içinde borcun 
ödenmesini talep etmesi gerekir.

11. D Anonim şirketin sermaye borcunu yerine 
getirmeyen mütemerrit pay sahibine kar-
şı yaptırım uygulayabilmesi için ihtarda 
bulunması gerekir. Bu ihtar; 

• Türkiye Ticaret sicil gazetesi ile
• Esas sözleşmenin öngördüğü şekilde 

ilan yoluyla
• Şirketin internet sitesinde yayımlanacak 

bir mesajla olabilir.

12. B Sermaye borcunu yerine getirmeyen pay 
sahibine yönetim kurulu tarafından ihtar 
çekilir.

13. A Anonim şirkette pay sahibine, kanunda 
öngörülen istisnalar dışında, pay bedelini 
ve ihraç primini  ifa dışında bir borç yük-
lenemez. Bu kural “Tek borç ilkesi” olarak 
ifade edilir.

14. E Ortalık ve alacaklılık sağlayan, belirli bir 
meblağa temsil eden, yatırım aracı ola-
rak kullanılan, dönemsel gelir getiren, 
misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, iba-
releri aynı olan ve şartları kurulca belirle-
nen kıymetli evraklara “Menkul kıymetler” 
denir.

15. A Para piyasasında işlem görmeyen ve-
ya para piyasasına hizmet etmeyen bu-
na karşılık yatırım aracı olarak kullanılan 
ve sermaye piyasasının oluşmasını sağ-
layan, sermaye ihtiyacı olanlar tarafın-
dan tasarruf sahiplerinin gelir elde etme 
amacıyla satın almaları için ihraç edilen 
ve şartları Sermaye Piyasası Kurulun’ca 
belirlenen sermaye piyasası araçlarına 
“Menkul Kıymetler” denilmektedir.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Tasfiye süreçlerine dikkat edelim. 
Hukuki ve cezai sorumlulukları öğrenelim.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 1 - 2

ESAS SözLEŞME dEğiŞiKLiği SÜREci
Esas sözleşmeyi değiştirme yetkisi yalnızca genel kurula aittir. Başka bir organa devredilemez.
Esas sermayenin artırılmasına veya azaltılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde süreç aşa-

ğıdaki aşamalardan oluşur:
Değişikliğe ilişkin metin hazırlanması: Taslak metin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.
Gerekiyorsa İzin: Değişiklik metninin hazırlanmasından sonra yönetim kurulu, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığından izin almalıdır.
Genel kurul kararı: Genel kurul ya usulüne uygun olarak toplantıya çağrılarak ya da çağrısız ola-

rak toplanabilir.
Şirket veya pay sahibi bakımından önemli sonuçlar doğuracak esas sözleşme değişiklikleri ise ağır-

laştırılmış nisaplara tabi tutulmuştur.
İlk olarak, şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına kapatılması için yükümlülük ve ikincil yüküm-

lülük koyan esas sözleşme değişikliğine ilişkin kararlar, sermayenin tümünü oluşturan payların sahiple-
rinin veya temsilcilerinin oy birliğiyle alınmalıdır.

İkinci olarak, şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi, imtiyazlı pay oluşturulması ve na-
ma yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin en 
az yüzde yetmiş beşini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınmalıdır.

Öte yandan, pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde, sermayenin artırılma-
sı ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri ile birleşme, bölünme 
ve tür değiştirme amacıyla yapılacak esas sözleşme değişikliklerine ilişkin kararlar -esas sözleşmelerin-
de aksine hüküm yoksa-basit nisapla alınabilir.

gEREKiyORSA ‹MTiyAzLI pAy SAHipLERi özEL KURULU KARARI

Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını 
ihlal ediyorsa, bu kararın uygulanabilmesi için, imtiyazlı pay sahiplerinin aralarında yapacakları özel bir 
toplantıda alacakları bir kararla genel kurul kararını onamaları gerekir; aksi takdirde genel kurul kararı 
uygulanamaz.

yöNETiM KURULU BEyANI

Beyanın amacı, kamuyu aydınlatarak sermaye artırımının kötüye kullanılmasını önlemektir.

TESciL VE iLAN

Tescil ve ilan edilmedikçe esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı etkili olamayacağından, 
buradaki tescil kurucu etkiye sahiptir.

Anonİm ŞİRkETTE ESAS SÖZlEŞmE  
DEĞİŞİklİklERİ, SonA ERmE VE TASFİYE,  

Hukukİ VE CEZAİ SoRumluluk 4

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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ESAS SERMAyENiN ARTIRILMASI
Genellikle şirkete yeni mali kaynaklar sağlamak suretiyle öz sermayenin güçlendirilmesi amacıyla 

yapılan esas sermaye artırımı, yeni sermaye konularak, iç kaynaklardan artırım ve şarta bağlı sermaye 
artırımı olarak üç şekilde gerçekleştirilir. Bir anonim şirketin infisahı, iflası veya tasfiye haline girmesi 
gibi koşullar dışında esas sermaye artırımı her zaman yapılabilir. Sermaye artırım hakkının sınırlarını 
dürüstlük kuralı, hakların en az zarar verecek şekilde kullanılması ve eşit işlem ilkesi oluşturur.

Hakların en az zarar verecek şekilde kullanılması ilkesi; meşru bir amaca ulaşmada kullanılacak 
araçlardan, hakları etkilenecek kimseler bakımından en az zarar verecek olanın seçilmesidir.

Eşit işlem ilkesi; pay sahipleri ile şirket arasındaki hukuki ilişkiyi ilgilendiren konu ve kararlarda, eşit 
şartlar altında bulunan pay sahiplerinin eşit işleme tabi tutulmasıdır.

Belirli ön şartlara uyulmadan alınan sermaye artırımı kararları batıl olur.
Esas sermayenin iç kaynaklardan ve dış kaynaklardan arttırılmış olduğu hallere göre pay sahipleri-

ne farklı bedel ve haklar tanınır. Rüçhan hakkı; pay sahibinin, dış kaynaklardan yapılan sermaye artırımı 
sonucunda ihraç edilen yeni payları, artırım öncesinde esas sermaye katılma oranına uygun olarak 
öncelikle alma hakkıdır.

ARTIRIM TÜRLERi

I. yENi SERMAyE KONULARAK (SERMAyE TAAHHÜdÜ yOLUyLA) ARTIRIM

Sermaye artışı, şirketin kendi öz kaynakları yerine sermaye artırımına katılmayı taahhüt eden kim-
seler tarafından, yani şirket dışından sağlandığı için, dış kaynaklardan sermaye artırımı veya şirketin 
mevcut malvarlığına ilave olarak yeni mali araçların katılması nedeniyle efektif sermaye artırımı olarak 
anılmaktadır.

Burada paylar önceden taahhüt edilmiş bulunduğundan bu tür sermaye artırımına taahhütlü ser-
maye artırımı denilir. Sermaye artırımının genel kurul tarihinden itibaren üç ay içerisinde tescil edilmesi 
gerekir.

Esas Sermaye Sisteminde: Bu sistemde yönetim kurulu esas sözleşme değişikliğine hazırlar ve 
gerekiyorsa Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznini alır.

kayıtlı Sermaye Sisteminde: Kayıtlı sermaye sisteminde esnekliği sağlayan ve bu sisteme ayırt 
edici özelliği veren husus, genel kurulun haiz olduğu sermaye artırımına ilişkin yetkiyi, genel çerçevesini 
çizerek yönetim kuruluna devretmesidir.

Kayıtlı sermaye sisteminde başlangıç sermayesi, çıkarılmış sermaye ve kayıtlı sermaye olmak üze-
re üç tür sermaye rakamı söz konusudur. Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların sahip olmaları zorunlu 
olan asgari çıkarılmış sermaye; esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı 
ile Türk Ticaret Kanunun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıka-
rabilecekleri azami miktarı gösteren, Ticaret Sicilinde tescil edilmiş sermaye ise kayıtlı sermaye olarak 
nitelendirilir.

kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim şirketlerde sermaye artırım süreci aşağıdaki şekilde 
yürür:

 ➣ Yönetim kurulu sermaye artırım kararı alır.
 ➣ Yönetim kurulu, beyanda bulunur.
 ➣ Gerekli hâllerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınır.
 ➣ Yönetim kurulu; sermayenin artırılmasına ilişkin kararını, esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde 
ilan eder ve İnternet sitesinde yayınlar.

 ➣ Rüçhan hakkı kaldırılmamışsa, 15 gün içerisinde iştirak taahhüdünde bulunularak yeni paylar 
taahhüt edilir.

 ➣ Yönetim kurulu sermaye artırım kararını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.
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II. iç KAyNAKLARdAN SERMAyE ARTIRIMI

Ortaklığın belirli nitelikteki açık (serbest) yedek akçelerinin, gizli yedek akçelerin, ertesi yıla aktarıl-
mış kârının veya son yıl dağıtılabilir kârının esas sermayeye eklenmesi suretiyle sermayenin artırılması, 
iç kaynaklardan sermayenin artırılması olarak nitelendirilmektedir.

Bu tür sermaye artırımında şirket mal varlığında bir büyüme olmamakta, yalnızca bilançoda mal 
varlığını oluşturan kalemler arasında yapılan bir muhasebe işlemi ile esas sermaye miktarı artmaktadır. 
Bu nedenle iç kaynaklardan artırıma, itibari (nominal) artırım da denilmektedir.

Esas sermayenin iç kaynaklardan artırılmış olduğu hâllerde, tescille birlikte, ortaya çıkan yeni payla-
rın bedeli şirketin öz varlıklarından ödendiği için paylar bedelsizdir.

III. ŞARTA BAğLI SERMAyE ARTIRIMI

Şarta bağlı sermaye arttırımı, masraflı ve ağır işleyen genel kurul prosedüründen kaçınabilmek, 
hızlı şekilde sermayeyi artırabilme ihtiyacını karşılayabilmek, değiştirilebilir tahvil uygulamasını mümkün 
kılmak ve sorunsuz hâle getirmek için Alman hukukçularca geliştirilmiş bir çözüm yöntemidir.

Şarta bağlı sermaye artırımının sağladığı fayda, şirketin ihtiyaç duyulduğu anda ve o oranda payları/
pay senetlerini çıkarılabilmesidir.

Şarta bağlı sermaye artırımının temelini alım veya değiştirme hakkı oluşturmaktadır. Zira alım veya 
değiştirme haklarının kullanılması hâlinde sermaye artmaktadır.

Şarta bağlı sermaye artırımı özel bir usule tabidir. Tek bir hareketle hızlı bir şekilde sermaye artırı-
mının gerçekleştirildiği olağan sermaye artırımının aksine, şarta bağlı sermaye artırımı kronolojik olarak 
birbirine bağlı birtakım aşamaların geçilmesinden sonra gerçekleşmektedir.

ESAS SERMAyENiN AzALTILMASI
Esas sermayenin azaltılması, esas sözleşmede yer alan ve ticaret siciline tescil edilmiş esas serma-

yenin itibari değerinin azaltılması anlamına gelir.
Bir şirket, ticari faaliyetleri sonucunda zarar etmesi, kanuni bir zorunluluğu yerine getirememesi veya 

iktisap ettiği ve elinden çıkaramadığı payları ortadan kaldırmak ya da bazı pay sahiplerinin şirketten 
ayrılmasını sağlamak istemesi gibi sebeplerle sermaye azaltma yoluna gidebilir.

Kurucu veya efektif sermaye azaltımı ve açıklayıcı azaltma adları altında iki tür azaltmadan bahse-
dilebilir.

Sermayenin azaltılmasında kullanılabilecek üç yöntemden ilki, payların itibari değerinin düşürülme-
si, ikincisi, payların sayısının azaltılması ve üçüncüsü, esas sermayenin itfası yani sermaye amortizas-
yonudur.

Azaltmanın gerçekleşmesi için öncelikle yönetim kurulu bir taslak hazırlar. Şirketin mal varlığı içeri-
sinde alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin var olduğu tespit edilir ve gerekiyor-
sa Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınır. Genel kurul toplanarak esas sözleşme değişikliği kararı 
alır ve bu kararı hem şirketin internet sitesinde hem de Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.
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ANONiM ŞiRKETiN SONA ERMESi
Şirketin ticaret siciline tescili ile kazınılan bu kişilik, şirketin ticaret sicilinden silinmesiyle ortadan 

kalkar. Şirketin ticaret sicilinden silinmesi, kural olarak tasfiye sürecinin sonunda gerçekleşir. Tasfiye 
süreci, şirketin sona ermesiyle başlar.

Tasfiye sürecinde şirket organları varlıklarını devam ettirmekle birlikte tasfiye süreci, tasfiye memur-
ları eliyle yürütülür.

Sona erme, kanunda veya esas sözleşmede belirtilen nedenlerden birinin gerçekleşmesiyle kendili-
ğinden (infisah) gerçekleşebileceği gibi kendisine bu yetkinin tanındığı organ (genel kurul, azınlık vb) ya 
da makamlarca (mahkeme, Sermaye Piyasası Kurulu) karar alınması (fesih) şeklinde de gerçekleşebilir.

SONA ERME SEBEpLERi

Kanundaki Genel Sebepler;
 ➣ Esas Sözleşmede Öngörülen Sürenin Sona Ermesi
 ➣ İşletme Konusunun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hâle Gelmesi
 ➣ Genel Kurulca Sona Erme Kararı Alınması
 ➣ Şirketin İflasına Karar Verilmesi
 ➣ Kanunda Öngörülen Diğer Hâller; Şirketlerin birleşmesi, şirketlerin tam bölünmesi, kamu düze-
nine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde veya faaliyetlerde bulunulması, sermayenin üçte 
ikisinin kaybedilmesi, şirketin kurulmasında kanun veya esas sözleşme hükümlerine aykırı dav-
ranılması.

Kanundaki Özel Sebepler;
 ➣ Organlardan Birisinin Eksikliği veya Genel Kurulun Toplanamaması
 ➣ Haklı Sebeple Fesih

Esas Sözleşmede Öngörülen Sona Erme Sebepleri
 ➣ Ortaklardan birinin ölümü, şirketin belirli bir süre boyunca üst üste zarar etmesi, şirkete tanınmış 
olan bir imtiyaz veya münhasır hakkın ortadan kalkması, esas sermayenin belirli bir miktar ya da 
oranının yitirilmesi gibi sebepler örnek verilebilir.

ANONiM ŞiRKETiN TASFiyESi

TASFiyE MEMURLARI

Tasfiye memurları, esas sözleşmeyle, genel kurul veya mahkeme kararı ile atanabileceği gibi yasa 
gereği kendiliğinden de kazanılabilir.

Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin 
Türkiye’de bulunması şarttır.

Tasfiye memurları genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir ve yerlerine yenileri atana-
bilir.

TASFiyE iŞLEMLERi

Şirketin tasfiyenin başlangıcındaki durumunu incelerler; gerekirse şirket mallarına değer biçmek için 
uzmanlara başvurarak, şirketin mal varlığına ilişkin durumu ile finansal durumunu gösteren bir envanter 
ile bilanço düzenler ve genel kurulun onayına sunarlar.

Tasfiye memurları, alacaklılara birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş bulunduğu-
nu bildirir ve alacaklarını bildirmelerini ister.

Tasfiye memurları, şirketin süregelen işlemlerini tamamlamak, gereğinde pay bedellerinin henüz 
ödememiş olan kısımlarını tahsil etmek, aktifleri paraya çevirmek ve şirket borçlarını ödemekle yüküm-
lüdürler.

Tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay bedelleri geri verildikten sonra kalan 
varlığı, esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, pay sahipleri arasında, ödedikleri sermayeler ve 
imtiyaz hakları oranına dağıtılır.
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Şirketin tasfiyeden dönmesi de mümkündür. Şirket, sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla 
sona ermişse, genel kurul kararı ile tasfiyeden dönebilir. Şirket, iflasın açılmasıyla sona ermişse, iflasın 
kaldırılması veya iflasın konkordatonun uygulanmasıyla sona ermesi hâlinde şirket devam eder.

ANONiM ŞiRKETTE HUKUKi VE cEzAi SORUMLULUK
Hukuki sorumluluk, şirketin uğradığı zararın karşılanmasına, cezai sorumluluk ise sorumluların 

adli para cezası veya hapis cezası ile cezalandırılmalarına neden olur.
Başlıca hukuki sorumluluk sebepleri, belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması, sermaye hak-

kında yanlış beyanlarda bulunulması ve ödeme yetersizliğinin bilinip onaylanması, ayni sermayeye de-
ğer biçilmesinde yolsuzluk ve izinsiz olarak halktan para toplamak şeklinde sıralanabilir.

Kanundan ve esas sözleşmeden doğan görevlerini yukarıdaki gibi kusurlarla ihlal eden kurucular, 
yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler, tasfiye memurları ve denetçiler hem şirkete hem pay sahiplerine hem 
de şirket alacaklılarına verdikleri zarardan sorumludurlar. Sorumluluk kusura dayalı olduğu için kusurlu 
olmadığını ispatlayan sorumlular sorumluluktan kurtulabilirler.

Uğranılan zararın tazminini şirketin kendisi ya da bir pay sahibi isteyebilir. Ancak pay sahipleri tazmi-
natın sadece şirkete ödenmesini talep edebilir. Aynı zararla ilgili birden çok kişi tazminle yükümlü olursa 
farklılaştırılmış teselsül uygulanır.

Sorumluluk genel kurulun yönetim kurulunu ibra etmesiyle ve ibra tarihinden altı ay sonra zaman 
aşımıyla sona erer.

Azlık pay sahipleri itiraz ederse sulh ve ibra genel kurulca onaylanamaz. Ayrıca şirketin kuruluşu 
ve sermaye artırımından sorumlu olan kurucular, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin sorumlulukları 
şirketin tescilinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz.

Sorumlulara karşı tazminat isteme hakkı davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki 
yıl ve her koşulda zararı doğuran fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl sonra zaman aşımına uğrar.

zAMANAŞIMI

Sorumlu olanlara karşı tazminat isteme hakkı, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten 
itibaren 2 yıl ve her hâlde zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren 5 yıl geçmekle zaman 
aşımına uğrar.

Cezai Sorumluluk: İdari para cezaları ya da hapis cezaları öngörülmüştür.
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AÇIklAmAlI SoRulAR

1. Ticaret şirketleri, ticaret siciline tescil ve ilan 
edilen yazılı bir sözleşme ile kurulur. Bu söz-
leşmeye “Esas Sözleşme” denir. 

 Ticari şirketlerde esas sözleşmeyi de-
ğiştirmeye yetkili organ aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yönetim kurulu
B) Denetleme kurulu
C) Danışma kurulu
D) Disiplin kurulu
E) Genel kurul

AÇIklAmA
Ticari şirketlerde esas sözleşmeyi değiştirmeye 
yetkili organ “Genel Kurul”dur.

YAnIT: E

2. Ticari şirketlerdeki, esas sözleşme deği-
şikliği süreciyle ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Esas sözleşmede yapılması istenen de-
ğişikliklere ilişkin taslak metin Yönetim 
Kurulu tarafından hazırlanır.

B) Yönetim kurulu, esas sözleşme değişik-
liği konusundaki kararını toplantıya ka-
tılanların çoğunluğu ile alır ve bu karar 
“Yönetim kurulu karar defterine” yazılır 
ve notere tastik ettirilir.

C) Bakanlığın izni ile kurulan ticari şirketler-
de esas sözleşme değişikliklerinde Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir.

D) Esas sözleşmeyi değiştirme yetkisi de-
netleme kuruluna aittir.

E) Esas sözleşmenin değiştirilmesi için Ge-
nel kurulun toplanarak değişikliği kabul 
etmesi gerekir.

AÇIklAmA
Esas sözleşmeyi değiştirme yetkisi “Genel Kuru-
la” aittir.

YAnIT: D

3. I. Şirket merkezinin yurtdışına taşınması
 II. Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi
 III. Bilanço zararlarının kapatılması için yü-

kümlülük ve ikincil yükümlülük koyan 
esas sözleşme değişiklikleri

 IV. Şirket sermayesinin artırılması
 Yukarıdaki kararlardan hangisinin alına-

bilmesi için genel kurulun oy birliği ile ha-
reket etmesi gerekir?

A) I ve IV
B) I, II, III ve IV
C) III ve IV
D) I ve III
E) Yalnız IV

AÇIklAmA
Ticari şirketlerde;
• Şirketin merkezinin yurtdışına taşınması
• Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlü-

lük ve ikincil yükümlülük getirilmesine oybirliği 
ile karar verilir.

YAnIT: D

4. Genel kurulda alınan hangi kararlarda oy-
da imtiyaz hakkı geçerli değildir?

A) Şirketin feshine ilişkin kararlarda
B) Şirketin yönetim kurulunun oluşturulması 

ile ilgili kararlarında
C) Şirkete taşınmaz alınması ile ilgili karar-

larda 
D) Esas sözleşme değişikliğine ilişkin karar-

larda
E) Şirketin bilançosunun görüşülmesi ile il-

gili kararlarında

AÇIklAmA
Esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul 
toplantılarında oyda imtiyaz geçerli değildir.

YAnIT: D
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5. Genel kurulun esas sözleşmenin değiştiril-
mesine ilişkin kararı imtiyazlı pay sahipleri-
nin haklarını ihlal ediyorsa, imtiyazlı pay sa-
hipleri aralarında yapacakları özel bir toplan-
tıyla genel kurul kararını onaylamaları gere-
kir. Bunun için yapılan toplantıya “İmtiyazlı 
Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı” denir.

 İmtiyazlı pay sahipleri özel kurul kararları 
ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yan-
lıştır?

A) Genel kurulun esas sözleşmeyi değiştir-
me yetkisi imtiyazlı pay sahiplerinin hak-
ları ile sınırlandırılmıştır.

B) İmtiyazlı pay sahipleri toplantısı kural ola-
rak genel kurul toplantısından ayrı olarak 
yapılır.

C) Özel kurul, genel kurul kararının ilan edil-
diği tarihten itibaren en geç 2 Ay içinde 
yönetim kurulu tarafından toplantıya çağ-
rılır.

D) Bakanlıktan izin alması gereken şirketle-
re ilişkin özel kurul toplantısında, Bakan-
lık temsilcisi hazır bulunmalı ve tutanağı 
imzalamalıdır.

E) Özel kurul toplantı nisabı, imtiyazlı pay-
ları temsil eden sermayenin %60, karar 
nisabı ise paylarının çoğunluğudur.

AÇIklAmA
Özel kurul, genel kurul kararının ilan edildiği tarih-
ten itibaren en geç 1 ay içinde yönetim kurulu ta-
rafından toplantıya çağırılır.

YAnIT: C

6. Esas sermayenin iç kaynaklardan karşı-
lanması durumunda pay sahiplerine tanı-
nan hakka ne ad verilir?

A) Rüçhan hakkı
B) Telif hakkı
C) Tasfiye payı hakkı
D) Bedelsiz (yeni) payları kazanma hakkı
E) İntifa hakkı

AÇIklAmA
Esas sermayenin iç kaynaklardan artırılmış oldu-
ğu hallerde tescille birlikte, ortaya çıkan yeni pay-
ları, pay sahipleri, payları oranında kazanırlar. Bu-
na “Bedelsiz payları kazanması hakkı” denir.

YAnIT: D

7. Aşağıdakilerden hangisi ticari şirketlerde 
esas sözleşmenin değiştirilmesi aşamala-
rından biri değildir?

A) Esas sözleşmeye ilişkin yapılması iste-
nen değişiklik taslağının (metnin) genel 
kurul tarafından hazırlanması

B) Bazı durumlarda, değişikliğin yapılabil-
mesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığın-
dan izin alınması

C) Genel kurulun esas sözleşme değişiklik 
taslağı ile ilgili karar alması

D) Esas sözleşme değişikliğinde sermaye 
artırımı ile ilgili bir karar alınmışsa bu-
nunla ilgili Yönetim kurulunca bir “Beyan” 
hazırlanır.

E) Esas sözleşme değişikliğinin 3. kişilere 
karşı hüküm ifade edebilmesi için tescil 
ve ilan edilmesi gerekir.

AÇIklAmA
Esas sözleşmenin değiştirilmesi gereken taslak 
(metin) yönetim kurulunca hazırlanmaktadır.

YAnIT: A

8. Aşağıdakilerden hangisi “Esas sermayenin 
artırılması” kavramı ile ilgili yanlış bir bilgi-
dir?

A) Esas Sermaye; şirketin kuruluşu sıra-
sında tamamı esas sözleşmede taahhüt 
edilmiş bulunan ve şirket esas sözleşme-
sinde gösterilen sabit bir rakamdır.

B) Esas sermaye artırımı, hukuki niteliği ba-
kımından bir esas sözleşme değişikliği-
dir.

C) Esas sermayenin artırılabilmesi için mut-
laka haklı bir nedeninin bulunması zorun-
ludur.

D) Kural olarak, anonim şirketin infisahı, iflası 
veya tasfiye haline girmesi halleri dışında 
esas sermaye artırımı her zaman yapılabi-
lir.

E) Genellikle sermaye artırımı ile yeni mali 
kaynak sağlanarak öz sermayenin güç-
lendirilmesi amaçlanır.

AÇIklAmA
Esas sermaye artımı kanunun tanıdığı bir hak olup 
kural olarak zorunlu değildir. Esas sermayenin art-
tırılabilmesi için mutlaka haklı bir nedenin bulun-
ması ya da gösterilmesi artırmayı geçersiz kılmaz.

YAnIT: C
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9. Sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artı-
rımına gidilebilmesinin ikinci ön şartı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Şirket borçlarının ödenmiş olması
B) Bilançoda sermayeye eklenmesine izin 

verdiği fonların bulunmaması
C) Şirketin alacaklılarının şirkete başvurmuş 

olması
D) Şirketin paylarının devrine ilişkin genel 

kurulda karar alınmış olması
E) Sermaye artırımına gidilmesi için haklı 

nedenlerin oluşması

AÇIklAmA
Sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımına gi-
dilebilmesinin ikinci ön şartı; 
• Bilançoda, mevzuatın sermayeye eklenmesi-

ne izin verdiği fonların bulunmamasıdır.
YAnIT: B

10. Rüçhan hakkı, hangi organın alacağı ka-
rarla kısıtlanabilir veya kaldırılabilir?

A) Yönetim kurulu
B) Genel kurul
C) Denetleme kurulu
D) Disiplin kurulu
E) Sermaye piyasası kurulu

AÇIklAmA
Rüçhan hakkı genel kurul kararı ile kısıtlanabilir 
veya kaldırılabilir.

YAnIT: B

11. Genel kurul, sermaye artırımı sırasın-
da pay sahiplerinin rüçhan hakkını hangi 
oranda alacağı kararla sınırlandırılabilir?

A) Sermayenin % 60’nın olumlu oyu ile
B) Sermayenin % 75’inin olumlu oyu ile
C) Sermayenin % 50’sinin olumlu oyu ile
D) Sermayenin 1/4’ünün olumlu oyu ile 
E) Sermayenin salt çoğunluğunun olumlu 

oyuyla

AÇIklAmA
Rüçhan hakkı genel kurulda sermayenin % 60’nın 
vereceği olumlu oyla sınırlandırılabilir veya kaldı-
rılabilir.

YAnIT: A

12. Aşağıdakilerden hangisi rüçhan hakkının 
kaldırılabilmesinin şartlarından biri değil-
dir?

A) Genel kurulun rüçhan hakkının kısıtlan-
ması veya kaldırılmasına karar vermesi

B) Bu kararın sermaye artırımı kararı ile bir-
likte alınması

C) Haklı sebeplerin bulunması
D) Kararın en az sermayenin % 60’nın 

olumlu oyuyla alınması
E) Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu konuda 

görüşünün alınması

AÇIklAmA
Rüçhan hakkı haklı bir neden varsa Genel Kurul 
kararı ile kaldırılabilir. Bu kararın alınmasında Ser-
maye Piyasasının Kurulu’nun görüşünün alınma-
sına gerek yoktur.

YAnIT: E

13. kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim şir-
ketlerde sermaye artırım sürecinde aşağı-
daki aşamalardan hangisi yoktur?

A) Yönetim kurulu sermaye artırım kararı 
alır.

B) Yönetim kurulu TTK’na göre beyanda 
bulunur.

C) Gerekli hallerde Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığından izin alınır.

D) Rüçhan hakkı kaldırılmamışsa 15 gün 
içerisinde iştirak taahhüdünde bulunur.

E) Yönetim kurulu sermaye artırım kararını 
Sermaye Piyasası Kuruluna tescil ve ilan 
ettirir.

AÇIklAmA
Kayıtlı sermaye artırımında yönetim kurulu, ser-
maye artırım kararını ticaret siciline tescil ve ilan 
ettirmek zorundadır.

YAnIT: E

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI



45

ÇIkmIŞ Soru 2016-ArA SInAV

14. Anonim şirkette sermaye taahhüdü yoluy-
la sermaye artırımına gidilebilmesinin bi-
rinci ön şartı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nama yazılı pay senetlerinin çıkarılması
B) Rüçhan hakkının kullanılması
C) İntifa senetlerinin çıkarılması
D) Hamiline yazılı pay senetlerinin çıkarıl-

ması
E) Mevcut esas sermayenin tamamen 

ödenmiş olması

AÇIklAmA
Anonim şirketler sermaye taahhüdü yoluyla ser-
maye arttıracaklarsa öncelikle mevcut esas ser-
mayenin tamamen ödenmiş olması şarttır.

YAnIT: E

ÇIkmIŞ Soru 2015-ArA SInAV

15. Anonim şirketlerde kayıtlı sermaye sis-
teminde satışı yapılmış hisse senetlerini 
temsil eden sermayeye ne ad verilir?

A) Kayıtlı sermaye
B) Başlangıç sermayesi
C) Efektif sermaye
D) Taahhütlü sermaye
E) Çıkarılmış sermaye

AÇIklAmA
Verilen tanım çıkarılmış sermayenin tanımıdır.

YAnIT: E

ÇÖZÜmlÜ 
DEnEmE SoRulARI

1. I. Şirketin işletme konusunun tamamen de-
ğiştirilmesi

 II. İmtiyazlı pay oluşturulması
 III. Nama yazılı payların devrinin sınırlandı-

rılmasına ilişkin esas sözleşme değişikli-
ği kararlarında

 Genel kurulda karar yeter sayısı ne olma-
lıdır?

A) Sermayenin % 50 sinin olumlu oyu
B) Sermayenin % 70’inin olumlu oyu
C) Sermayenin % 75’inin olumlu oyu
D) Sermayenin % 30’unun olumlu oyu
E) Sermayenin % 80’ninin olumlu oyu

2. Genel kurulda esas sözleşme değişiklik-
leri ile ilgili olarak alınan kararların han-
gisinde basit nisap (basit çoğunluk) aran-
maz?

A) Sermayenin artırılması
B) Kayıtlı sermayenin tavanının yükseltilme-

si
C) Şirketin birleşmesi, bölünmesi
D) Şirketin tür değiştirmesi
E) Şirkette imtiyazlı payların oluşturulması

3. Genel kurulda “Basit Nisapla” alınan ka-
rarlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangi-
si yanlıştır?

A) Basit nisapla alınan kararlarda Genel ku-
rulda 1. Toplantı yeter sayısı sermayenin 
1/4, 1 Toplantı yeter sayısı sağlanamaz-
sa 2. toplantıda nisap aranmaz.

B) Basit nisapta karar, mevcut oyların ço-
ğunluğu ile alınır.

C) Sermayenin artırılması ve kayıtlı serma-
ye tavanının yükseltilmesine ilişkin genel 
kurul kararları basit nisapla alınır.

D) Nama yazılı payların devrinin sınırlandı-
rılması kararı basit nisapla alınır.

E) Şirketin bölünme, birleşme, tür değiştir-
me kararları genel kurulda basit nisapla 
alınır.    
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4. İmtiyazlı pay sahipleri genel kurul kara-
rından sonra süresi içinde yönetim ku-
rulu tarafından toplantıya çağrılmazlarsa 
kaç gün içinde nereye başvurabilirler?

A) 15 gün içinde, şirketin merkezinin bulun-
duğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine

B) 15 gün içinde, şirketin şubelerinden her-
hangi birinin bulunduğu yer Asliye Tica-
ret mahkemesine

C) 1 ay içinde, Danıştaya
D) 1 ay içinde, SPK’ya
E) 15 gün içinde, Yargıtaya

5. I. Dürüstlük kuralı
 II. Hakların en az zarar verecek şekilde kul-

lanılması
 III. Eşit işlem ilkesi
 Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 

sermaye artırım hakkının genel sınırların-
dan biridir?

A) I ve II B) Yalnız III
C) Yalnız I D) I, II ve III
E) Hiçbiri

6. Şirket borçlarının ödenmesi sermaye artı-
rımı dışında başka bir yöntemle daha ko-
lay yerine getirebilecekken bu yöntemin 
kullanılmayarak sermaye artırımına gidil-
mesi, sermaye artırımının genel sınırla-
malarından hangisi ile ilgili bir örnektir?

A) Eşit işlem ilkesi
B) Dürüstlük kuralları
C) Hakların en az zarar verecek şekilde kul-

lanılması
D) Emprevizyon ilkesi
E) Hakkın kötüye kullanılması ilkesi

7. Sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırı-
mına gidilebilmesinin ön şartı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Ortakların aynı oranda nakti sermaye ta-
ahhüdünde bulunmuş olmaları

B) Sermayenin artırılabilmesi için gerekli ko-
şulların oluşması

C) Esas sözleşmede sermaye artırımının 
öngörülmüş olması

D) Şirket paylarının borsada işlem görmesi
E) Mevcut esas sermayenin, ortaklığa geti-

rilmesi taahhüt edilmiş katılma paylarının 
tamamen ödenmiş olması

8. Rüçhan hakkının kaldırılması veya sınır-
landırılmasına ilişkin kararlarının gerek-
li şartlara aykırı olması halinde uygulana-
cak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yokluk B) Butlan
C) İptal edilebilirlik D) Tazminat
E) Mutlak Butlan

9. Rüçhan hakkının kaldırılmasına ilişkin ka-
rarlarla ilgili, pay sahipleri, yönetim kuru-
lu ve kararının yerine getirilmesinin kişi-
sel sorumluluklarına yol açacağı yönetim 
kurulu üyeleri karar tarihinden itibaren ne 
kadar süre içinde ve nerede iptal davası 
açabilirler?

A) 2 ay içinde - Şirket merkezinin bulunduğu 
yer Asliye Ticaret Mahkemesinde

B) 3 ay içinde - Şirket şubelerinin bulunduğu 
herhangi bir yer Asliye Hukuk Mahkeme-
sinde

C) 3 ay içinde - Şirket merkezinin bulunduğu 
yer Asliye Ticaret Mahkemesinde

D) 15 gün içinde - Yargıtayda
E) 2 ay içinde - Sulh Hukuk Mahkemesinde

10. Aşağıdakilerden hangisi rüçhan hakkı-
nın kullanılmasının pay sahibine yaptığı 
olumsuz etkilerinden biri değildir?

A) Sermaye artırımı nedeniyle mevcut pay 
sayısı artacaktır. Artan pay sayısına bağ-
lı olarak her bir payın piyasa değeri dü-
şer.

B) Pay sahibinin yeni çıkarılan paylardan 
elde edememesi halinde sermaye katılım 
oranı düşer.

C) Pay sahibinin oy, tasfiye ve kâr payı hak-
larında azalma olacaktır.

D) Pay sahibi maddi bir kazanç elde ede-
cektir.

E) Pay sahibinin yönetime katılma etkinliği 
azalacaktır.
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11. Aşağıdakilerden hangisi pay sahipleri-
nin Rüçhan (Yeni pay Alma) Hakkı ile ilgi-
li doğru bir bilgi değildir?

A) Esas sermayenin dış kaynaklardan ar-
tırılması halinde pay sahiplerine yeni 
payların alımında öncelik tanıyan hakka 
denir.

B) Rüçhan hakkı, yalnızca pay sahiplerine 
tanınmıştır. Bu nedenle subjektif nitelikte 
bir haktır.

C) Yalnızca sermayesini artıran şirkete kar-
şı ileri sürülebildiği için nispi bir haktır.

D) Malvarlığına ilişkin bir hak değildir bu ne-
denle devredilemez.

E) Genel kurul kararı ile sınırlandırılabilir 
hatta kaldırılabilir.

12. Aşağıdakilerden hangisi rüçhan hakkı 
kavramı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Rüçhan hakkı yalnızca genel kurul kararı 
ile kısıtlanabilir veya kaldırılabilir.

B) Rüçhan hakkının kullanılabilmesi için pay 
sahiplerine en az 3 ay süre verilmelidir.

C) Rüçhan hakkının sınırlandırılabilmesi 
için haklı bir sebebin bulunması ve en az 
esas sermayenin % 60 nın olumlu oyu 
gereklidir.

D) Rüçhan hakkının sınırlandırılması ile ilgili 
kararlarda genel şartlara aykırılık varsa, 
alınan kararlar iptal edilebilirlik yaptırımı-
na tabidir.

E) Rüçhan hakkının sınırlandırılmasına 
ilişkin kararlara karşı iptal davası ka-
rar tarihinden itibaren 3 ay içinde şirket 
merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret 
mahkemesinde açılır.

13. I. Yeni sermaye konularak artırma
 II. Sermaye taahhüdü yoluyla artırma
 III. İç kaynaklardan sermaye artırımı
 IV. Şarta bağlı sermaye artırımı
 V. İsteğe bağlı sermaye artırımı
 Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 

sermaye artırım türlerinden biri değildir?

A) Yalnız V  B) I, II, III ve IV
C) I ve V D) II, III ve V
E) IV ve V

14. Aşağıdakilerden hangisi “Yeni sermaye ko-
nularak” sermayenin artırılması türü ile il-
gili yanlış bir bilgidir?

A) Bu tür sermaye artırımında, pay sahibi 
olan veya olmayan kimseler tarafından 
şirkete ayni veya nakti yeni sermaye geti-
rilmesi yoluyla sermaye artırımına gidilir.

B) Efektif sermaye artırımı olarak da adlan-
dırılır.

C) Şirket mal varlığında bir büyümeye ne-
den olur. Bu büyüme yeni pay çıkarılma-
sı yoluyla sağlanır.

D) Sermaye artırımının genel kurul karar ta-
rihinden itibaren 3 ay içinde tescil edilme-
si gerekir.

E) Sermaye artırımında nakit sermaye ta-
ahhüdünde bulunulmuşsa, bunun %50’si 
peşin geri kalan kısmı ise tescilden itiba-
ren 4 yıl içinde ödenir.

15. kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artı-
rım kararı alma yetkisini genel kurul han-
gi organa devretmiştir?

A) Denetleme kuruluna
B) En çok paya sahip ortağa
C) Yönetim kuruluna
D) Danışma kuruluna
E) Disiplin kuruluna
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ÇÖZÜmlÜ DEnEmE 
SoRulARI YAnITlARI

1. C Genel kurulda sermayenin en az % 75’ini 
oluşturan pay sahiplerinin çoğunluğu ile 
şu kararlar alınmaktadır;

• İşletme konusunun değiştirilmesi
• İmtiyazlı pay oluşturulması
• Nama yazılı payların devrinin sınırlandı-

rılması

2. E Genel kurulda esas sözleşme değişikli-
ğinde basit çoğunluk ile alınan kararlar 
şunlardır:

• Sermayenin artırılması 
• Kayıtlı sermayenin tavanının yükseltilme-

si
• Şirketin birleşmesi bölünmesi, tür değiş-

tirmesi

3. D Nama yazılı payların devrinin sınırlandı-
rılması kararı, genel kurulda sermayenin    
% 75’ne sahip pay sahipleri tarafından 
yapılabilir.

4. A İmtiyazlı pay sahipleri genel kurul kara-
rından itibaren süresi içinde yönetim ku-
rulu tarafından toplantıya çağrılmazsa 
imtiyazlı pay sahipleri 15 gün içinde şir-
ketin merkezinin bulunduğu yerdeki Asli-
ye Ticaret Mahkemesine başvurarak top-
lantının yapılmasını talep edebilirler.

5. D Sermaye artırımının genel sınırları şun-
lardır; 

• Dürüstlük kuralları
• Hakların en az zarar verecek şekilde kul-

lanılması
• Eşit işlem ilkesi

6. C Bu örnek sermaye artırımının genel sınır-
lamalarından olan “Hakların en az zarar 
verecek şekilde kullanılması” ilkesi ile il-
gilidir.

7. E Sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artı-
rımına gidilebilmesinin birinci ön şartı;

• Mevcut sermayenin, yeni ortaklığa geti-
rilmesi taahhüt edilmiş katılma paylarının 
tamamen ödenmiş olmasıdır. 

8. C Rüçhan hakkının sınırlandırılması ge-
nel şartlara aykırı olarak yapılmışsa “ip-
tal edilebilirlik” yaptırımı uygulanır.

9. C Rüçhan hakkının sınırlandırılması veya 
kaldırılmasına ilişin verilen kararlara kar-
şı açılacak iptal davası, karar tarihinden 
itibaren 3 ay içinde şirket merkezinin bu-
lunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesin-
de açılır.

10. D Pay sahibinin maddi bir kazanç elde et-
mesi rüçhan hakkının kullanılmasının 
olumsuz bir etkisi değildir.

11. D Rüçhan Hakkı, pay sahiplerinin maddi ni-
telikli bir hakkıdır bu nedenle devredilebi-
lir bir haktır.

12. B Rüçhan hakkının kullanılması için pay 
sahiplerine en az 15 gün süre verilmeli-
dir.

13. A Sermaye artırım türleri şunlardır;
• Yeni sermaye konularak artırma (Serma-

ye taahhüdü yoluyla artırma)
• İç kaynaklardan sermaye artırımı 
• Şarta bağlı sermaye artırımı

14. E Yeni Sermaye konularak sermaye artırı-
mına gidilmişse, bu durumda nakit ser-
mayenin % 25’i peşin olarak geri kalan 
kısmı ise şirketin tescilinden itibaren 24 
ay içinde ödenmelidir.

15. C Kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artı-
rım kararını Genel Kurul Yönetim Kurulu-
na devretmiştir.
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ARA DEnEmE SInAVI  - 1

1. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketle-
rin yararlarından biri değildir?

A) Anonim şirketlerin kurumsal yapısı, or-
takları değişmesine rağmen bundan et-
kilenmeden devam etmesine imkân verir.

B) Atıl durumdaki küçük tasarrufları bir ara-
ya getirerek büyük sermayeleri oluşturur-
lar.

C) Şirket ortaklarının sorumluluğunun sınırlı 
olması pay değerini kolay olmasına ne-
den olmaktadır.

D) Anonim şirket hisselerinin borsada işlem 
görmesi, şirkete ortak olmayı ve çıkmayı 
kolaylaştırmaktadır.

E) Menkul kıymetler aracılığıyla anonim şir-
ketler birikimlerini yatırıma dönüştüreme-
mektedir.

2. Aşağıdakilerden hangisi halka açık ano-
nim şirketler için geçerli olan başlıca özel-
liklerden biri değildir?

A) Esas sözleşmede hüküm bulunmasada 
kâr payı imtiyazı sağlanarak oy hakkın-
dan yoksun hisse senedi çıkarabilirler.

B) Kâr payı dağıtmakla yükümlüdürler, esas 
sözleşmelerinde birinci temettü oranının 
gösterilmesi zorunludur.

C) Halka açık anonim şirketlerde kurumsal 
yönetim ilkeleri uygulanmaktadır. Bu ko-
nuda kurallar SPK tarafından belirlene-
cektir.

D) Halka açık anonim şirketlerinin bazıla-
rının hisse senetleri borsada işlem gör-
mekte olup bu şirketler için borsa mevzu-
atıda geçerlidir.

E) Ortak sayısı 250’yi aşan anonim şirket-
lerin hisse senetleri halka arz olunmuş 
sayılır.

3. Kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim şirket-
lerin tavan sermaye çıkarma yetkisi yönetim 
kurulundadır. 

 Bu yetki yönetim kuruluna en çok kaç yıl 
tanınabillir?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

4. Anonim şirketlerin kuruluşundaki hukuka 
aykırılık nedeniyle aşağıdakilerden hangi-
si fesih davası açmaya yetkili değildir?

A) Yönetim Kurulu
B) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
C) İlgili alacaklı
D) Pay sahibi
E) Denetleme Kurulu

5. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketler-
de geçerli olan çeşitli ilkelerden biri değil-
dir?

A) Çoğunluk ilkesi
B) Sınırlı sorumluluk ilkesi
C) Malvarlığının korunması ilkesi
D) Dışardan denetleme ilkesi
E) Tahsis ilkesi

6. Aşağıdakilerden hangisi “Yönetim Kurulu” 
ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Anonim şirket yönetim kurulu tarafından 
yönetilir ve temsil edilir.

B) Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl sü-
reyle görev yapmak üzere seçilir.

C) Esas sözleşmede hüküm yoksa, aynı kişi 
tekrar yönetim kuruluna üye seçilemez.

D) Yönetim kurulu üyeleri toplantılarını fizi-
ken bir araya gelerek yapabilecekleri gibi 
elektronik ortamda yapmalarıda müm-
kündür.

E) Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından 
seçilmektedir.
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7. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu-
nun “temsil” yetkisi ile ilgili yanlış bir bil-
gidir?

A) Şirketi temsil etme yetkisi, kural olarak 
yönetim kuruluna aittir. Temsil, üçüncü 
kişilerle hukuki işlem yapılarak şirketin 
sorumlu olmasını ifade eder.

B) Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş 
veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmu-
yorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanıl-
mak üzere yönetim kuruluna aittir.

C) Temsil yetkisi, yönetim kurulu üyesi olan 
murahhas üye ya da yönetim kurulu üye-
si olmayan üçüncü kişilere (murahhas 
müdürlere) devredilebilir.

D) Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi ni-
yet sahibi 3. kişilere karşı hüküm ifade 
etmez ancak temsil yetkisi merkez veya 
bir şube işleri ile sınırlandırılabileceği gibi 
birlikte temsil ile de sınırlandırılabilir.

E) Temsile veya yönetime yetkili olanların, 
görevlerini yaptıkları sırada işledikleri 
haksız fiillerden dolayı şirket yöneticileri 
sorumludur.

8. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu 
üyelerinin şirkete karşı borçlarından biri 
değildir?

A) Şirkete karşı borçlanma yasağına uyma
B) Şirket yönetim kurulu üyesi, kendisi veya 

yakın kısımları ile ilgili konularda yapılan 
müzakerelere katılma ve karar alma hak-
kına sahiptir.

C) Şirket işlerini takip etme ve şirketi yönet-
me

D) Özen gösterme ve şirkete bağlılık göster-
me

E) Şirkete haksız rekabete girmeme

9. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin ba-
ğımsızlığını ortadan kaldıran hallerden bi-
ri değildir?

A) Denetçinin denetlenecek şirkette yönetici 
olması

B) Denetçinin denetlenecek şirkette pay sa-
hibi olması

C) Denetçinin denetlenen şirketin çalışanı 
olması

D) Denetçinin denetlenecek şirketin sahibi 
olması

E) Denetçinin denetlendiği firmaya vergi da-
nışmanlığı yapması

10. Anonim şirket genel kurulunda kural olarak 
gündemde bulunmayan konular müzakere 
edilemez ve karara bağlanamaz. 

 Bu kurala ne ad verilir?

A) Gündeme bağlılık ilkesi
B) Gündemin belirliği ilkesi
C) Ahte vefa ilkesi
D) Ultra - vires ilkesi
E) Emprevizyon ilkesi

11. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket or-
taklarının idari haklarından biridir?

A) Kâr payı
B) Genel kurula katılma hakkı
C) Rüçhan hakkı
D) Hazırlık dönemi faizi hakkı
E) Tasfiye payı hakkı

12. Anonim şirket pay sahiplerinin idari hak-
ları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) İdari haklar, pay sahibine şirket ortağı ol-
ması nedeniyle şirketin idaresine katılma 
hakkı veren haklardır.

B) Katılma hakları veya yönetimsel haklar 
olarak da isimlendirilir.

C) İdari haklar kural olarak vazgeçilmez ve 
bertaraf edilemez haklardır.

D) Bu haklar müktesep haklar içersinde yer 
alır.

E) Kârdan pay alma, tasfiyeden pay alma 
hakları idari haklar içinde yer alır.

13. Aşağıdakilerden hangisi Anonim şirkette 
“Rüçhan hakkı” ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Pay sahibinin yeni payları almada önce-
lik hakkı olarak tanımlanmaktadır.

B) Rüçhan hakkı kural olarak pay sahibine 
aittir.

C) Rüçhan hakkı idari bir haktır.
D) Üzerinde rehin ve intifa hakkı olan payla-

ra bağlı olarak kullanılan rüçhan hakkı ile 
yeni alınan paylar üzerinde rehin ve intifa 
hakkı söz konusu olamaz.

E) Üzerinde intifa hakkı bulunan anonim şir-
ket paylarına ilişkin rüçhan hakkı kullanı-
larak alınan yeni payların da intifa hakkı 
kapsamında olduğu kabul edilmektedir.



51

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

14. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet-
lerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Seri halinde çıkarılması
B) İbarelerinin farklı olması
C) Kıymetli evrak özelliği taşıması
D) Yatırım aracı olarak kullanılabilmesi
E) Belli bir meblağı temsil etmesi

15. Yönetim kurulu, imtiyazlı pay sahipleri 
özel kurulunu, genel kurul kararının ilan 
edildiği tarihten itibaren en geç ne zama-
na kadar toplantıya çağırmak zorundadır?

A) 2 Ay
B) 3 Ay
C) 1 Ay
D) 15 gün
E) 7 gün

16. Esas sermayenin dış kaynaklardan artırıl-
ması halinde pay sahiplerine tanınan hak-
ka ne ad verilir?

A) Rüçhan hakkı
B) Patent hakkı
C) İrtifa hakkı
D) Rehin hakkı
E) Hazırlık devresi faizi hakkı

17. I. Birleşme
 II. Bölünme
 III. Tür değiştirme
 IV. Şirketin mahkeme kararı ile kapanması
 Yukarıdaki hangi durumda şirket tasfiye 

sürecine girmeden sona erer?

A) I, II ve III
B) Yalnız IV
C) I ve IV
D) II, III ve IV
E) III ve IV

18. Genel kurulun, yönetim kurulu üyelerinin 
görev dönemlerindeki işlemlerinin huku-
ka ve esas sözleşmeye uygun olduğuna 
ilişkin beyanına ne ad verilir?

A) Fesih
B) İbra
C) İntifa
D) Birleşme
E) Tasfiye

19. Genel kurulun, yönetim kurulunu ibra ka-
rarına karşı, ibraya olumlu oy vermeyen 
pay sahiplerine ne kadar süre içerisinde 
ibra kararına karşı dava açabilirler?

A) 5 ay
B) 4 yıl
C) 2 ay
D) 6 ay
E) 3 ay

20. Anonim şirkete karşı uygulanacak idari 
para cezaları aksine bir hüküm bulunma-
yan hallerde kim tarafından verilir?

A) Bakanlık
B) Danıştay
C) Mahalin en büyü amiri
D) Yargıtay
E) SPK

1. E
2. A
3. E
4. E
5. E

6. C
7. E
8. B
9. E

10. A

11. B
12. E
13. C
14. B
15. C

16. A
17. A
18. B
19. D
20. C

YAnITlAR
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ARA DEnEmE SInAVI  - 2

1. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin 
sakıncalarından biri değildir?

A) Atıl durumdaki küçük tasarrufları bir ara-
ya getirerek büyük sermayeler oluşturur-
lar.

B) Büyük sermaye oluşumuna, tekelleşme-
ye ve piyasada rekabetin sınırlanmasına 
neden olabilmektedir.

C) Çok ortaklı anonim şirketlerde pay sa-
hiplerinin genel kurul toplantısına ilgisiz 
kalması güç boşluğuna yol açmaktadır.

D) Devlet karşısında kendi ekonomik çıkar-
larını korurken kamu menfaatine zarar 
veren baskı grupları ortaya çıkabilmekte-
dir.

E) Halka açık anonim şirketlerde piyasa 
dolandırıcılığı (manipülasyon) sermaye 
piyasasına duyulan güveni sarsabilmek-
tedir.

2. Anonim şirketlerin sermayesiyle ilgili aşa-
ğıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sermayesine göre anonim şirketler “esas 
sermayeli” ve “kayıtlı sermayeli” olmak 
üzere ikiye ayrılır.

B) Esas sermayeli anonim şirketlerin asga-
ri sermayesi ¨ 50.000 den az olmaması 
gerekir.

C) Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş 
anonim şirketlerin başlangıç sermayesi 
en az ¨ 150.000 olması gerekir.

D) Asgari sermaye tutarı bakanlar kurulun-
ca artırılabilir.

E) Kayıtlı sermaye sistemine tabi şirketin 
esas sözleşmesinde çıkarılmış sermaye 
ve yönetim kurulunun sermayeyi artırma 
yetkisinin gösterildiği kayıtlı sermaye ta-
vanı yer alır.

3. Anonim şirketin kuruluşunda sermayenin 
tamamının taahhüt edilmiş olması ve nak-
di sermayenin en az ne kadarı kuruluşta 
ödenmelidir?

A) %15 B) %20 C) %25
D) %30 E) %35

4. Anonim şirketlerin finansal tablolarının, 
Türkiye muhasebe Standartlarına gö-
re şirketin mal varlığını, borç ve yüküm-
lülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet so-
nuçlarını tam, anlaşılabilir, karşılaştırıla-
bilir, ihtiyaçlara işletme niteliğine uygun 
bir şekilde; şeffaf ve güvenilir olarak; ger-
çeği dürüst, aynen ve aslına uygun bir bi-
çimde yansıtacak şekilde çıkarılmasına 
ne denir?

A) Dürüst resim ilkesi
B) Dürüst menfaat ilkesi
C) Dürüst izin ilkesi
D) Dürüst faaliyet ilkesi
E) Dürüst şeffaflık ilkesi

5. Anonim şirketlerde, şirket sözleşmesinin 
ortaklarca imzalanıp noterde onaylanma-
sından itibaren ticaret siciline tescil edi-
linceye kadar geçen döneme ne denir?

A) Ön şirket
B) Ön kuruluş
C) Ön izin
D) Ön devir
E) Ön tasfiye

6. Anonim şirketin yönetim ve temsil organı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denetim kurulu
B) Genel kurul
C) Danışma kurulu
D) Karar kurulu
E) Yönetim kurulu

7. Yönetim kurulu üyelerinin kurul toplantı-
larına katılmalarının karşılığı olarak veri-
len bedel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kâr payı
B) Tasfiye payı
C) Prim
D) Ücret hakkı
E) Huzur hakkı
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8. Yönetim kurulu üyelerinin rekabet yasağı 
vardır. Rekabet yasağına uymayan yöne-
tim kurulu üyesine öğrenildiği andan iti-
baren ne kadar süre içinde dava açılabi-
lir?

A) 3 ay 
B) 1 yıl 
C) 2 ay
D) 15 gün 
E) 10 gün

9. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin ba-
ğımsızlığını ortadan kaldıran hallerden bi-
ri değildir?

A) Denetçinin, denetlenecek şirkette pay 
sahibi olması

B) Denetçinin, denetlenecek şirketin yüzde 
yirmisinden fazla paya sahip gerçek bir 
kişinin yanında çalışması

C) Denetçi, on yıl içinde aynı şirket için yedi 
yıl denetçi olarak çalışması durumunda 3 
yıl geçmedikçe tekrar aynı şirketin denet-
çisi olamaz.

D) Denetçinin aynı zamanda şirketin muha-
sebesini tutması

E) Denetçinin, denetlenecek şirkette ortak-
lık veya başka şekillerle hiçbir bağlantısı-
nın olmaması

10. Genel kurul kararlarına ilişkin iptal davası 
kime karşı ve nerde açılır?

A) Genel kurula karşı - Sulh Hukuk Mahke-
mesinde

B) Genel kurula karşı - Asliye Ticaret Mah-
kemesinde

C) Şirket tüzel kişiliğine karşı - Şirket Mer-
kezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret 
Mahkemesinde

D) Yönetim kuruluna karşı şirket merkezinin 
bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkeme-
sinde

E) Şirkete karşı - Yargıtayda dava açılır.

11. I. Oy hakkı
 II. Genel kurula katılma
 III. Tasfiye payı hakkı
 IV. Tesislerden yararlanma hakkı
 Yukarıdakilerden hangileri Anonim şirket-

te pay sahiplerinin mali nitelikli hakların-
dandır?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) III ve IV
D) Yalnız III
E) I, II, III ve IV

12. Pay sahiplerinin anonim şirkette sermaye 
artırılması sırasında yeni payları, öncelik-
li alma hakkına ne ad verilir?

A) Hazırlık devresi faizi
B) Rehin hakkı
C) Temerrüt faizi
D) Rüçhan hakkı
E) İntifa hakkı

13. Anonim şirket payları itibari değerleri üzerin-
den satışa sunulabileceği gibi itibari değer-
lerini aşan miktar üzerinden de satışa sunu-
labilir. 

 Payın itibari değerini aşan satış miktarına 
ne ad verilir?

A) İhraç primi
B) İtfa primi
C) Söndürme primi
D) Satış primi
E) Menkul kıymet primi

14. Anonim şirkette esas sözleşmeye pay sahip-
lerine sermaye taahhüdünden doğan borç-
tan başka, belli zamanlarda tekrarlanan ve 
konusu para olmayan edim yükümlülükleri 
de yüklenebilir. Örneğin; un fabrikası işleten 
bir anonim şirketin ortaklarına, esas sözleş-
me ile her yıl belli miktarda buğdayı şirkete 
temin etmeleri istenebilir. 

 Pay sahiplerinin bu tür yükümlülüklerine 
ne ad verilir?

A) Sadakat yükümlülüğü
B) Sır saklama yükümlülüğü
C) Sermaye ödeme yükümlülüğü
D) İkincil yükümlülükler
E) Özen gösterme yükümlülüğü
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15. Fiziki olarak bir senet üzerine basılarak 
tecessüm etmeyen, SPk’ca kaydedilme-
sine karar verilerek kaydi sisteme aktarıl-
mış veya kaydi olarak kaydi sistemde ih-
das edilmiş ve kaydi sistem kapsamın-
da elektronik ortamdaki hesaplarda kaydi 
olarak saklanan ve izlenen anonim şirket 
paylarına ne ad verilir?

A) Senet
B) Tahvil
C) Çıplak pay
D) Hisse senedi
E) Kaydi pay

16. Anonim şirketteki “kaydi paylarla” ilgi-
li aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) BIST’de işlem gören anonim şirketlerin 
payları, kaydi sistem kapsamında olup, 
kaydi pay niteliğindedir.

B) Kaydi anonim şirket payları, çıplak paylar 
gibi senede bağlanmamış paylardır.

C) Fiziki olarak senet üzerine basılmasalar-
da maddi bir varlığa sahiptirler.

D) Kaydi anonim şirket paylarının üzerinde 
hakimiyet kurulabilmesinden dolayı eşya 
olarak kabul edilmektedir.

E) Kaydi anonim şirket paylarının iktisadi bir 
niteliği yoktur.

17. Rüçhan hakkının kullanılabilmesi için pay 
sahiplerine en az ne kadar süre verilme-
lidir?

A) 1 Ay
B) 2 Ay
C) 10 gün
D) 7 gün
E) 15 gün

18. Şarta bağlı sermaye artırımı hakkında aşa-
ğıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Genel kurul, şarta bağlı sermaye artırma 
yetkisini kendisi kullanmaktadır.

B) Sermayenin artması, alım ve değiştirme 
hakkının kullanılması şarta bağlanmıştır.

C) Şirketin ihtiyaç duyduğu anda ve oranda 
pay çıkarma olanağı vardır.

D) Şartlı artırılabilecek miktar, mevcut esas 
sermayenin %75’ni aşamaz.

E) Çıkarılan payların bedellerinin tamamı-
nın ödenmesi şarttır.

19. Aşağıdakilerden hangisi tasfiye memurla-
rının görevleri ile ilgili doğru bir bilgi de-
ğildir?

A) Envanter ve bilanço düzenleme ve Genel 
kurulun onayına sunmak

B) Şirketin sona ermiş olduğunu alacaklıla-
ra bildirmek

C) Tasfiye memurları, şirketin süregelen 
işlemlerini tamamlamak, aktifleri paraya 
çevirmek, borçları ödemek

D) Tasfiyenin gerektirmediği yeni işlemleri 
yapmak

E) Tasfiyenin sona germesi üzerine şirketin 
ticaret unvanının sicilden silinmesinin si-
cil müdüründen istenmesi

20. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin 
hukuki sorumluğunu doğuran durumlar-
dan biri değildir?

A) Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı 
olması

B) Sermaye hakkında gerçeğe uygun be-
yanda bulunulması

C) Ayni sermayeye değer biçilmesi konu-
sunda yolsuzluk yapılması

D) İzinsiz olarak halktan para toplanması
E) Sermaye hakkında ödeme yetersizliğinin 

bilinip onaylanması

1. A
2. C
3. C
4. A
5. A

6. E
7. E
8. A
9. E

10. C

11. C
12. D
13. A
14. D
15. E

16. E
17. E
18. D
19. D
20. B

YAnITlAR



55

ÜNİTE

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI lİmİTED ŞİRkETlER, kooPERATİFlER 5
Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Limited şirketlerin organları ve koo-
peratiflerin unsurlarına dikkat edelim.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3 - 4

LiMiTEd ŞiRKETLER
Şirket sözleşmesinde belirli asgari bir sermayenin gösterilmesi, ortakların sınırlı sorumluluğu bakı-

mından anonim şirkete, yönetim ve işleyiş bakımından kollektif şirkete benzerler. Bu nedenle limited 
şirketler karma bir şirket tipidir.

LiMiTEd ŞiRKETiN TANIMI VE UNSURLARI
Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında, kanunen 

yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulan, esas sermayesi belirli olup, bu sermaye 
esas sermaye paylarının toplamından oluşan, ortakların sorumluluğu taahhüt ettikleri esas sermaye 
payları ile sınırlı olan tüzel kişiliğe sahip bir ticaret ortaklığıdır.

ORTAK SAyISI VE NiTELiKLERi
Limited şirket bir veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi ile kurulabilir. Ortakların tamamı sadece ger-

çek kişiler veya sadece tüzel kişilerden oluşabileceği gibi bir kısmı gerçek kişi bir kısmı tüzel kişilerden 
oluşabilir. Ortakların sayısı elliyi aşamaz.

AMAç VE KONU
Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Sigortacılık, 

bankacılık, finansman şirketi, yatırım ortaklığı ve aracı kurumlar, finansal kiralama, faktoring gibi finansal 
faaliyetler anonim şirketler tarafından yapılabilir, limited şirketler bu faaliyetleri yapamaz.

TicARET UNVANI
Limited şirketin ticaret unvanında işletme konusunun gösterilmesi ve “limited şirket” kelimelerinin 

bulunması zorunludur. Ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket 
türünü gösteren ibareler, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılamaz.

SINIRLI SORUMLULUK
Limited şirkette ortaklar, şirkete karşı taahhüt ettikleri sermaye paylarıyla sınırlı olarak sorumludur-

lar. Ortaklar şirket borçlarından sorumlu değildir.
Şirket alacaklıları şirket borçlarından dolayı ortakların kişisel mal varlıklarına başvuramaz. Bunun 

tek istisnası kamu borçlarıdır. Vergi, Sosyal Güvenlik Kurumunun primi gibi kamu alacakları şirket tüzel 
kişiliğinden tahsil edilemezse yasal temsilcilere başvurulur, onlardan da alınamazsa şirket ortaklarından 
istenir.

SERMAyE VE pAyLAR
Limited şirketin esas sermayesi en az onbin Türk lirasıdır. Bu tutar, Bakanlar Kurulunca on katına 

kadar artırılabilir. Yeni düzenlemeyle sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve en az %25’nin tes-
cilden önce ödenmesi ile şirket kurulabilmektedir. Limited şirkete nakdi sermaye getirebildiği gibi ayni 
sermaye de getirilebilir. 

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Her ortağın bir esas sermaye payı vardır. Esas sermaye paylarının değerleri yirmibeş Türk lirası 
veya bunun katları olmalıdır. Bir ortak birden fazla esas sermaye payına sahip olabilir. Esas sermaye 
payları için pay senetleri çıkarılabilir. Limited şirketlerde anonim şirketlerdeki gibi kıymetli evrak niteliği-
ne sahip pay senetlerinin çıkarılması mümkün değildir.

TÜzEL KiŞiLiK

Limited şirketler bir ticaret şirketi olduğu için tüzel kişiliğe ve tacir sıfatına sahiptirler. Tüzel kişilik 
ticaret siciline tescil ile kazanılır.

LiMiTEd ŞiRKETiN KURULUŞU
 ➣ Şirket sözleşmesinin düzenlenmesi
 ➣ Kurucular beyanının hazırlanması
 ➣ Değerleme raporunun düzenlenmesi
 ➣ Esas sermaye pay bedellerinin ödenmesi
 ➣ Tescil ve ilan

ŞiRKET SözLEŞMESiNiN dÜzENLENMESi

Limited şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının noterce onaylı olma-
sı şarttır. Sözleşme içerik olarak iki gruba ayrılır: Zorunlu kayıtlar (TTK m.576) ve (TTK m. 577).

KURUcULAR BEyANININ HAzIRLANMASI

Kurucular beyanı, kurucular tarafından kuruluşa ilişkin olarak yazılı şekilde hazırlanan ve imzalanan 
bir beyandır.

Beyan bir çeşit rapor olmakla beraber kurucuları bağlayıcı nitelik taşıdığından ve gerçeğe uymaması 
hâlinde hukukî ve cezaî sonuçlar doğurabileceğinden “beyan” olarak adlandırılmıştır.

dEğERLEME RApORUNUN dÜzENLENMESi

Buna göre limited şirkete ayni sermaye konacaksa, kuruluş sırasında işletme ve ayınlar devralına-
caksa, bu işletme ve ayınlara şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan 
bilirkişilerce değer biçilir. Bilirkişiler tarafından değerleme raporu düzenlenir.

ESAS SERMAyE pAy BEdELLERiNiN ödENMESi

Kurucuların sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt etmeleri gerekmektedir. Esas ser-
maye pay bedellerinin ödenmesi, ödeme yeri, ifa borcu, ifa etmemenin sonuçları, bedelleri tamamen 
ödenmemiş payların devri hususlarında Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

TESciL VE iLAN

Şirket sözleşmesinin kanunda öngörüldüğü şekilde düzenlenmesinden sonra, tescil için, şirket mer-
kezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline başvurulur. Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar, bu 
işlemler dolayısıyla şahsen ve müteselsilen sorumludur. Ancak bu gibi taahhütlerin, ileride kurulacak 
şirket adına yapıldıklarının açıkça bildirilmeleri ve şirketin ticaret siciline tescilini izleyen üç aylık süre 
içinde şirket tarafından kabul edilmeleri hâlinde, bunlardan yalnız şirket sorumlu olur.

LiMiTEd ŞiRKETiN ORgANLARI
gENEL KURUL
Bütün ortakların katılımıyla gerçekleşen karar organıdır. Genel kurul bazı yetkilerini müdürlere dev-

redebildiği gibi devredilemez yetkileri vardır (TTK m.616/1). Bu yetkiler dışında şirket sözleşmesinde 
öngörüldüğü takdirde devredilemeyen yetkiler de mevcuttur.

gENEL KURULUN TOpLANMASI
Olağan ve olağanüstü olmak üzere iki tür genel kurul toplantısı vardır. Olağan genel kurul toplantısı, 

her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. 
karar Yeter Sayısı
Buna göre olağan karar yetersayısı (nisap) toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğudur. Ancak 

bazı önemli kararlar için ağırlaştırılmış yeterli sayılar aranmıştır.
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gENEL KURUL KARARLARININ BUTLANI VE ipTALi
Limited şirkete de ortaklar ve müdürler kanun veya esas sözleşmede hükümlerine ve özellikle dü-

rüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket 
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

MÜdÜRLER
Müdür ya da müdürler limited şirketin yönetim ve temsil organıdır. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve 

temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere veri-
lebilir. Buna göre tek kişi müdür olarak atanabileceği gibi müdürlerin birden fazla olması da mümkündür. 
Müdür ortakların arasından seçilebileceği gibi ortak olmayan kişiler de müdür seçilebilir. En azından bir 
ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

Tüzel kişiler de müdür olabilirler. Müdür veya müdürlerin şirket sözleşmesiyle atanması veya ge-
nel kurul kararıyla seçilmeleri gerekir. Müdürlerin görev süreleri ile ilgili müdür veya müdürlerin şirket 
sözleşmesiyle atanması veya genel kurul kararıyla seçilmeleri gerekir. Müdürlerin görev süreleri genel 
kurulca belirlenir.

MÜdÜRLER KURULU TOpLANTILARI VE KARARLARI
Genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı atanır. Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar 

çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır.
MÜdÜRLERiN göREVLERi, yETKiLERi VE yÜKÜMLÜLÜKLERi
Müdürler limited şirketin yönetim ve temsilinde yetkili ve görevlidirler.
yÜKÜMLÜLÜKLERi

 ➣ Özen ve bağlılık yükümü
 ➣ Rekabet yasağı
 ➣ Eşit işlem yapma yükümü

Müdürlerin Görevden alınMası, yönetiM ve teMsil yetkisinin 
sınırlandırılMası
Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir.
Müdürlerin Sorumluluğu
Buna göre müdürler  kanundan ve şirket sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal 

ettikleri takdirde, hem  şirkete hem ortaklara hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan so-
rumludurlar.

Ticari Mümessiller ve Ticari Vekiller
Şirket sözleşmesinde başka şekilde düzenlenmediği takdirde, ticari mümessiller ve ticari vekiller 

ancak genel kurul kararı ile atanabilerler; yetkileri genel kurul tarafından sınırlandırılabilir. Müdür veya 
müdürlerin çoğunluğu, ticari mümessili veya ticari vekili her zaman görevden uzaklaştırılabilir.

LiMiTEd ŞiRKETTE dENETiM
Limited şirketlerde de anonim şirketlerde olduğu gibi bağımsız denetim ve özel denetim olmak üzere 

iki tür denetim vardır.

LiMiTEd ŞiRKETTE ORTAKLARIN HAK VE BORçLARI
KiŞiSEL NiTELiKTEKi HAK VE BORçLAR
Genel kurul toplantılarına katılma hakkı, şirket yönetimine ve temsiline katılma hakkı, bilgi alma ve 

inceleme hakkı, oy hakkı (ortakların esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır), özel 
denetim isteme hakkı, şirketten çıkma hakkı, haklı sebeplerle şirketin feshini isteme hakkı, bağlılık yü-
kümlülüğü, rekabet yasağı.

pARASAL NiTELiKTEKi HAK VE BORçLAR
 ➣ Kâr Payı Hakkı
 ➣ Rüçhan Hakkı (Yeni Pay Alma Hakkı)
 ➣ Tasfiye Payı Hakkı
 ➣ Sermaye Koyma Borcu
 ➣ Ek Ödeme Yükümlülüğü

Yan Edim Yükümlülüğü
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LiMiTEd ŞiRKETTE pAyIN dEVRi, çIKMA VE çIKARILMA

pAyIN dEVRi
Şirket sözleşmesi ile payın devri yasaklanmamışsa pay, ortaklardan birisine veya üçüncü bir kişiye 

devredilebilir. Öncelikle taraflar arasında bir devir sözleşmesi yapılır. Payın devri ve devir borcunu do-
ğuran devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalı ve tarafların imzaları noterce onanmalıdır. Şekle uyulma-
dığı takdirde işlem geçerlilik kazanamaz.

İkinci olarak devrin ortaklığa bildirilmesi ve ortaklar genel kurulunun onayının alınması şarttır.

ŞiRKETTEN çIKMA
Ortağın kendi isteği ile şirketten ayrılmasıdır. Şirket sözleşmesiyle ortaklara şirketten çıkma hakkı 

tanınabileceği gibi, bu hakkın kullanılması belirli şartlara da bağlanabilir. Haklı sebeplerin varlığında her 
ortak, şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir.

ŞiRKETTEN çIKARILMA
Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebi-

lir. Çıkarma kararı noter aracılığıyla ortağa bildirilir. Ortak, kararın kendisine bildirilmesinden itibaren üç 
ay içinde mahkemede iptal davası açabilir. Ortak haklı sebeplerle de ortaklıktan çıkarılabilir.

LiMiTEd ŞiRKETiN SONA ERMESi VE TASFiyESi
Şirket, fesih (bozmak, geçersiz hale getirmek) ve infisah (kendiliğinden sona ermesi) şeklinde sona 

erebilir. TTK m. 636’da ise şirketin sona erme sebepleri belirtilmiştir.

KOOpERATiFLER

KOOpERATiFiN TANIMI VE UNSURLARI
Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya ge-

çimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle 
sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli 
ortaklıklara kooperatif denir.

Amaç: Şirketlerin amacı kâr elde etmek ve paylaşmak iken kooperatiflerin amacı ticari değildir. 
Kooperatiflerin amacı ortakların belirli ekonomik menfaatlerinin ve özellikle meslek ve geçimlerine ait 
ihtiyaçlarının iş gücü ve parasal katkılar, karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlanıp ko-
runmasıdır.

ortakların nitelikleri ve Sayısı: Gerçek ve tüzel kişiler kooperatif ortağı olabilirler. Kooperatif or-
taklığına girmek için gerçek kişilerin medeni hakları kullanma yeterliliğine (fiil ehliyeti) sahip olmaları 
gerekir. Bir kooperatifin kurulabilmesi için en az 7 kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir.

Sermaye: Kooperatiflerin sermayesi sabit değil değişkendir.
Tüzel kişilik: Kooperatiflerin tüzel kişiliği vardır. Kooperatif ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik ka-

zanır.

KOOpERATiFLERiN KURULUŞU
Kooperatifler, üç aşamadan geçerek kurulur. Bunlar: Ana sözleşmenin hazırlanması, ilgili bakanlık-

tan izin alınması, tescil ve ilandır.

KOOpERATiFLERdE ORTAKLIK, ORTAKLARIN HAK VE  
yÜKÜMLÜLÜKLERi

ORTAK SIFATININ KAzANILMASI
Kooperatifin kuruluşundan sonra ortak olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kooperatif anasözleş-

mesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yazı ile kooperatif yönetim 
kuruluna başvururlar. Giriş talebinin kooperatif tarafından kabul edilmesi gerekir. Kooperatiflerde ortak-
lık devredilebilir.
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ORTAK SIFATININ KAyBEdiLMESi
Ortak Sıfatının Kaybedilmesi: Kooperatiflerde açık kapı ilkesi geçerlidir. Bu ilkeden kasıt, ortak sayı-

sının sınırlandırılmaması, ortaklığa giriş ve çıkışın objektif şartlara bağlanmasıdır. 
Ortak sıfatı şu durumlarda kaybedilir:

 ➣ Ortaklıktan çıkma, 
 ➣ Payın devri, 
 ➣ Ölüm,
 ➣ Görev ve hizmetin bitmesi, 
 ➣ Ortaklıktan çıkarılma.

ortaklıktan çıkma: Her ortağın kooperatiften çıkma hakkı vardır, ana sözleşmede aksini belirten 
hükümler geçersizdir ve en çok 5 sene ile sınırlandırılabilir. Çıkış en az 6 ay öncesinden haber verilerek 
yapılır ve ana sözleşmeye uygunluğu halinde kayıtlara girişinden itibaren bir ay içinde yönetim kurulun-
ca kabul edilmelidir.

Payın devri: Ortağın vazgeçilmez haklarından olup, devralanın kooperatif tarafından kabulü ile dev-
reden ortaklıktan çıkmış olur.

Ölüm: Ortaklık sıfatını sona erdirir, ancak ana sözleşmeye koyulacak bir hükümle mirasçılar ortak 
sıfatı kazanabilir.

Görev ve hizmetin bitmesi: Ortaklık bir görev veya hizmetin yerine getirilmesine bağlı ise, bunların 
sona ermesi ile ortaklık sıfatı kalkar, devamı ana sözleşmeye hüküm konulması suretiyle sağlanabilir.

ortaklıktan çıkarılma: Sebeplerinin ana sözleşmede açıkça gösterilmesi kaydıyla, yönetim kurulu-
nun teklifi ile genel kurul tarafından karar verilir.

Çıkarılma kararı gerekçeli olarak tutanağa geçirilip ortaklar defterine yazılır ve çıkarılan ortağa noter-
ce tebliğ edilir. Tebliğden itibaren üç ay içinde itiraz edilebilir ve çıkarma kararı kesinleşinceye dek yeni 
ortak alınamayacağı gibi bu kişilerin mevcut ortaklıkları da devam eder.

ortakların Hak ve Yükümlülükleri: Ortakların hak ve yükümlülüklerinde geçerli olan ilke eşitlik 
ilkesidir.

ortakların Hakları: 
Ortakların hakları şunlardır:

 ➣ Katılma hakları (genel kurula katılma hakkı, oy hakkı),
 ➣ Koruyucu haklar (bilgi alma hakkı, denetleme hakkı, dava açma hakkı),
 ➣ Mal varlığı hakları (gelir gider farkı üzerindeki haklar, tasfiye artığı üzerindeki hak, kooperatif 
ortağının mirasçısının ortağın yaptığı ödemelerin iadesini talep hakkı).

Genel kurula katılma hakkı: En az üç aydan beri ortak olmayanlar hariç (bu şart yapı kooperatifle-
rinde aranmaz) her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir.

oy hakkı: Genel kurulda her ortak yalnız bir oya sahiptir. Ana sözleşmede bu konuda düzenleme 
bulunması ve temsilin yazılı olması şartıyla yalnızca bir ortağın oyu başka bir ortak tarafından kullanı-
labilir. Ancak üye sayısı 1000’in üstünde olan kooperatiflerde en çok dokuz olmak üzere birden fazla 
ortak temsil edilebilir. En az üç aydan beri ortak olmayanlar genel kurula katılamaz ve dolayısıyla oy 
kullanamazlar.

Bilgi alma hakkı: Yıllık rapor, bilanço ve kar-zarar hesabı yıllık genel kurul toplantısından en az 15 
gün öncesinden itibaren bir yıl süreyle ortakların incelemesine hazırdır ve istenildiğinde bilanço ile gelir-
gider farkını gösteren hesabın bir suretini de inceleyebilirler.

Denetleme hakkı: Denetleme denetçiler aracılığıyla yapılmaktadır ve bu nedenle ortakların denet-
leme hakkı bilgi alma haklarıyla sınırlıdır.

Dava açma hakkı: Ortaklar alınan genel kurul kararlarının, kanuna, ana sözleşmeye ve iyi niyet 
esaslarına aykırı

ORTAKLARIN yÜKÜMLÜLÜKLERi
Ortakların parasal yükümlülükleri ortaklık paylarının ödenmesi, ek ödeme yükümlülüğü ve sair öde-

meler yükümlülüğüdür.
Her ortak ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu kooperatife ait iş sırlarını, sonradan ortaklık hak-

kını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmak zorundadır.
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KOOpERATiFLERiN ORgANLARI

gENEL KURUL
Genel kurul karar organıdır. Genel kurul bütün ortakları temsil eden en yetkili organdır. Genel ku-

rulun devredilemez yetkileri ana sözleşmeyi değiştirmek; yönetim kurulu ve denetçiler kurulu üyeleriyle 
gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek; işletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bö-
lüşülmesi hakkında karar almak; yönetim ve denetçiler kurullarını ibra etmek, kanun veya ana sözleşme 
ile genel kurula tanınmış olan konular hakkında karar vermek; gayrimenkul alımında ve satımında takip 
edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerine ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün as-
gari fiyatını belirlemek; imalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini belirlemek; yapı kooperatiflerinde; 
kooperatifin ortak sayısı ile yapılacak konut veya iş yeri sayısını belirlemek.

Genel kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının her hesap devresi 
sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur.

Ortak sayının onda birine azlık denilmektedir. Azlık toplantı talebini yönetim kuruluna yöneltir. Olum-
lu cevap alamazsa ilgili bakanlığa başvurur. Bakanlıktan da olumlu cevap alamazsa mahkemeye baş-
vurarak genel kurulu toplantıya çağırma izninin kendisine verilmesini ister.

Genel kurul toplantı tarihi, yeri ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce ilgili bakanlığa ve mülki 
idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Kooperatiflerinin genel kurul toplantılarında ortakların en az 1/4’ünün şahsen veya temsilen hazır 
bulunmaları şarttır. Genel Kurulda her ortak yalnız bir oya sahiptir. Genel kurulda kararlar mevcut oyla-
rın çoğunluğuyla alınır. Ana sözleşme ile bu kararların alınması için ağırlaştırılmış çoğunluk aranabilir.

yöNETiM KURULU
Yönetim kurulu kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır. Yönetim kurulu en 

az 3 üyeden oluşur. Bunların kooperatif ortağı olmaları şarttır (KoopK m.55). Yönetim kurulu üyeliğine 
seçilen tüzel kişiler temsilcilerini kooperatife bildirirler. Yönetim kurulu üyelerinin Türk vatandaşı olması, 
aynı türde başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmaması, Kanunun 56. maddesinde sayılan 
suçlardan mahkum olmaması gerekmektedir. 56. maddede sayılan suçlar; zimmet, rüşvet, hırsızlık, do-
landırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları, devletin güvenli-
ğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardır. Yönetim Kurulu üyeleri en 
çok 4 yıl için seçilebilirler.

Yönetim kurulu üyelerinin en önemli yükümü kooperatif işlerinin yönetimi için özen gösterme ve 
kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini harcamadır.

dENETçiLER
Denetçiler, genel kurul adına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tetkik eden organdır. Denetçi-

ler genel kurul tarafından seçilir. Genel kurul en az 1 yıl için bir ya da daha fazla denetçi seçer. Yedek 
denetçi de seçilebilir. Denetçilerin kooperatif ortağı olmaları şart değildir.

KOOpERATiFLERiN SONA ERMESi
 ➣ Ana sözleşme gereğince dağılma, 
 ➣ Genel Kurul kararı ile dağılma, 
 ➣ ‹flasın açılmasıyla dağılma, 
 ➣ Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde, ilgili bakanlığın mahkemeden alacağı karar üzerine dağıl-
ma, 

 ➣ Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle dağılma, 
 ➣ 3 yıl olağan genel kurulunu yapmaması hâlinde dağılma, 
 ➣ Amacına ulaşma imkânının bulunmadığının ilgili bakanlıkça tespiti hâlinde mahkemeden alacağı 
kararla dağılma, 

 ➣ Konut yapı kooperatiflerinde, ana sözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete 
geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle dağılma,

 ➣ Kanunun çeşitli yerlerinde öngörülmüş olan sebeplerle (örneğin, ortak sayısının 7’den aşağı düş-
mesi gibi) dağılma.
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AÇIklAmAlI SoRulAR

1. Aşağıdakilerden hangisi limited şirket ile 
ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Limited şirketler uygulamada çok yoğun 
olarak kullanılan önemli bir şirket türüdür.

B) Şirket sözleşmesinde belirli bir asgari 
sermayenin gösterilmesi açısından ve 
ortakların sınırlı sorumluluğu bakımından 
anonim şirkete benzer.

C) Limited şirket, yönetim ve işleyiş bakı-
mından kollektif şirkete benzer.

D) Tüzel kişiliği olmayan bir ticaret ortaklığı-
dır.

E) Kanunen yasak olmayan her türlü ekono-
mik amaç ve konu için kurulabilir.

AÇIklAmA
TTK’da düzenlenen ticari ortaklıklardan biri olan li-
mited şirketin tüzel kişiliği vardır.

YAnIT: D

2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi limited şir-
ketin ticaret unvanı ile ilgili yanlış bir bil-
gidir?

A) Limited şirketin ticaret unvanında işletme 
konusunun gösterilmesi ve “limited şir-
ket” kelimelerinin bulunması zorunludur.

B) Ticaret unvanında gerçek bir kişinin adı 
veya soyadı yer alırsa şirket türünü gös-
teren ibarede kısaltma yapılamaz.

C) Limited şirket ticaret unvanına herhangi 
bir şekilde zorunlu veya isteğe bağlı ek 
yazılamaz.

D) Ticaret unvanı, gerçeğe ve kamu düzeni-
ne aykırı olmaz.

E) Limited şirket ticaret unvanı ticaret sicili-
ne tescil ve ilan yapılır.

AÇIklAmA
Limited şirket ticaret unvanına Türkiye’nin herhan-
gi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bu-
lunan diğer bir unvandan ayırt etmek için gerek-
li olduğu takdirde zorunlu ve isteğe bağlı ek ya-
zılabilir.

YAnIT: C

3. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin 
unsurlarından biri değildir?

A) Bir veya daha çok gerçek ve tüzel kişi ta-
rafından kurulma

B) Ticaret unvanı kullanması 
C) Her türlü ekonomik amaç ve konu için ku-

rulması
D) Sermayenin esas sermaye paylarının 

toplamından oluşması
E) Esnaf işletmesi niteliğine sahip olması

AÇIklAmA
Esnaf işletmesi niteliğine sahip işletmeler esnaf iş-
letmesidir limited şirket değildir.

YAnIT: E

4. Aşağıdakilerden hangisi limited şirkete 
sermaye olarak getirilemez?

A) Nakti sermaye
B) Ayni sermaye
C) Fikri ve mülkiyet hakları
D) Nakten değerlendirilebilen sanal ortam-

lar ve adlar
E) Kişisel emek, ticari itibar, vadesi gelme-

miş alacaklar.

AÇIklAmA
Limited şirkete sermaye olarak, hizmet edimleri, 
kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş ala-
caklar getirilemez.

YAnIT: E

5. Aşağıdaki durumların hangisinde şirket 
borçlarından dolayı limited şirket ortakla-
rının kişisel mal varlıklarına el konulabi-
lir?

A) Malvarlığı borçlarında
B) Şirket demirbaş borçlarında
C) Kamu borçlarında
D) Şirket sermaye borçlarında
E) Pay sahipliğinden  kaynaklı borçlarda

AÇIklAmA
Şirket alacaklıları şirket borçlarından dolayı ortak-
ların kişisel mal varlıklarına başvuramaz. Bunun 
tek istisnası “Kamu Borçları”dır.

YAnIT: C
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6. Aşağıdaki hangi ekonomik değer ve amaç 
için limited şirket faaliyette bulunabilir?

A) Sigortacılık B) Bankacılık
C) İnşaat D) Yatırım ortaklığı
E) Faktoring

AÇIklAmA
Limited şirket şu alanlarda faaliyette bulunamaz;
• Sigortacılık
• Bankacılık
• Finansman şirketi
• Yatırım ortaklığı ve aracı kurumlar
• Finansal kiralama 
• Faktoring YAnIT: C

7. Aşağıdakilerden hangisi limited şirket 
sermayesi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Limited şirketin esas sermayesi en az 10 
bin ¨ dır.

B) Limited şirketin sermayesi on katına ka-
dar Danıştay tarafından artırılabilir.

C) Limited şirketlerde sermayenin en az         
% 25’nin tescilden önce ödenmesi gere-
kir.

D) Limited şirkete nakti sermaye getirilebile-
ceği gibi ayni sermayede getirilebilir.

E) Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar 
limited şirkete sermaye olarak konamaz.

AÇIklAmA
Limited şirketin sermayesi 10 bin Türk lirasıdır. Bu 
tutar “Bakanlar kurulunca, on katına kadar artırı-
labilir. YAnIT: B

8. Aşağıdakilerden hangisi limited şirket 
payları hakkında yanlış bir bilgidir?

A) Her ortağın bir esas sermaye payı vardır.
B) Esas sermaye paylarının değeri ¨ 25 

veya bunun katları olabilir.
C) Bir ortağın birden fazla esas sermaye 

payı olamaz.
D) Esas sermaye payları için pay senetleri 

çıkarılabilir.
E) Limited şirket anonim şirketlerdeki gibi 

kıymetli evrak niteliğinde pay senedi çı-
karamaz.

AÇIklAmA
Limited şirkette, her ortağın esas sermaye payı 
vardır. Esas sermaye paylarının değeri ¨ 25 ve 
katlarıdır. Bir ortak birden fazla esas sermaye pa-
yına sahip olabilir.

YAnIT: C

9. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin 
kuruluş aşamalarından biri olan “Kurucu-
lar Beyanının” amaçlarından biri değildir?

A) Kamuyu aydınlatarak, sermayenin ko-
runmasını sağlamak.

B) Şirket kurucuların menafaatlerinin kötüye 
kullanılmasına engel olmak

C) Yolsuzlukları önlemek
D) Kuruluşun denetlenmesini kolaylaştır-

mak ve sorumluluk davalarına akışkanlık 
kazandırmak

E) Şirketin kâr etmesini sağlamak

AÇIklAmA
Limited şirketin kurulabilmesinin ikinci aşaması 
“Kurucular Beyanının” hazırlanmasıdır. Kurucular 
beyanının hazırlanmasının amacı “şirketin kâr et-
mesinin sağlanması” değildir.

YAnIT: E

10. limited şirketler tüzel kişiliklerini ne za-
man kazanırlar?

A) Ticaret siciline tescil ile
B) Ticaret gazetesi ilanı ile
C) Sermaye piyasası onayı ile
D) Sanayi ve Gümrük bakanlığının onayı ile
E) Noterin onayı ile

AÇIklAmA
Limited şirket tüzel kişiliğini “ticaret siciline” tescil 
ile kazanır.

YAnIT: A

11. Limited şirket sermayesinin en az % 25’i tes-
cilden önce şirkete ödenmelidir. 

 Geriye kalan kısmı ise ne kadar süre için-
de şirkete ödenmelidir?

A) 28 Ay içinde B) 50 Ay içinde
C) 24 Ay içinde D) 30 Ay içinde
E) 45 Ay içinde

AÇIklAmA
Limited şirket sermayesinin pay bedellerinin en az 
% 25’i tescilden önce, kalanı da şirketin tescilini iz-
leyen 24 Ay içinde ödenmelidir.

YAnIT: C
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12. limited şirket sözleşmesinin tamamı ku-
rucuların imzalarının noterce onaylanma-
sını izleyen kaç gün içinde şirket merke-
zinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil 
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 
olunur?

A) 15 gün B) 7 gün
C) 20 gün D) 30 gün
E) 45 gün

AÇIklAmA
Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzala-
rının noterce onaylanmasını izleyen 30 gün için-
de, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili-
ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 
olunur.

YAnIT: D

13. Limited şirkette, tescilinden önce şirket adına 
işlem yapanlar bu işlemlerinden dolayı şah-
sen ve müteselsilen sorumlu olurlar. 

 Şirket adına işlem yapan ortaklar bu şah-
sen sorumluluktan kurtulmak için şirke-
tin tescilinden sonra ne kadar süre için-
de şirkete başvurarak sorumluluğun üst-
lenilmesini isteyebilirler?

A) 3 ay B) 4 ay C) 5 ay
D) 2 ay E) 1 ay

AÇIklAmA
Limited şirkette, tescilden önce şirket adına işlem 
yapanlar, bu işlemler dolayısıyla şahsen ve müte-
selsilen sorumludur. Ancak bu kişiler tescili izleyen 
3 Ay içinde bu sorumluluktan kurtulmayı şirketten 
talep edebilirler.

YAnIT: A

ÇIkmIŞ Soru 2014-dÖnem Sonu

14. Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerde 
ortakların koruyucu haklarından biridir?

A) Dava açma hakkı
B) Oy hakkı
C) Genel kurul toplantılarına katılma hakkı
D) Tasfiye artığı üzerindeki hak
E) Gelir gider farkı üzerindeki haklar

AÇIklAmA
Koruyucu haklar
1. Bilgi alma hakkı
2. denetleme hakkı
3. Dava açma hakkıdır.

YAnIT: A

ÇIkmIŞ Soru 2015-dÖnem Sonu

15. limited şirketlerin kuruluşunda kurucu-
lar tarafından hazırlanan kurucular beya-
nı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Kurucular beyanı yazılı şekilde hazırlan-
malıdır.

B) Anonim şirketlerde hazırlanan kurucular 
beyanı ile aynı içerik ve şekilde düzenle-
nir.

C) Beyan bir çeşit rapordur.
D) Beyan, bilgi ve hesabı dürüst bir şekilde 

verme ilkesine göre, doğru ve eksiksiz 
olarak hazırlanır.

E) Şirketin kuruluşu sadece ayni nitelikte ise 
kurucular bu beyanı vermek zorundadır-
lar.

AÇIklAmA
Şirket kuruluşunda kurucular ister aynı ister nakdi 
sermaye koysunlar her halükarda kurucular beya-
nınıda bunu belirtmek zorundadır.

YAnIT: E
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ÇÖZÜmlÜ 
DEnEmE SoRulARI

1. limited şirket en az ve en çok kaç kişi ile 
kurulabilir?

A) En az 2 - en çok 45 kişi
B) En az 1 - en çok 50 kişi
C) En az 3 - en çok 30 kişi
D) En az 1 -en çok 49 kişi
E) En az 5 - en çok 50 kişi

2. limited ortalıkta ortak sayısının elliyi aş-
masının hukuki sonucu nedir?

A) Ortak sayısının ellinin altına düşürülme-
si ya da şirketin tür değiştirerek anonim 
şirkete dönüşmesi gerekir. Aksi takdirde 
limited şirket sona erecektir.

B) Ortak sayısının elliyi aşması sonucu şir-
ket kendiliğinden kollektif şirkete dönü-
şür.

C) Ortak sayısının elliyi aşmasının herhangi 
bir hukuki sonucu yoktur. Şirket limited 
şirket olarak yoluna devam eder.

D) Ortak sayısının elliyi aşması durumunda 
şirket Anonim şirkete dönüşür

E) Ortak sayısının elliyi aşması durumunda 
şirket tüzel kişiliğini kaybeder.

3. limited şirketin esas sermayesi en az ne 
kadar olmalıdır?

A) 5 bin ¨ B) 10 bin ¨
C) 20 bin ¨ D) 50 bin ¨
E) 15 bin ¨

4. limited şirket sermayesinin en az ne ka-
darı tescilden önce şirkete ödenmelidir?

A) % 25 B) % 30 C) % 75
D) % 45 E) % 50

5. limited şirket esas sermaye paylarının 
değerleri kaç ¨ ve katları olmalıdır?

A) ¨ 1 ve katları
B) ¨ 10 ve katları
C) ¨ 25 ve katları
D) ¨ 50 ve katları
E) ¨ 75 ve katları

6. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin 
kuruluş aşamaları arasında yer almaz?

A) Şirket sözleşmesinin düzenlenmesi
B) Kurucular beyanının hazırlanması
C) Değerleme raporunun düzenlenmesi
D) Esas sermaye pay bedelinin ödenmesi
E) Gümrük ve Ticaret bakanlığının izni

7. Aşağıdakilerden hangisi limited şirket 
sözleşmesinde bulunması zorunlu unsur-
lardan biridir?

A) Esas sermaye paylarının devrinin sınır-
landırılmasına ilişkin hükümler.

B) Ortaklara tanınacak, alım, ön alım, geri 
alım ve alım hakları

C) Yan edim yükümlülüklerinin şekli
D) Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli
E) Rekabet yasağına ilişkin hükümler

8. Aşağıdakilerden hangisi limited şirket 
sözleşmesinde bulunması “bağlayıcı” nite-
liğe sahip kayıtlardan biridir?

A) Şirketin merkezi
B) Şirket konusu
C) Esas sermaye miktarı
D) Sözleşmenin yerine getirilmemesi duru-

munda uygulanacak cezai şartlar
E) Müdürlerin adları
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9. limited şirkete “ayni” sermaye konulması 
durumunda bu sermayeye kim değer bi-
çer?

A) Ortalar
B) Alacaklar
C) Tasfiye memurları
D) Bakanlık
E) Bilirkişi

10. limited şirket sözleşmesi nerede tescil 
edilmelidir?

A) Şirket merkezinin bulunduğu yer noterli-
ğinde 

B) Şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret 
sicilinde

C) Şirket merkezinin bulunduğu yer mülki 
amirliğinde

D) Şirket merkezinin bulunduğu yer nüfus 
sicilinde

E) Şirketin şubelerinin bulunduğu yer ticaret 
sicilinde

11. limited şirket sözleşmesinin ticaret sici-
line tescil edilmemesi halinde ortaklığın 
hukuki durumu ne olur?

A) Komandit şirkete dönüşür 
B) Kollektif şirket hükümlerine tabi olur.
C) Adi ortaklık hükümlerine tabi olur.
D) Anonim şirket hükümlerine tabi olur.
E) Kendiliğinden kapanır.

12. limited şirket genel kurulunda olağan ka-
rar yeter sayısı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Toplantıda temsil edilen oyların 2/3’ü
B) Toplantıda temsil edilen oyların 1/3
C) Toplantıda temsil edilen oyların salt ço-

ğunluğu 
D) Toplantıya katılan pay sahiplerinin oybir-

liği
E) Toplantıya katılan pay sahiplerinin 1/40’ı

13. limited şirket genel kurul toplantısında 
aşağıdaki kararlardan hangisinin alınma-
sında ağırlaştırılmış toplantı yeter sayısı 
aranmaz?

A) Şirket işletme konusunun değiştirilmesin-
de

B) Esas sermayenin artırılmasında
C) Müdürlerin seçilmesi
D) Şirketin feshi
E) Bir ortağın ortaklıktan çıkarılması

14. limited şirket genel kurul kararlarına kar-
şı, karar tarihinden itibaren müdürler ve 
ortaklar ne kadar süre içerisinde iptal da-
vası açabilirler?

A) 6 Ay B) 5 Ay C) 3 Ay
D) 2 Ay E) 1 Ay

15. Aşağıdakilerden hangisi limited Şirket 
“müdürleri” ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Müdür ya da müdürler limited şirketin yö-
netim ve temsil organıdır.

B) Müdür veya müdürlerin şirket sözleşme-
siyle atanması veya genel kurul kararıyla 
seçilmesi gerekir.

C) Tek bir kişi müdür olarak atanabileceği 
gibi müdürlerin birden fazla olması da 
mümkündür.

D) Müdür ortakların arasından seçilebile-
ceği gibi ortak olmayan kişilerde müdür 
seçilebilir.

E) Tüzel kişiler müdür olarak seçilemez.
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ÇÖZÜmlÜ DEnEmE 
SoRulARI YAnITlARI

1. B Limited şirket en az 1 en çok 50 kişi ile 
kurulabilir.

2. A Limited şirket ortak sayısı elliyi aşamaz. 
Eğer ortak sayısı ellinin üstüne çıkarsa, 
ortak sayısının ellinin altına düşürülmesi 
ya da şirketin tür değiştirerek anonim şir-
kete dönüşmesi gerekir, aksi takdirde Li-
mited şirket sona erecektir.

3. B Limited şirket esas sermayesi en az on-
bin Türk Lirasıdır. Bu tutar Bakanlar kuru-
lunca on katına kadar artırılabilir.

4. A Limited şirkette sermayenin tamamının 
taahhüt edilmesi ve en az % 25’nin tes-
cilden önce ödenmesi gerekir.

5. C Esas sermaye paylarının değerleri ¨ 25 
veya bunun katları olmalıdır.

6. E Limited şirketin kuruluşu şu aşamalardan 
oluşur;

• Şirket sözleşmesinin düzenlenmesi
• Kurucu beyanının hazırlanması
• Değerleme raporunun düzenlenmesi
• Esas sermaye pay bedelinin ödenmesi
• Tescil ve ilan 

7. D “Şirket tarafından yapılacak ilanların şek-
li, şirket sözleşmesinde bulunması zo-
runlu bir unsurdur.

8. D Limited şirket sözleşmesinin içeriğinde 
zorunlu kayıtlar ve bağlayıcı kayıtlar olan 
iki grup vardır. “Sözleşmenin yerine geti-
rilmemesi durumunda uygulanacak cezai 
şartlar” bağlayıcı kayıtlardan biridir.

9. E Limited şirkete ayni (eşya - mal) sermaye 
konacaksa bu ayınlara şirket merkezinin 
bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahke-
mesince atanan “Bilirkişi” tarafından de-
ğer biçilir.

10. B Limited şirket sözleşmesi, şirket merkezi-
nin bulunduğu yer “Ticaret Sicilinde” tes-
cil ettirilir.

11. C Limited şirket sözleşmesi Ticaret sicili-
ne tescil edilmezse şirket “Adi Şirket” hü-
kümlerine tabi olur.

12. C Limited şirket genel kurulunda olağan ka-
rar yeter sayısı toplantıda temsil edilen 
oyların salt çoğunluğudur.

13. C Limited şirketin genel kurul karar yeter 
sayısı salt çoğunluktur. Fakat bazı du-
rumlarda limited şirket genel kurulu ağır-
laştırmış toplantı yeter sayısı ile karar 
alır. Müdürlerin seçilmesi ağırlaştırılmış 
toplantı yeter sayısı ile belirlenmez.

14. C Limited şirket Genel Kurul karar tarihin-
den  itibaren 3 Ay içinde, Genel Kurul ka-
rarlarına karşı şirket merkezinin bulundu-
ğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde 
iptal davası açılabilir.

15. E Müdürler limited şirketin yönetim ve tem-
sil organıdır. Gerçek ve tüzel kişiler mü-
dür olarak atanabilir.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; kıymetli evrakların özellikleri ve defi-
lere dikkat edelim.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3 - 4

KIyMETLi EVRAK KAVRAMI
kıymetli evrak; ödeme yapma, kredi temin etme, pay sahipliği haklarını kullanma gibi işlevleri yeri-

ne getirmek üzere kanun ve ilgili mevzuat tarafından ticari hayatta kullanılmak üzere düzenlenmiş olan 
belgelerin genel adıdır.

Kıymetli evrak türlerinden olan ipotekli borç senedi, irat senedi, rehinli tahvil ve rehin makbuzu Türk 
medeni kanunu’nda düzenlenmiştir.

KIyMETLi EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI
“Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi 

başkalarına da devredilemez.”
SENET
Senet, kıymetli evrakın içerdiği hakkın ifade aracıdır. Senet “bir kimsenin kendi aleyhine delil teşkil 

etmek üzere düzenlediği yazılı belge” şeklinde de tanımlanabilir.
HAK
Kıymetli evrak bir hak içerir. Bu bir özel hukuk hakkıdır. Kıymetli evrakın içerdiği hakkın devredilebilir 

olması gerekir. Başkasına devredilemeyen haklar kıymetli evraka konu olamaz. Kıymetli evrakın içerdiği 
hak, bir alacağa, pay sahipliğine veya ayni hakka ilişkin olabilir.

HAK VE SENET BiRLiKTELiği
Kıymetli evrakta hak ile senet kaynaşmış durumdadır. Kıymetli evraka dayanarak hak talep eden 

kimsenin senedi ibraz ve teslim etmesi kıymetli evrak karşılığında ödemenin ise ancak senedin teslimi 
karşılığında yapılması gerekir. Hakkın kullanılabilmesi için kural olarak senedin ibraz edilmesi gerekir.

KIyMETLi EVRAK KAyITLARI
Çift Taraflı İbraz Kaydı
Kıymetli evrakta hak ve senet kaynaşmasının bir sonucu olarak, hakkın kullanılması veya devri 

senedin ibrazını gerektirir. İbraz kuralı hem alacaklı konumunda olan hamil hem de onun muhatabı olan 
borçlu için bağlayıcıdır.

Çift Taraflı Teşhis Kaydı
 ➣ Kıymetli evrakta senedin meşru hamili senet ile teşhis edilebilir.
 ➣ Çift taraflı teşhis kaydı, senet alacaklısının sadece senetle teşhis edileceği anlamına gelir.

KIyMETLi EVRAKIN özELLiKLERi
 ➣ Devredilebilirlik
 ➣ Mücerretlik: Mücerretlik, kıymetli evrakın temel ilişkiden soyut, yani bağımsız olduğunu ifade 
eden bir kavramdır.

özELLiKLi ŞEKiL ŞARTLARI
Tipiklik
Tipiklik, kıymetli evrak türlerinin kanun ve ilgili mevzuatta sayılanlardan ibaret olduğunu ifade eden 

bir özelliktir. Bu özellik sınırlı sayı kuralı olarak da ifade edilir.

6

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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KIyMETLi EVRAK TÜRLERi

içERdiği HAKKIN TÜRÜNE göRE
Alacak Senetleri
Kambiyo senetleri olan poliçe, bono ve çek ile bir borçlanma senedi olan tahvili örnek vermek 

mümkündür.
Pay Senetleri
Anonim şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde pay sahiplerinin sahip olduk-

ları payları temsil eden ve kıymetli evrak niteliği taşıyan pay senetleri ihraç edilebilir.
Emtia Senetleri
Emtia senetlerine makbuz senedi, varant, konişmento, ipotekli borç senedi, irat senedi ve deniz 

ödüncü senedi örnek verilebilir.
Katılma Senetleri
Katılma senetleri, senede sahip olan kimsenin, bir şirketin kârına veya gelirine iştirak etmesini sağ-

layan senetlerdir. Şirketler intifa senedi, gelir ortaklığı senedi veya kâra iştirakli tahvil çıkararak kendi-
lerine kaynak sağlamaktadır.

dEViR ŞEKLiNE göRE
Nama Yazılı Senetler
Belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve kanunen de emre yazılı se-

netlerden sayılmayan kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır.
Nama yazılı senet üzerinde, “emre” veya “emrine” kaydının yer almaması gerekir.
Nama yazılı kıymetli evrak alacağın devri hükümlerine tabi bir devir beyanı ve senedin teslim edil-

mesi yoluyla devredilir.
Nama yazılı bir senet borçlusunun, senedi kendisine ibraz eden her hamile senet bedelini ödeme 

hakkını saklı tuttuğu senetlere eksik nama yazılı senet denir.
Nama Yazılı Pey Senetleri, “nama yazılı” olmakla birlikte devir şekli bakımından nama yazılı diğer 

kıymetli evraktan ayrılmaktadır. Nama yazılı pay senetleri, “devir beyanı ve senedin teslimi” usulünün 
yanı sıra, emre yazılı kıymetli evrakın devir şekli olan “ciro ve teslim” yoluyla da devredilebilir.

Emre Yazılı Senetler
“Emre yazılı olan veya kanunen böyle sayılan kıymetli evrak, emre yazılı senetlerdendir” şeklinde 

tanımlanmıştır. Emre yazılı senetlerde lehdarın adından veya ticaret unvanından sonra “veya emrine”, 
“veya emrühavalesine” şeklindeki bir ifade ile emre yazılma olgusunun açıkça belirtilmesi gerekmekte-
dir.

Kanunen emre yazılı senetler (örneğin, kambiyo senetleri, makbuz senedi ve varant) ise “emrine” 
veya “emrühavalesine” şeklinde bir kayıt içermeseler bile ciro yoluyla devredilirler.

Kıymetli evrak, kanunen emre yazılı senetlerden olduğu takdirde, üzerlerine emre yazılı olmadıkla-
rının veya nama yazılı olduklarının açıkça yazılması suretiyle nama yazılı senet hâline getirilebilir. Kural 
olarak her türlü kıymetli evrakın emre yazılı olarak düzenlenmesi mümkündür.

Emre yazılı senetler ciro ve senedin teslimi yoluyla devredilir. Ciro senedin arka yüzüne veya se-
nede eklenen bir kâğıt üzerine yapılabilir. Ciro senet hamili tarafından yapılır. Senede birden fazla ciro 
yapılmışsa yani cirolar birbirini takip eden bir zincir oluştuyorsa, her cironun bir önceki halkada senet 
kendisine ciro edilen kimse tarafından yapılması gerekir. Senedi lehdar veya hamil gibi bir sıfatla elinde 
bulunduran kimse, ciro işleminden sonra “ciranta” olarak anılır.

Hamiline Yazılı Senetler
Hamiline yazılı senetler, kıymetli evrakın dolaşım yeteneği en yüksek olan türüdür. “Senedin metnin-

den veya şeklinden, hamili kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli evrak hamiline 
veya hamiline yazılı senet sayılır.”

Bir çek metninden lehdarın adından sonra “veya hamiline” ibaresi yer aldığında o senet hamiline 
yazılı kabul edilir.

Hamiline yazılı kıymetli evrak, senet üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan kolay bir şekilde dev-
redilebilir. Devir işlemi, devredeni belirlemeye yönelik herhangi bir işaret içermediğinden, emre yazılı 
senetlerdeki gibi bir ciro zinciri veya nama yazılı senetlerdeki gibi devir beyanı zinciri oluşmaz.

Hamiline yazılı senetler sadece zilyetliğin devri yoluyla el değiştirebilmekle birlikte bu durum devir 
sırasında ciro işlemi yapılmasına engel değildir. Bu halde ciro, senedi devredeni belirlemeye ve ödeme-
me hâlinde ona da müracaat edebilmeye imkân sağlar.
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SEBEBE BAğLI OLUp OLMAdIğINA göRE
Sebebe Bağlı Olmayan Senetler
Sebebe bağlı olmayan (soyut, mücerret) senetler, temel ilişkiden bağımsızdır. Temel ilişkideki her-

hangi bir sakatlık, kıymetli evrak ilişkisini olumsuz etkilemez. Soyut kıymetli evraka örnek olarak kambi-
yo senetleri (poliçe, bono ve çek) gösterilebilir.

Sebebe Bağlı Olan Senetler
Sebebe bağlı (illi) kıymetli evrak ise düzenlenmesine neden olan temel ilişkiden etkilenir. Hisse se-

nedi; konşimento, makbuz senedi ve varant sebebe bağlı kıymetli evraklar arasında yer alır.

HAKKIN ORTAyA çIKIŞINA göRE
Kurucu Senetler
Kıymetli evrak, içerdiği hak ile birlikte ortaya çıkıyorsa bir başka ifade ile kıymetli evrak aynı za-

manda içerdiği hakkı ihdas eden bir nitelik taşıyorsa kurucu (ihdasi) nitelikte bir senet söz konusudur. 
örneğin kambiyo senetleri, kurucu nitelik taşır.

Açıklayıcı Senetler
Kıymetli evrak, düzenlenmesinden önce mevcut olan bir hakkı içeriyorsa açıklayıcı (ihbari) nitelikte 

kabul edilir. Bu nedenle hisse senetleri açıklayıcı niteliktedir.

KIyMETLi EVRAK VE BENzER SENETLER

KIyMETLi EVRAK iLE Adi SENET
Adi senet, bir hakkın (örneğin bir alacak hakkının) varlığını ispata yarayan herhangi bir belgedir. Kıy-

metli evrakın aksine, adi senette hak ile senet birlikteliği söz konusu değildir. Adi senedin içerdiği hakkın 
kullanılabilmesi (talep edilebilmesi) için senedin ibrazı şart değildir. Adi senede bağlanmış bir senedin 
borçlusu senet kendisine ibraz edilmediği hâlde de ödeyebilir. Kıymetli evrakın aksine, adi senetlerde 
özellikli şekil şartları da bulunmamaktadır. Adi senet, içerdiği hakkın mevcudiyetine haiz olduğu unsurlar 
ölçüsünde delil olur.

KIyMETLi EVRAK iLE iBRAz VE TEŞHiS SENETLERi
İbraz senedi, borçlunun senedin ibrazı karşısında ve maddi hukuk bakımından yetkili olan kişiye ifa 

yükümü ile birlikte, senet ibraz edilmeksizin maddi hukuka göre yetkili olduğunu ispat eden kimseye de 
ifada bulunma yetkisini elinde bulundurduğu senet türüdür.

Örneğin bir bankanın saklamak üzere kendisine teslim edilen hisse senetleri için verdiği makbuz bir 
tür ibraz senedidir.

Teşhis senedi ise borçlunun senedin ibrazı karşılığında ifa edebildiği ancak buna mecbur olmadığı, 
ibraz eden kimseden maddi hukuka göre yetkili olduğunu ispat etmesini talep edebildiği senetlerdir. 
Emanete bırakılan eşyalar için verilen emanet makbuzu, teşhis senedine örnektir.

KIyMETLi EVRAKTA dEFiLER

dEFi KAVRAMI
Defi, borcu ödemekten kaçınmaya imkân veren bir savunma aracıdır. Kıymetli evrakta defiler çeşitli 

açılardan tasnif edilebilir.

HÜKÜMSÜzLÜK dEFiLERi
Borçulunun senette yer alan imzası gerçekte kendisine ait değilse, borçlu senedi iradesini sakatla-

yanşartlar altında imzalamışsa, senet şirketi temsil yetkisi olmayan bir kimse tarafından imzalanmışsa 
veya senet borçlunun fiil ehliyetinin bulunmadığı bir sırada düzenlenmişse bu hususlar senet hamiline 
karşı defi olarak ileri sürülebilir.

SENET METNiNdEN ANLAŞILAN dEFiLER
Örneğin vadenin gelip gelmediği, yani borçlunun ödeme yükümünün doğup doğmadığı, senedin 

incelenmesi ile anlaşılabilecek bir husustur. Örneğin ciro zincirinde kopukluk olması, senette keşide-
cinin imzasının bulunmaması veya bir başka şekil eksikliğinin söz konusu olması senet incelenerek 
anlaşılabilir.
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Örneğin vadesi 2012 yılında olan, ancak yeni Türk lirasına geçişten önce düzenlenmiş bir senette 
bedel olarak ¨ 1.000.000 belirtilmişse alacaklının bu meblağı yeni Türk lirası olarak talep etmesi hâlinde 
borçlu bunu defi olarak ileri sürerek talep edilen meblağı ödemekten kaçınabilir.

KiŞiSEL dEFiLER
Taraflar arasındaki senet dışı ilişkilerden kaynaklı defilerdir. Senedin düzenlenmesine neden olan 

temel ilişki bu ilişkilerdendir. Senet borçlusu bazı nedenlerden dolayı ödeme yapmak istemeyebilir. 
Borçlunun senet bedelini ödemekten kaçınması, temel ilişkinin tarafları arasında mevcut bir ilişkiye 
dayandığında bu şekilde bir kişisel defi söz konusu olur. Senedin lehdardan sonra el değiştirmediği 
hâllerde borçlunun kendini kişisel defileri ileri sürerek koruması mümkündür. Lehdardan sonra el değiş-
tirdiği hallerde ise kişisel defiler kural olarak sonraki hamillere karşı ileri sürülemeyecektir. 

Kişisel defilerin sonraki hamillere karşı da ileri sürülebildiği hâlleri şu şekildedir:
 ➣ Nama yazılı senetler
 ➣ Emre ve hamiline yazılı senetlerde, senedi devralan hamilin bilerek borçlunun zararına hareket 
etmiş olması.

 ➣ Senedin bir devir beyanı ile miras yoluyla veya ticaret şirketlerinin birleşmesi hâllerinde devre-
dilmesi.

 ➣ Senedin tahsil cirosu ile devri.
 ➣ Cironun ödememe protestosundan veya bu protestonun düzenlenmesi için öngörülen sürenin 
geçmesinden sonra yapılması.

KIyMETLi EVRAKIN ziyAI VE ipTALi

gENEL OLARAK
Hakkın senetten ayrı olarak ileri sürülmesi ve kullanılması mümkün değildir. Kıymetli evrakın kay-

bolduğu. çalındığı, yandığı veya benzer herhangi bir sebeple kullanılamaz hâle geldiği hâllerde zorunlu 
olarak bu hak ve senet birlikteliğinin sona ermesi, hak ile senedin ayrılması, hakkın senet olmaksızın 
da ileri sürülebileceği şartların oluşturulması ve gerekiyorsa yeni bir senet düzenlenmesi gerekir. Bu 
konuda öncelikle senedin iptali gerekir. Senedin iptali ancak bir mahkeme kararı ile olur.

ipTAL USULÜ

Nama Yazılı Senetlerin İptali
Nama yazılı senetler için kanunda özel bir iptal usulü öngörülmemiştir. Bunların iptali kural olarak 

hamiline yazılı senetler için öngörülen usule tabi tutulmuş
Hamiline Yazılı Senetlerin İptali
Senedin iptalinde yararı olan hak sahibinin öncelikle yapması gereken şey bu riski ortadan kaldır-

maktadır. Bunun için yapılacak iş ise bunun aksine hareket ettiği takdirde tekrar ödemek zorunda ka-
labileceği hatırlatılarak zayi olmuş hamiline yazılı senet borçlusunun mahkemeden alınacak bir kararla 
ödemeden men edilmesidir.

Ödeme yasağı kararı, borçlunun yerleşim yeri mahkemesinden alınır. İlan, üçüncü kişiye, senedi 
ibraz etmek üzere yapılan bir çağrı mahiyetindedir. İlanda, bilinmeyen hamilden belirtilen süre içinde 
senedi mahkemeye ibraz etmesi, aksi takdirde senedin iptal edileceği belirtilir. İbraz için en az altı aylık 
bir süre tanınması gerekir.

Yapılan ilan sonuçsuz kaldığı takdirde mahkeme senedin iptaline karar verir. İptal kararının da ayrı-
ca ilan edilmesi gerekir. Senet iptal edildiği takdirde hak sahibi hakkını doğrudan bu karar ile kullanabilir.

Emre Yazılı Senetlerin İptali
Bir emre yazılı senet iradesi dışında elinden çıkan kimsenin öncelikli mahkemeye müracaat ederek 

muhatap hakkında ödemeden men kararı istemesi gerekir. Başvuru üzerine mahkeme, ödemeyi mene-
den kararı verir.

Senedi eline geçiren kişinin bilinmesi hâlinde, mahkeme; başvuru sahibine, senedin iadesi için dava 
açması süresi verir. Bu süre içinde dava açılmazsa mahkeme, muhatap hakkındaki ödeme yasağını 
kaldırır. Senedi eline geçiren kimsenin bilinmemesi halinde mahkemeden senedin iptali talep edilebilir.
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AÇIklAmAlI SoRulAR

1. Ödeme yapma, kredi temin etme pay sa-
hipliği haklarını kullanma gibi işlevleri ye-
rine getirmek üzere kanun ve ilgili mev-
zuat tarafından ticari hayatta kullanılmak 
üzere düzenlenmiş olan belgelere ne ad 
verilir?

A) Menkul kıymet
B) Senet
C) Çek
D) Kıymetli evrak
E) Tahvil

AÇIklAmA
Ödeme yapma, kredi temin etme, pay sahipliği 
haklarını kullanma gibi işlevleri yerine getirmek 
üzere kanun ve ilgili mevzuat tarafından ticari ha-
yatta kullanılmak üzere düzenlenmiş olan belgele-
re “kıymetli evrak” denir.

YAnIT: D

2. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın 
işlevlerinden biri değildir?

A) Kredi temin etme 
B) Pay sahipliği haklarını kullanma
C) Ödeme yapma
D) Ticari hayata yenilik, kolaylık ve hız ka-

zandırma
E) Hamiline düzenlenebilme

AÇIklAmA
Kıymetli evrakın işlevleri (görevleri) şunlardır;
• Ödeme yapma
• Kredi temin etme
• Pay sahipliği haklarını kullanma
• Ticari hayata yenilik, kolaylık ve hız kazandır-

ma
• Eşya üzerinde mülkiyet hakkı tesis etme
• Taşınmazları güvence altına alma vb.
Hamiline düzenlenebilme kıymetli evrakın türüdür.

YAnIT: E

3. I. Eşya üzerindeki mülkiyet veya rehin hak-
kını temsil etme

 II. Pay sahiplerinin sahip oldukları payları 
temsil etme

 III. Özellikli şekil şartlarına tabi olma
 IV. Taşınmazları güvence altına alma
 V. Parayı, bedeli veya malı temsil etme
 Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kıy-

metli evrakın işlevlerinden biri değildir?

A) I, II ve III B) Yalnız III
C) I, II, IV ve V D) I ve V
E) II, III ve V

AÇIklAmA
Kıymetli evrakın “özellikli şekil şartlarına tabi olma-
sı” onun işlevi değil özelliğidir.

YAnIT: B

4. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakla 
ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Kıymetli evrak kavramı sadece Türk Ti-
caret Kanununda düzenlenmiştir.

B) Kıymetli evrak türleri kanunda tek tek 
sayılmıştır. Örnek yoluyla çoğaltılması 
mümkün değildir.

C) Kıymetli evrakın içerdiği hakkın devredi-
lebilir olması gerekir.

D) Kıymetli evrakın içerdiği hak, bir alacağa, 
pay sahiplerine veya ayni hakka ilişkin 
olabilir.

E) Kıymetli evrakta hak ile senet kaynaşmış 
durumdadır. 

AÇIklAmA
Kıymetli evrak kanunu sadece TTK’da düzenlen-
memiştir.

YAnIT: A

5. Senedin içerdiği hakkın, senedi elinde bu-
lunduran hak sahibine verilmesi karşılı-
ğında senedin borçluya terk edilebilece-
ği anlamına gelen sunuma ne ad verilir?

A) Terkin B) Tescil
C) İbraz D) Taktim
E) Tahdim

AÇIklAmA
Senetteki hakkın kullanılabilmesi için kural olarak 
senedin ibrazı gerekir. İbraz; senedin içerdiği hak-
kın, senedi elinde bulunduran hak sahibine veril-
mesi karşılığında senedin borçluya terk edilebile-
ceği anlamına gelen bir sunumdur.

YAnIT: C
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6. kıymetli evrakta, senet, hamilin senet 
haklarını talep etmeye yetkili olup olmadı-
ğını borçlu ancak senet ile teşhis eder (ta-
nımlar ve tespit eder). kıymetli evrakın bu 
özelliğine ne ad verilir?

A) Özellikli şekil şartları 
B) Tipiklik
C) Çift taraflı ibraz kaydı
D) Çift taraflı teşhis aydı
E) Hak ve senet birlikteliği

AÇIklAmA
Kıymetli evrakta senet hamilin senet haklarını ta-
lep etmeye yetkili olup olmadığını borçlu ancak 
senet ile teşhis eder. Bu özelliğe “çift taraflı teş-
his kaydı” denir.

YAnIT: D

7. kıymetli evrakın özellikleri ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hak senet ile birlikte el değiştirebilir.
B) Kıymetli evrak temel ilişkiden soyut, yani 

bağımsızdır.
C) Kanunda ön görülen özel şekil şartlarına 

sahiptir.
D) Kıymetli evrak türleri kanun veya mevzu-

at dışında örnekseme yoluyla çoğaltılabi-
lir.

E) Hak ile senetin birbirine bitişik oldukları 
senetlerdir.

AÇIklAmA
Kıymetli evraklar kanunda tek tek sayılmıştır. Ör-
nekseme yoluyla çoğaltılamaz.

YAnIT: D

8. Aşağıdakilerden hangisi “Alacak senetle-
rinden” biri değildir?

A) Poliçe
B) Bono
C) Tahvil
D) Çek
E) Pay senetleri

AÇIklAmA
Alacak Senetleri şunlardır;
• Poliçe
• Bono
• Çek
• Tahvil

YAnIT: E

9. Eşya üzerindeki mülkiyet veya rehin hak-
kını temsil eden kıymetli evraklara ne ad 
verilir?

A) Alacak senetleri
B) Pay senetleri
C) Emtia senetleri
D) Katılma senetleri
E) Kurucu senetler

AÇIklAmA
Eşya üzerinde mülkiyet ve rehin hakkını temsil 
eden kıymetli evraklara “Emtia senedi” denir.

YAnIT: C

10. Emtia senetleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler-
den hangisi doğru değildir?

A) Eşya üzerindeki mülkiyet veya rehin hak-
kını temsil eden kıymetli evraklara “emtia 
senedi” denir.

B) Emtia senetlerine makbuz senedi, va-
rant, konşimento, ipotekli borç senedi, 
irat senedi ve deniz ödüncü senedi örnek 
verilebilir.

C) Konşimento; gayrimenkulün değerine 
tedavül yeteneği kazandıran bir kıymetli 
evrak türüdür.

D) Makbuz senedi, umumi mağazalar konu-
sunda, malın mülkiyetini temsil eden bir 
senet türüdür.

E) Deniz ödüncü senedi ise alacaklı lehine 
gemi, navlun ve yükün tamamı veya biri 
üzerine tesis edilen rehin hakkını içeren 
kıymetli evraktır.

AÇIklAmA
Gayri menkulün değerine tedavül yeteneği kazan-
dıran kıymetli evraka “ipotekli borç senedi” denir.

YAnIT: C



73

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

11. malı taşıyan tarafından düzenlenen ma-
lı temsil eden, malın gemiye yüklendiği-
ni gösteren ve gönderilene teslim edile-
ceği taahhüdünü içeren kıymetli evrak tü-
rü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varant
B) Bono
C) Konşimento
D) Deniz ödüncü senedi
E) İrat senedi

AÇIklAmA
Konşimento: Malı taşıyan tarafından düzenlenen 
malı temsil eden, malın gemiye yüklendiğini gös-
teren teslim edileceği taahhüdünü içeren kıymet-
li evrak türüdür.

YAnIT: C

12. Bir taşınmaz üzerinde taşınmaz yükü şek-
linde tesis edilen bir teminatla güvence 
altına alınan bir hakkı temsil eden kıymet-
li evraka ne ad verilir?

A) Konşimento
B) Varant
C) Taşıma senedi
D) İpotekli borç senedi
E) İrat senedi

AÇIklAmA
İrat senedi; bir taşınmaz üzerinde taşınmaz yükü 
şeklinde tesis edilen bir teminatla güvence altına 
alının kıymetli evrak türüdür.

YAnIT: E

13. I. İntifa senedi
 II. Gelir ortaklığı senedi
 III. Kara iştirakli tahvil
 IV. İrat senedi
 V. Tahvil
 Aşağıdakilerden hangisinde “katılma se-

netleri” birlikte erilmiştir?

A) IV ve V B) I ve V
C) I, II ve III D) II ve III
E) III, IV ve V

AÇIklAmA
Katılıma senetleri şunlardır;
• İntifa senedi
• Gelir ortaklığı senedi
• Kâra iştirakli tahvil

YAnIT: C

14. Anonim şirketlerde pay sahibi olma-
sı gerekmeyen kimselere verilen şirket 
kârından yararlanmaları veya yeni pay al-
maları amacıyla çıkarılan kıymetli evrak 
türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pay senedi
B) İlmühaber
C) Makbuz senedi
D) İrat senedi
E) İntifa senedi

AÇIklAmA
İntifa Senedi; Anonim şirketlerde pay sahibi olma-
sı gerekmeyen kimselerin şirket kârından yarar-
lanmaları veya yeni pay almaları amacıyla çıkarı-
lan kıymetli evraktır.

YAnIT: E

15. kıymetli evrakların devrine ilişkin aşağı-
daki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kıymetli evrakın içerdiği hak ve hak sahi-
bine sağladığı yetkiler ile birlikte senedin 
iradi olarak el değiştirmesine devir denir.

B) Devir şekli açısından kıymetli evrak, 
nama, emre ve hamiline yazılı olmak 
üzere üçe ayrılır.

C) Belirli bir kişinin adına yazılı olan senetle-
re “hamiline yazılı senet” denir.

D) Hamiline yazılı kıymetli evrak üzerinde 
lehtarın adı soyadı olmaz.

E) Emre yazılı senetlerde lehtarın (alacak-
lının) adından veya ticaret unvanından 
sonra “veya emrine” şeklinde bir ibarenin 
olması gerekir.

AÇIklAmA
Belirli bir kişinin adı, soyadı bulunan kıymetli ev-
raklara “Nama yazılı” kıymetli evrak denir.

YAnIT: C
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ÇÖZÜmlÜ 
DEnEmE SoRulARI

1. Aşağıdaki kıymetli evrak türlerinden han-
gisi “Medeni Kanunda” düzenlenmemiştir?

A) İpotekli borcu senedi
B) İrat senedi
C) Rehinli tahvil
D) Poliçe
E) Rehin Mekbuzu

2. “Bir kimsenin kendi aleyhine delil teşkil et-
mek için düzenlediği yazılı belgeye” ne ad 
verilir?

A) Vasiyetname
B) Senet
C) Belge
D) Kayıt
E) Tescil

3. Kıymetli evrakta hak ve senet kaynaşması-
nın bir sonucu olarak, hakkın kullanılması 
veya devri senedin ibrazını gerektirir. Alacak-
lı sadece senedi ibraz ederek hakkını kulla-
nabilir, borçlu ise sadece ibraz halinde öde-
me yaparak borcundan kurtulabilir. 

 kıymetli evrakın bu özelliği ne olarak ad-
landırılır?

A) Çift Taraflı İbraz Kaydı
B) Çift Taraflı Teşhis Kaydı
C) Çift Taraflı Tescil Kaydı
D) Mücerretlik
E) Devredilebilirlik

4. “Kıymet evrakı temel ilişkiden soyut, yani ba-
ğımsız olduğunu” ifade den kavram kıymet-
li evrakın hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Devredilebilirlik
B) Tipiklik
C) Özellikle şekil şartları
D) Mücerretlik
E) Çift Taraflı Teşhis Kaydı

5. kıymetli evrak türlerinin kanun ve ilgili 
mevzuatta sayılanlardan ibaret olduğunu 
ifade eden kavram aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Tipiklik
B) Mücerretlik
C) Devredilebilirlik
D) Özellikli şekil şartları
E) Çift Taraflı Teşhis Kaydı

6. Devlet veya özel sektör tarafından, uzun 
vadeli kredi temin etmek amacıyla çıkarı-
lan borç senetlerine ne ad verilir?

A) Hisse senedi
B) Pay senedi
C) Tahvil
D) Konşimento
E) Varant

7. I. İpotekli borç senedi
 II. İlmühaber 
 III. Deniz ödüncü senedi
 IV. Konşimento
 V. Bono
 Yukarıdakilerden hangisi “Emtia senedi” 

değildir?

A) II ve V
B) I, II ve IV
C) II, IV ve V
D) I, II, III, IV ve V
E) Yalnız II

8. Aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisi 
nama yazılı olarak çıkarılabilir?

A) Banka garantili bono
B) Finansman bonosu
C) Altın ve platin bonoları
D) Depo sertifikaları
E) Pay senetleri
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9. Emre yazılı senetlerle ilgili aşağıda veri-
lenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kanunen emre yazılı senetler “emrine” 
veya “emrûhavelesine” şeklinde bir kayıt 
içermeseler bile ciro yoluyla devredilebi-
lirler.

B) Emre yazılı senetler ciro ve senedin tesli-
mi yoluyla devredilebilir.

C) Emre yazılı bir senedi tam ciro ile devre-
den bir kişi tam ciro ile devredebileceği 
gibi beyaz ciro ile devredebilir.

D) Kanunen emre yazılı senetlerin üzerle-
rine emre yazılı olmadıkları veya nama 
yazılı oldukları açıkça yazmak suretiyle 
nama yazılı senetler haline getirilmeleri 
mümkündür.

E) Emre yazılı senetler Borçlar Kanununda 
düzenlenmiştir.

10. Aşağıdakilerden hangisi “emre yazılı se-
netler” ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Emre yazılı kıymetli evraklar, Türk Tica-
ret Kanununda; “emre yazılı olan veya 
kanunen böyle sayılan kıymetli evrak, 
emre yazılı senetlerdir” şeklinde tanım-
lanmıştır.

B) Emre yazılı senetlerde lehtarın adından 
veya ticaret unvanından sonra “veya em-
rine” şeklinde bir ifade ile emre yazılma 
olgusunun açıkça belirtilmesi gerekir.

C) Kural olarak her türlü kıymetli evrakın 
emre yazılı, olarak düzenlenmesi müm-
kündür. Pay senetleri, ilmühaberler, ku-
pon ve talonlar emre yazılı olmaz.

D) Emre yazılı senetler senet zilliyetliğin tes-
limi ile devredilir.

E) Emre yazılı kıymetli evraklarda ciro Be-
yaz ve tam ciro olmak üzere iki şekilde 
yapılır.

11. kendisi için senet düzenlenen kişiye ne 
ad verilir?

A) Keşideci B) Lehtar
C) Ciranta D) Hamil
E) İlmühaber

12. Elindeki senedi ciro ile devreden kişiye ne 
ad verilir?

A) Ciranta B) Hamil
C) Keşideci D) Lehtar
E) Kayyım

13. Aşağıdakilerden hangisi “Hamiline yazılı 
senetler” ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Türk Ticaret kanununa göre, senedin 
metninden veya şeklinde, hamili kim ise 
o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan 
her kıymetli evrak hamiline yazılı senet 
sayılır.

B) Kıymetli evrakın dolaşım yeteneği en 
yüksek olan türüdür.

C) Bir çek metninde lehtarın adından (veya 
ticaret unvanından) sonra “veya hamili-
ne” ibaresi yer aldığında o senet hamiline 
yazılı kabul edilir.

D) Hamiline yazılı çekte lehtarın adını yer 
alması bu çekin nama yazılı olduğunu 
gösterir.

E) Poliçe, bono, makbuz senedi ve varant 
hamiline yazılı olarak düzenlemez.

14. I. Poliçe, bono, çek
 II. Hisse senedi
 III. Konşimento
 IV. Makbuz senedi
 V. Varant
 Yukarıdaki kıymetli evraklardan hangi-

si sebebe bağlı olmadan düzenlenmeyen 
kıymetli evraklardandır?

A) Yalnız I B) II, III ve IV
C) II, III, IV ve V D) IV ve V
E) III, IV ve V

15. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın 
zayi ve iptaline ilişkin yanlış bir bilgidir?

A) Zayi; kıymetli evrakın kullanılmaz hale 
geldiği tüm halleri ifade etmektedir.

B) Zayi durumunda hak ile senedin ayrılma-
sı, hakkın senet olmaksızın da ileri sürü-
lebilecek şartların oluşturulması gerekir 
bunun için ilk önce senedin iptali gerçek-
leştirilir.

C) Senedin iptali ancak bir mahkeme kararı 
ile olur.

D) Borçlu, senedi kendisine ibraz eden kişi-
ye ödeme yapma zorundadır. Bu neden-
le zayi olmuş senetleri bulan tarafından 
tahsil edilmesinin engellenmesi için borç-
luya karşı ödemeden men kararı çıkarıl-
malıdır.

E) Senedi zayi olan kimse iptalini istediği 
senet yerine yenisinin düzenlenip kendi-
sine verilmesini talep edemez.
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ÇÖZÜmlÜ DEnEmE 
SoRulARI YAnITlARI

1. D İpotekli borç senedi, irat senedi, rehin 
makbuzu medeni kanunda düzenlenen 
kıymetli evrak türleridir.

2. B Bir kimsenin kendi aleyhine delil teşkil 
etmek üzere düzenlediği yazılı belgeye 
“senet” adı verilir.

3. A Kıymetli evrakta hak ve senet kaynaşma-
sının bir sonucu olarak, hakkın kullanıl-
ması veya devri senedin ibrazını gerekti-
rir. İbraz kuralı hem alacaklı konumunda 
olan hamil hem de onun muhatabı olan 
borçlu için bağlayıcıdır. Bu özelliğe “çift 
taraflı ibraz kaydı” denir. 

4. D Mücerretlik; kıymetli evrakın temel ilişki-
den soyut, yani bağımsız olduğunu ifade 
eden bir kavramdır.

5. A Tipiklik; kıymetli evrak türlerinin kanun ve 
ilgili sayılanlardan ibaret olduğunu ifade 
eden bir özelliktir.

6. C Devlet veya özel sektör tarafından uzun 
vadeli kredi temin etme için çıkarılan borç 
senetlerine “Tahvil” denir.

7. A İlmühaber ve bono bir emtia senedi de-
ğildir.

8. E Bazı sermaye piyasası araçlarının nama 
yazılı olarak çıkarılması yasaktır.

  Örneğin;
• Banka bonosu
• Banka garantili bono
• Finansman bonosu
• Gümüş altın ve platin bonoları
• Depo sertifikaları
• Pay senetleri nama düzenlenebilir.

9. E Emre yazılı senetler TTK’da düzenlen-
miştir.

10. D Emre yazılı senetler “ciro ve senet zilli-
yetliğinin devri ile devredilir.

11. B Kendisi için senet düzenlenen kişiye 
“Lehtar” denir.

12. A Elindeki senedi ciro ile devreden kişiye 
“ciranta” denir.

13. D Hamile yazılı çekte isim yazılması bu o 
çekin nama yazılı olduğunu göstermez.

14. C Bazı kıymetli evraklar mutlaka bir sebebe 
bağlı olarak düzenlenebilirler. Bu tür se-
netler şunlardır:

 • Hisse senedi
 • Konşimento
 • Makbuz senedi
 • Varant

15. E Kıymetli evrakı zayi olan kişi mahkeme-
den kendine yenisinin düzenlenip veril-
mesini talep edebilir.
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Bono VE PolİÇE 7

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Kambiyo senetlerinin ortak özellikleri 
ve poliçelerin unsurlarına dikkat edelim.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3 - 4

KAMBiyO SENETLERiNiN ORTAK özELLiKLERi
 ➣ Kambiyo senetleri bir para alacağını temsil ederler.
 ➣ Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı senetlerdir.
 ➣ Kambiyo senetleri ibraz senetleridir.
 ➣ Kambiyo senetleri tedaavül senetleridir.
 ➣ Kambiyo senetleri para yerine geçen senetlerdir.

KAMBiyO SENETLERiNdE gEçERLi OLAN iLKELER
 ➣ Müteselsil Sorumluluk İlkesi
 ➣ Soyutluk İlkesi
 ➣ İmzaların Bağımsızlığı İlkesi
 ➣ Özel Şekli Şartlarına Tabi Olması
 ➣ Özel Takip Usulü Uygulanması
 ➣ Sınırlı Sayı İlkesi

PolİÇE Bono ÇEk
Kredi aracı Kredi aracı Ödeme aracı
Havale özelliği gösterir Ödeme vaadi niteliğindedir Havale özelliği gösterir
Üç taraflı İki taraflı Üç taraflı
Muhatap herhangi bir gerçek 
veya tüzel kişi olabilir

Muhatap yok Muhatap bir banka olabilir

Vadeli olabilir Vadeli olabilir Vade içermez
Herhangi bir kâğıda yazılabilir Herhangi bir kâğıda yazılabilir Bankalar tarafından bastırılır
Nama veya emre yazılı olabilir Nama veya emre yazılı olabilir. Nama, emre veya hamiline ya-

zılı olabilir.

KAMBiyO SENETLERiNiN ORTAK HÜKÜMLERi
1. EHLiyET
Bir kişinin kambiyo senedi düzenlenmesi, onun borç altına girmesine yol açar. Bu açıdan senedi 

düzenleyecek kişinin fiil ehliyetine sahip olması gerekir.
2. TEMSiL
Bir kambiyo senedinin temsilci aracılığıyla düzenlenmesi ve imzalanması mümkündür.
Yetkisiz temsilcinin senetten dolayı bizzat sorumlu tutulabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

 ➣ Kanun veya sözleşmeden doğan bir temsil yetkisinin bulunmaması veya yetkinin sınırlarının aşıl-
ması

 ➣ Temsilci sıfatıyla imzayı atanın mümeyyiz olması
 ➣ Kambiyo senedini başkası adına imzalamış olması
 ➣ Adına senet düzenlenen kişinin bu işleme daha sonradan onay vermemiş olması
 ➣ Alacaklının iyi niyetli olması (yetkisiz temsil durumunu bilmeyerek senedi almış olması)

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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3. AVAL
Aval, kambiyo senedi nedeniyle sorumluluk taşıyan kişiler lehine verilen bir tür kefalet olup hamilin 

haklarını elde etmesi bakımından ek bir teminat sağlar. Buna göre, aval veren kişi (avalist), senedin 
ödenmemesinden dolayı hamile karşı soyut bir ödeme garantisi vermiş olur.

Aval, genellikle senedin ön yüzüne “aval içindir” veya benzeri bir ibare yazılmak ve avalist tarafından 
imzalanmak suretiyle yapılır. Aval, senetteki bedelin tamamen ödenmesine ilişkin olabileceği gibi, kısmi 
aval de verilebilir. Aval verecek kişi, kural olarak kambiyo ilişkisi dışında kalan üçüncü bir kişi olmalıdır.

Aval, senette imzası bulunan ve sorumluluğu olabilecek herhangi bir kişi lehine verilebilir.
4. ciRO
Ciro, emre yazılı senetleri devretmek amacıyla senet üzerine yapılan ve çifte yetki veren bir devir 

işlemidir. Ciro, soyut bir devir işlemidir; Senedi ciro eden kişiye “ciranta” adı verilir. İlk ciroyu lehtar yapar.
ciRONUN ŞEKLi
Ciro, kambiyo senedinin arka yüzüne yapılır, burada yer kalmamışsa senede alonj eklenir ve ciro 

işlemi alonja yapılır senetten ayrı bir kağıda yapılamaz.
Kimbiyo senetlerinde ciro işlemlerinin lehtardan başlayarak son hamiline kadar uzanan bir zincir 

şeklinde yapılması gerekir.
Cironun iki ayrı şekilde yapılması mümkündür:
Tam Ciro: Ciro beyanında senedin devredildiği kişinin adı ve soyadı ile bu kişiye ödeme yapılmasını 

isteyen bir ödeme emri ile cirantanın imzası yer aldığı takdirde, tam ciro söz konusudur.
Beyaz Ciro: Ciro yapılan kişinin gösterilmediği hâllerde beyaz ciro söz konusu olur. Beyaz ciroda, 

ciranta, “ödeyiniz” yazıp imzalamak veya sadece imza atmak suretiyle senedi karşı tarafa verir.
ciRONUN zAMANI
Kural olarak ciro vadeye kadar yapılır. Ancak vade gününden sonra yapılan ciro da geçerlidir, vade-

den önce yapılan ciro ile aynı hükümleri doğurur.
Buna karşılık, ödememe protestosu düzenlendikten veya bu protesto için gerekli olan iki iş günlük 

süre geçtikten sonra yapılan ciro, alacağın temliki hükümdedir.
ciRONUN TÜRLERi
Temlik Cirosu: Kambiyo senedinden doğan bütün hakları devretmek amacıyla yapılan ciroya temlik 

cirosu adı verilir.
Rehin Cirosu: Rehin cirosu, kambiyo senedini bir borca karşılık olarak teminat göstermek amacıyla 

yapılır.
Tahsil Cirosu: Kambiyo senedi bedelinin başka birine ödenmesini sağlamak amacıyla yapılan ci-

roya tahsil cirosu adı verilir.
pOLiçE

Poliçe, bir kişinin (keşideci/düzenleyen) karşı tarafa (lehtara) olan borcunun üçüncü bir kişi (muha-
tap) tarafından ödenmesini sağlamak amacıyla düzenlediği havale niteliği taşıyan bir kambiyo senedidir.

pOLiçEdE ŞEKiL ŞARTLARI
Zorunlu Unsurlar

 ➣ Poliçe Kelimesi
 ➣ Kayıtsız şartsız belirli bir bedelin ödenmesine ilişkin havale
 ➣ Muhatabın Adı ve Soyadı
 ➣ Lehtarın Adı ve Soyadı
 ➣ Düzenleme Tarihi
 ➣ Düzenleyenin İmzası

Yedekli Unsurlar
 ➣ Düzenleme Yeri
 ➣ Ödeme Yeri

iSTEğE BAğLI UNSURLAR
Poliçeye yazılabilecek isteğe bağlı unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

 ➣ Vade
 ➣ Bedel kaydı (bedeli nakden alınmıştır vb.)
 ➣ Karşılık kaydı (... tarihli faturadan dolayı ödeyiniz vb.)
 ➣ İhbar kaydı (mektuba atfen ödeyiniz vb.)
 ➣ Hesaba kaydı (...hesabına ödeyiniz vb.)
 ➣ İhbardan vazgeçme kaydı
 ➣ Olumsuz emre kaydı (emre yazılı değildir vb.)
 ➣ Sorumsuzluk kaydı (ödememe veya kabul etmemeden sorumlu değilim vb.)
 ➣ Ciro yasağı (işbu poliçe ciro edilemez vb.)
 ➣ Kabule arz yasağı veya şartı (işbu poliçenin kabule arzı zorunludur vb.)
 ➣ Aynen ödeme kaydı
 ➣ Masrafsız iade (protestosuz vb.)
 ➣ Yetki kaydı (uyuşmazlık halinde İstanbul mahkemeleri yetkilidir vb.)
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pOLiçEdE VAdE
 ➣ Belirli Bir Gün Vadeli Poliçe
 ➣ Keşide Gününden Belirli Bir Süre Sonra Vadeli Poliçe
 ➣ Görüldüğünde Vadeli Poliçe: Bu tür poliçelerin düzenleme tarihinden itibaren bir yıl içinde ödeme 
için ibrazı gerekir.

 ➣ Görüldükten Belirli Bir Süre Sonra Vadeli Poliçe
pOLiçEdE KABUL
Kabul, muhatabın vade günü poliçede yazılı tutarı ödeme yükümü altına girmesini sağlayan soyut 

bir irade açıklamasıdır. Kabul işlemi, kambiyo senetlerinden sadece poliçeye özgü bir işlemdir.
KABUL BEyANI VE ŞEKLi
Kabul işlemi, muhatap tarafından poliçe üzerine “kabul edilmiştir” veya “vade günü tarafımdan öde-

necektir” gibi bir kayıt yazılıp imzalanmak suretiyle yapılır.
Muhatap, kabul işlemi sırasında poliçeyi bizzat imzalayabileceği gibi temsilcisi aracılığıyla da taah-

hütte bulunabilir.
Kabul beyanının şarta bağlanamayacağı kuralının iki istisnası vardır:

 ➣ Kısmî kabul geçerlidir
 ➣ Başka bir adreste ödeme (adresli poliçe) şartı konulabilir.

KABUL içiN iBRAz
Poliçenin tedavüle çıkarılması iki ayrı şekilde olur. İlk olarak keşideci, muhatabın kabul şerhini aldık-

tan sonra poliçeyi tedavüle çıkarma yoluna gidebilir.
İbrazın İhtiyariliği: Kabul için ibraz, poliçeden doğan hakların kullanılması bakımından kural olarak 

zorunlu değildir. Hamil, isterse poliçeyi kabul için ibraz eder, isterse vade gününe kadar bekleyerek 
doğrudan ödeme talebiyle muhataba başvurabilir.

Yasaklanması:
 ➣ Keşidecinin kabule arzı süresiz şekilde yasaklandığına ilişkin olarak poliçeye bir kayıt düşmesi
 ➣ Keşidecinin kabule arzı belirli bir süre için yasaklanması
 ➣ Poliçenin görüldüğünde vadeli olması

İbrazın Zorunlu olduğu Hâller:
 ➣ Görüldükten belirli bir süre sonra vadeli poliçeler
 ➣ Yerleşim yerli poliçeler
 ➣ Düzenleyenin ibraz şartını koyduğu poliçeler
 ➣ Cirantanın ibraz şartını koyduğu poliçeler

pOLiçENiN ödENMESi
Poliçenin ödenebilmesi için muhataba ibrazı gerekir. Görüldüğünde vadeli poliçeler, düzenlenme 

tarihinden itibaren bir yıl içinde, diğer poliçeler ise vade türüne göre belirlenen vade gününde veya bu 
günü izleyen iki iş günü içinde ibraz edilmelidir. Vade günü, bir tatil gününe denk gelirse ödeme için 
ibraz, tatili izleyen ilk iş günü yapılır.

pOLiçEdE iHBAR
İhbar, poliçenin kabul edilmemesi veya ödenmemesi durumunda poliçe sorumlularına bilgi vermek 

amacıyla yapılan bir işlemdir. Buna göre, hâmil, protesto gününü (protestodan muafiyet kaydı varsa 
ibraz gününü) izleyen dört iş günü içinde kendi cirantası ile senedi düzenleyene durumu ihbar etmekle 
yükümlüdür. İhbarı alan ciranta ise ihbarnamenin kendisine tebliğ edildiği günü izleyen iki iş günü içinde 
kendi cirantasına yine bir ihbarla durumu bildirir. İhbar, noter aracılığıyla veya sadece poliçenin iadesi 
suretiyle yapılır.

BAŞVURU HAKLARI
Hamilin başvuru hakkını kullanılabilmesi için aşağıdaki şartları mevcut olması gerekir:

 ➣ Senedin vadesinin gelmiş olması
 ➣ Ödeme için ibrazın süresi içinde yapılmış olması
 ➣ Poliçe bedelinin muhatap tarafından ödenmemiş olması

Ancak, hamil başvuru hakkını bazı hâllerde vadeden önce de kullanılabilir. Vadeden önce 
başvuru hakkı sağlayan hâller şunları:

 ➣ Muhatap kabulden kısmen veya tamamen kaçınmışsa
 ➣ Muhatap iflas etmiş, ödemelerini tatil etmiş veya aleyhindeki icra takibi sonuçsuz kalmışsa
 ➣ Kabule arzı yasaklanmış bir poliçede keşideci iflas etmişse

Protesto Çekmek: Poliçenin kabul edilmesi hâlinde “kabul etmeme protestosu” düzenlenirken vade 
günü ödemenin yapılmaması üzerine düzenlenen protestoya “ödememe protestosu” adı verilir. Hamil, 
vade günü ödeme yapılmadığı takdirde iki iş günü içinde ödeme yerindeki bir notere başvurarak ödeme-
me protestosu keşide ettirmelidir.
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Protestonun Gerekmediği Hâller:
 ➣ Poliçenin protestodan muafiyet kaydı taşıması
 ➣ Kabule arzı yasaklanmış bir poliçede keşidecinin iflası
 ➣ Muhatabın iflas etmiş olması
 ➣ Poliçenin ibrazı veya protesto çekme olanağını otuz günden fazla süreyle ortadan kaldıran bir 
engel veya mücbir sebebin gerçekleşmesi

Başvuru Hakkının Kapsamı:
 ➣ Poliçenin kabul edilmemiş veya ödenmemiş olan bedelini ve şart kılınmışsa işlenmiş faizi
 ➣ Vadenin gelmesinden itibaren işleyecek faizi
 ➣ Protestonun ve hamil tarafından tebliğ olunan ihbarların giderleriyle diğer giderleri
 ➣ Poliçe bedelinin binde üçünü aşmamak üzere komisyon ücreti

Ödemesi bulunan başvuru borçlusu;
 ➣ Ödemiş olduğu tutarın tamamı
 ➣ Ödeme tarihinden itibaren bu tutarın faizi
 ➣ Yaptığı giderleri
 ➣ Poliçe bedelinin binde ikisini aşmamak üzere komisyon ücreti

BONO
Bonoyu düzenleyen kişi, senedi verdiği kişiye (lehtar) vade günü bonoda yazılı tutarı ödeme taah-

hüdünde (ödeme vaadinde) bulunur.
Bir kambiyo senedi olmasından dolayı bono, kanunen emre yazılı senetlerdendir. Bono kural olarak 

emre yazılı olur, ciro ve teslim yoluyla devredilir.
BONOdA ŞEKiL ŞARTLARI 
Zorunlu Unsurlar;

 ➣ Bono veya Emre Yazılı Senet Kelimesi
 ➣ Kayıtsız Şartsız Belirli Bir Bedele Ödeme Vaadi
 ➣ Lehtarın Adı ve Soyadı
 ➣ Düzenlenme Tarihi
 ➣ Düzenleyenin İmzası

yEdEKLi UNSURLAR
 ➣ Düzenlenme Yeri
 ➣ Ödeme Yeri

BONONUN ödENMESi
Borçlu tarafından imzalanan senet lehtara verilir; lehtar da vadeye kadar bekledikten sonra vade 

günü senedi düzenleyene ibraz ederek alacağını tahsil eder.
Bononun ödenmesi için vade gününde düzenleyene ibraz edilmesi gerekir. Bonoda kabul işlemi 

bulunmadığı için “kabul için ibraz” söz konusu olmaz.
BONOdA pROTESTO
Kendisinden ödeme talep edilen düzenleyen, senette yazılı tutarı ödeyecek olursa bonodan doğan 

tüm hak ve borçlar ortadan kalkar. Buna karşılık, senedin ödenmemesi hâlinde, hamilin başvuru hakkını 
kullanabilmesi için poliçede olduğu gibi, protesto işlemi yaptırması şarttır. Protesto, hamilin, düzenleyen 
dışında kalan başvuru borçlularını (ciranta ve avalistleri) takip edebilmesi açısından gereken bir işlem-
dir. Asıl borçluya başvuru için ise protestoya gerek yoktur.

Protesto, kural olarak vadeyi izleyen iki iş günü içinde yapılır. Görüldüğünde vadeli bonolarda ise 
protesto işlemi için iki iş günlük süre sınırlaması yoktur. Hamil, düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl 
içinde dilediği günde senedi ibraz ederek ödeme talebinde bulunabileceğinden, ödeme yapılmayınca 
derhâl protesto işlemini gerçekleştirebilir.

HUKUKi SONUçLARI
Protesto, ödememe durumunu tespit amacıyla yapılır. Protestodan sonra yapılan ciro, alacağın tem-

liki hükümlerine tabidir.
zAMANAŞIMI
Buna göre poliçe ve bonodan doğan haklar, aşağıdaki sürelerin geçmesiyle zamanaşımına 
uğrar:

 ➣ Hamilin poliçeyi kabul etmiş olan muhataba (bonoda düzenleyene) karşı açacağı davalar için 
zamanaşımı süresi vade gününden itibaren üç yıldır.

 ➣ Hamilin cirantalar ile poliçede düzenleyen ve bunlar lehine aval veren kişiler aleyhine açacağı 
davalarda zaman aşımı süresi protesto tarihinden, senet protestosuz ise vade gününden itibaren 
bir yıldır.

 ➣ Ödeyen cirantanın kendisinden önce gelen ciranta, avalist ve keşidecilere karşı açacağı davalar 
ise ödemeyi yaptığı veya kendisi aleyhine dava açıldığı tarihten itibaren altı aylık zamanaşımı 
süresine tabidir.
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AÇIklAmAlI SoRulAR

1. Aşağıdakilerden hangisinde kambiyo se-
netleri birlikte verilmiştir?

A) Çek, bono, poliçe
B) Konşimento, varant, irat senetleri
C) Hisse senedi, pay senedi, ilmühaber
D) Tahvil, ciro, hisse senedi
E) Makbuz senedi, ipotekli borç senedi, irat 

senedi

AÇIklAmA
Kambiyo senetleri şunlardır;
• Çek
• Bono
• Poliçe

YAnIT: A

2. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senet-
leri ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunun-
da düzenlenmiştir.

B) Kambiyo senetleri, poliçe, bono ve çek-
ten oluşur.

C) Kambiyo senetleri para gibi tedavül ola-
nağı bulunan ve ticari faaliyetlerde kredi 
ve ödeme aracı olarak kullanılan ticari 
senetlerdir.

D) Çek, bono ve poliçeden farklı olarak öde-
me aracı olarak değil yalnızca kredi sağ-
lama aracı olarak kullanılır.

E) Ülkemizde, bono ve çek yaygın bir şekil-
de kullanılırken poliçe sadece ithalat ve 
ihracat işlemlerinde kullanılır.

AÇIklAmA
Kambiyo senetleri, para gibi tedavül olanağı bu-
lunan ve ticari faaliyetlerde kredi ve ödeme aracı 
olarak kullanılan ticari senetlerdir. Ancak çek; bo-
no ve poliçeden farklı olarak bir kredi aracı değil 
bir ödeme aracıdır.

YAnIT: D

3. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senet-
lerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Kambiyo senetleri bir para alacağını tem-
sil eder.

B) Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı 
senetlerdir.

C) Kambiyo senetlerinin tedavül yetenekleri 
yoktur.

D) Kambiyo senetleri ibraz senetleridir.
E) Kambiyo senetleri para yerine geçen se-

netlerdir.

AÇIklAmA
Kambiyo senetlerinin ortak özellikleri şunlardır:
• Kambiyo senetleri bir para alacağını temsil 

ederler.
• Kanunen emre yazılı senetlerdir.
• Kambiyo senetleri ibraz senetleridir.
• Kambiyo senetleri tedavül senetleridir.
• Kambiyo senetleri para yerine geçer.

YAnIT: C

4. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senet-
lerinde geçerli olan ilkelerden biri değil-
dir?

A) Sınırlı sayı ilkesi
B) İmzaların bağımsızlığı ilkesi
C) Müecelliyetlilik ilkesi
D) Özel takip usulüne uyulması
E) Soyutluk ilkesi

AÇIklAmA
“Müeccelliyetlik” ilkesi kambiyo senetlerinin bir il-
kesi değildir.

YAnIT: C

5. Aşağıdakilerden hangisi “Bono” kavramı 
ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Kredi aracı olarak kullanılır.
B) Ödeme vaadi niteliğindedir.
C) İki taraflı bir ilişkiyi düzenler.
D) Muhatap herhangi bir gerçek veya tüzel 

kişi olabilir.
E) Herhangi bir kağıda yazılabilir.

AÇIklAmA
Bono iki taraflı bir ilişkiyi düzenler. Keşideci ve 
Lehtar vardır. Muhatap bono ilişkisinde olan bir ta-
raf değildir.

YAnIT: D
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6. Aşağıdakilerden hangisi “Aval” kavramı ile 
ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Aval, kambiyo senedi nedeniyle sorum-
luluk taşıyan kişiler lehine verilen bir tür 
kefalettir.

B) Hamil, vadesi geldiği halde ödenmeyen 
senet bedelini tahsil edebilmek için keşi-
deci ve ciranta yanı sıra avalisti de takip 
edebilir.

C) Aval, genellikle senedin ön yüzüne “aval 
içindir” veya benzeri bir ibare yazılarak 
yapılır.

D) Senedin arka yüzüne veya alonja aval 
şerhi düşülecekse bunun açıkça belirtil-
mesi gerekir. Aksi takdirde bu ciro sayılır.

E) Aval, senetteki bedelin tamamen öden-
mesine ilişkin yapılabilir, kısmi aval yapı-
lamaz.

AÇIklAmA
“Aval” kambiyo senetlerinde bir tür kefalet işlevi 
görür. Aval, senetteki bedelin tamamen ödenme-
sine ilişkin olabileceği gibi, kısmi aval da verilebilir.

YAnIT: E

7. Cironun şekli ve zamanı ile ilgili verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ciro, kambiyo senedinin arka yüzüne 
yapılır, burada yer kalmamışsa senede 
alonj eklenir ve ciro işlemi alonja yapılır.

B) Ciro, tek başına senetten doğan hakların 
devrini sağlar, senedin karşı tarafa teslim 
edilmesine gerek yoktur.

C) Kambiyo senetlerinde ciro işlemlerinin 
lehtar başlayarak son hamile kadar uza-
nan bir zincir şeklinde yapılması gerekir.

D) İlk ciro lehtar tarafından yapılmalıdır; aksi 
halde ciro zinciri kopar ve senet öden-
mez.

E) Kural olarak ciro vadeye kadar yapılabi-
lir, fakat vadeden sonra ciro yapılırsa bu 
ciro da geçerlidir.

AÇIklAmA
Ciro, tek başına senetten doğan hakların devrini 
sağlamaz; devir işleminin tamamlanması için, se-
net zilyetliğinin de karşı tarafa nakledilmesi gere-
kir.

YAnIT: B

8. Bono, çek ve poliçenin arka yüzünde ciro 
işlemi yapmak için yer kalmadığında ya-
pılacak ciro işlemleri için bono, çek ve-
ya poliçeye eklenen kağıt parçasına ne ad 
verilir?

A) Tahvil
B) Çek
C) Alonj
D) İntifa
E) Tescil

AÇIklAmA
Ciro işlemi için senet arkasında yer kalmadığında 
senetin arka yüzüne yapıştırılan kağıda “Alonj” de-
nir.

YAnIT: C

9. Aşağıdakilerden hangisi bir ciro şekli ve-
ya ciro türü değildir?

A) Tam ciro
B) Beyaz ciro
C) Temlik cirosu
D) Tahsil cirosu
E) Hatır cirosu

AÇIklAmA
Ciro; Tam ciro ve Beyaz ciro şeklinde yapılabilir. 
Ayrıca ciro türleride temlik cirosu, tahsil cirosu ve 
rehin cirosundan oluşur.

YAnIT: E

10. kambiyo senetlerinde yapılan örneğin; 
“Ali Ak emrine ödeyiniz Veli Pak ve imzası” 
şeklinde yapılan ciro ne tür bir cirodur?

A) Beyaz ciro
B) Açık ciro
C) Yarım ciro
D) Tam ciro
E) Kapalı ciro

AÇIklAmA
Ciroda, devredilen kişinin adı ve soyadı ve devre-
denin adı, soyadı, imzası varsa bu ciroya “Tam ci-
ro” denir.

YAnIT: D
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11. Aşağıdakilerden hangisi poliçede bulun-
ması gereken zorunlu unsurlardan biri 
değildir?

A) Poliçe kelimesi
B) Kayıtsız şartsız belirli bir bedelin öden-

mesine ilişkin havale
C) Ciro yasağı
D) Muhatabın adı ve soyadı
E) Lehtarın adı ve soyadı

AÇIklAmA
Poliçe bir kıymetli evrak olduğu için bazı şekil şart-
larına tabidir.
Poliçede bulunması zorunlu olan unsurlar şunlar-
dır;
• Poliçe kelimesi
• Kayıtsız, şartsız ödeme havalesi
• Lehtarın adı soyadı
• Düzenleme tarihi
• Düzenleyenin imzası
• Düzenleme yeri
• Ödeme yeri
“Ciro yasağı” poliçede olmak zorunda değildir, is-
teğe bağlı bir unsurdur.

YAnIT: C

12. Aşağıdakilerden hangisi “poliçe” ile ilgili 
yanlış bir bilgidir?

A) Poliçenin Türkçe olarak düzenlenmesi 
zorunlu değildir.

B) Üzerinde “poliçe” kelimesi bulunmayan 
senetler “emre yazılı havale” niteliğine 
sahip olur.

C) Poliçede bedel nakit (para) olarak ve net 
bir şekilde gösterilmelidir.

D) Poliçede bedelin Türk Lirası olması şart-
tır.

E) Poliçede bedel hem yazılı hem de ra-
kamla gösterilir. Bunlar arasında fark ol-
duğu takdirde yazıya itibar edilir.

AÇIklAmA
Poliçe ile muhataba belirli bir bedeli ödemesi hu-
susunda kayıtsız şartsız bir havale yapılır. Poliçe 
bedeli belirli olmalıdır. Türk lirası olabileceği gibi 
yabancı para da olabilir.

YAnIT: D

13. Aşağıdakilerden hangisi poliçe kavramı 
ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Muhatap poliçenin asli unsurudur. Muha-
tap poliçede yazılı bedeli ödemesi iste-
nen kişidir.

B) Muhatap gerçek kişi olabileceği gibi tüzel 
kişide olabilir.

C) Lehtar, lehine poliçe düzenlenen ve se-
nette yazılı tutarın ödenmesi istenen ki-
şidir. Poliçede lehtarın olmasına gerek 
yoktur.

D) Lehtar tek kişi olabileceği gibi birden faz-
la kişi de olabilir. Lehtar gerçek veya tü-
zel kişi olabilir.

E) Poliçeyi düzenleyen asıl borçluya keşi-
deci denir. Poliçede keşidecinin adı, so-
yadı, el yazısı ile atılmış imzası ve keşide 
tarihi yazmak zorundadır.

AÇIklAmA
Poliçe üçlü bir ilişkiyi düzenler. Keşideci, lehtar ve 
muhatap. Bu nedenle lehtarın poliçede gösteril-
mesi şarttır.

YAnIT: C

14. Aşağıdakilerden hangisi poliçede yer alan 
vade türlerinden biri değildir?

A) Belirli bir gün vadeli poliçe
B) Keşide gününden belirli bir süre sonra 

vadeli poliçe
C) Görüldüğünde vadeli poliçe
D) Görüldükten belirli bir süre sonra vadeli 

poliçe
E) Teminat tarihinden belirli bir süre sonra 

ödemeli poliçe

AÇIklAmA
Poliçede yer alan vade türleri şunlardır;
• Belirli bir gün vadeli poliçe
• Keşide gününden belirli bir süre sonra vadeli 

poliçe
• Gördüğünde vadeli poliçe
• Görüldükten belirli bir süre sonra vadeli poliçe

YAnIT: E
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15. Poliçeye ödeme için hiç vade yazılmamış-
sa veya “ibrazda ödeyiniz” ibaresi yer alı-
yorsa bu poliçe ne tür vadeli olarak dü-
zenlenmiş kabul edilir?

A) Görüldüğünde ödemeli poliçe
B) Belirli bir gün vadeli poliçe
C) Keşide gününden belirli bir süre sonra 

vadeli poliçe
D) Görüldükten belirli bir süre sonra vadeli 

poliçe
E) Belirli bir tarihli poliçe

AÇIklAmA
Poliçede vade yazılmamışsa bu poliçe “görüldü-
ğünde ödemeli” poliçe olarak düzenlenmiştir.

YAnIT: A

ÇÖZÜmlÜ 
DEnEmE SoRulARI

1. Aşağıdakilerden hangisi, para ya da para 
yerine geçen belgelerin değiştirilme işle-
mine verilen addır?

A) Takas
B) Trampa
C) Kambiyo
D) İfa
E) Edim

2. Bir kişinin gerçekte borçlu olmamasına 
rağmen güvendiği kişilere kredi ve itibar 
sağlamak için verdiği borç senetlerine ne 
ad verilir?

A) Güven senedi
B) İtibar senedi
C) Hatır senedi
D) Kredi senedi
E) Hile senedi

3. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senet-
leri ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Kambiyo senetlerinden olan, poliçe, 
bono, kredi aracı olarak, çek ise ödeme 
aracı olarak kullanılır.

B) Poliçe ve çek havale özelliği gösterdiğin-
den bir muhataba yönelik olarak düzen-
lenir. Bono ise ödeme vaadi niteliğindedir 
muhatap yoktur.

C) Poliçe ve bono vadeli olabilir ama çek 
ödeme aracı olduğu için vade içermez.

D) Poliçe ve çek iki taraflıdır, bono ise üç ta-
raflı bir ilişkiyi düzenler.

E) Poliçe ve Bono herhangi bir kağıda yazı-
labilir fakat çek, banka tarafından bastırı-
lır.

4. kambiyo senetlerinin düzenlenmesi ile il-
gili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış-
tır?

A) Kambiyo senedini düzenleyen kişinin fiil 
ehliyetine sahip olması gerekir.

B) Ehliyet senedin verildiği anda bulunmalı-
dır. Kişinin daha sonradan ehliyetsiz hale 
gelmesi, senetten doğan sorumluluğu or-
tadan kaldırmaz.

C) Fiil ehliyeti olmayan bir kişi, her nasılsa 
kambiyo senedi düzenleyecek olursa bu 
senetten dolayı sorumlu tutulamaz.

D) Kambiyo senetlerinin temsilci aracılığı ile 
düzenlenmesi ve imzalanması mümkün 
değildir.

E) Kambiyo senetleri düzenlendikten sonra 
devredilebilir. Kambiyo senetleri kanu-
nen emre yazılı senetler olduğu için ciro 
ve senet zilliyetliliğin devri ile devredilir.

5. Ciroda senedin devredildiği kişinin gös-
terilmediği hallerde, yapılan ciroya ne ad 
verilir?

A) Tam ciro
B) Açık ciro
C) Beyaz ciro
D) Hamiline ciro
E) Temlik cirosu
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6. kambiyo senetlerinde cironun hangi 
amaçla yapıldığı gösterilmemişse bu ciro 
ne amaçla yapılmış sayılır?

A) Tahsil için
B) Rehin için
C) Güvence için
D) Temlik için
E) Hatır için

7. Aşağıdakilerden hangisi temlik cirosu ile 
ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Kambiyo senedinden doğan bütün hak-
ları devretmek amacıyla yapılan ciroya 
temlik cirosu adı verilir.

B) Cironun hangi amaçla yapıldığı gösteril-
memişse temlik için yapıldığı kabul edilir.

C) Temlik cirosu sadece beyaz ciro şeklinde 
yapılabilir.

D) Temlik cirosu, cironun bütün işlevlerini 
bünyesinde barındırır.

E) Temlik cirosu ile senedi teslim alan kişi, 
senedin meşru hamili olur.

8. kambiyo senedini bir borca karşı teminat 
göstermek amacıyla yapılan ciroya ne ad 
verilir?

A) Temlik cirosu
B) Teminat cirosu
C) Rehin cirosu
D) İpotek cirosu
E) Tahsil cirosu

9. Aşağıdakilerden hangisi “Rehin cirosu” ile 
ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Rehin cirosu, kambiyo senedini bir borca 
karşılık olarak teminat göstermek ama-
cıyla yapılır.

B) Rehin cirosu, mutlaka tam ciro şeklinde 
yapılmalıdır.

C) Rehin cirosunda, bedeli rehindir, bedeli 
teminattır veya teminat içindir” şeklinde 
bir ibarenin bulunması gerekir.

D) Poliçe ve bonoda rehin cirosu yapılabil-
diği halde çekte rehin cirosu yapılamaz. 
Çünkü çek bir ödeme aracıdır.

E) Rehin cirosu yapan kişinin amacı, senedi 
devretmektir.

10. kambiyo senedi bedelinin başka birine 
ödenmesini sağlamak amacıyla yapılan 
ciroya ne ad verilir?

A) Rehin cirosu
B) Devir cirosu
C) Temlik cirosu
D) Tahsil cirosu
E) Hatır cirosu

11. Aşağıdakilerden hangisi “Tahsil cirosu” ile 
ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Kambiyo senedi bedelinin, başka birine 
ödenmesini sağlamak amacı ile yapılır.

B) Yalnızca tam ciro şeklinde yapılabilir.
C) Tahsil cirosunda, “bedeli tahsildir, tahsil 

için, benim adıma veya vekilim olarak” 
şeklinde ibarelerin yer alması gerekir.

D) Tahsil cirosunda hamil ile ciranta arasın-
da bir vekalet ilişkisi vardır.

E) Tahsil cirosunda hamil tahsil ettiği tutarı 
cirantaya vermek zorunda değildir.

12. Bir kişinin (keşideci/düzenleyen) kar-
şı tarafa (lehtara) olan borcunun üçüncü 
bir kişi (muhatap) tarafından ödenmesi-
ni sağlamak amacıyla düzenlediği havale 
niteliği taşıyan kambiyo senedi türüne ne 
ad verilir?

A) Bono B) Çek
C) Senet D) Poliçe
E) Tahvil

13. Aşağıdakilerden hangisi “poliçe” ile ilgili 
doğru bir bilgi değildir?

A) Poliçede, muhatap, keşideci ve lehtar ol-
mak üzere üç taraf bulunur.

B) Keşideci, poliçeyi düzenleyen-muhatap, 
poliçeyi ödeyecek olan-lehtar ise ödeme-
nin yapılacağı alacaklıdır.

C) Poliçe, TTK’da ayrıntılı bir şekilde düzen-
lenmiş olan referans niteliğinde bir kam-
biyo senedidir.

D) Poliçe uygulamada en çok kullanılan 
kambiyo senedidir.

E) Poliçe, ülkemizde dış ticaret işlemlerinde 
bankalar aracılığı ile yapılarak “kabul kre-
dilerinin” ödemelerinde kullanılmaktadır.
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14. Dış ticaret işlemine konu olan mal bedeli-
nin, ithalatçı tarafından malın teslim alın-
masından belirli bir süre sonra ödenece-
ğini satıcıya temin etmek üzere açılan leh-
tarın ibraz edeceği vadeli bir poliçenin 
banka tarafından kabulü suretiyle kullan-
dırılacak olan kredi türüne ne ad verilir?

A) Dış ticaret kredisi
B) Kabul kredisi
C) Rehin kredisi
D) Alacak kredisi
E) Tahsil kredisi

15. Aşağıdakilerden hangisinin poliçede ol-
masına gerek yoktur?

A) Düzenleme yeri ve ödeme yeri
B) Düzenleyenin imzası ve düzenleme tarihi
C) Muhatabın imzası
D) Lehtarın adı ve soyadı
E) Poliçe kelimesi

ÇÖZÜmlÜ DEnEmE 
SoRulARI YAnITlARI

1. C Para ya da para yerine geçen belgelerin 
değiştirilme işlemine “kambiyo” denir.

2. C Bir kişinin gerçekte borçlu olmaması-
na rağmen güvendiği kişilere kredi ve iti-
bar sağlamak için verdiği borç senetleri-
ne “Hatır senedi” denir.

3. D Poliçe ve çekte keşideci, Lehtar ve mu-
hatap olmak üzere üç taraf vardır. Fakat 
bono ödeme vaadi niteliğinde olduğu için 
keşideci ve lehtar olmak üzere ikili bir iliş-
kiyi düzenler.

4. D Kambiyo senetleri açıkça yetki verilmesi 
durumunda temsilci aracılığıyla düzenle-
nip imzalanabilir.

5. C Yapılan ciro işleminde devredildiği kişinin 
adı ve soyadı yoksa “Beyaz Ciro” denir.

6. D Kambiyo senetlerinde cironun amacı be-
lirtilmemişse bu ciro “Temlik” amacı ile 
yapılmış sayılır ve bu ciro “Temlik cirosu” 
olur.

7. C Temlik cirosu hem “Beyaz ciro” hem de 
“Tam ciro” şeklinde yapılabilir.

8. C Kambiyo senedinde bir borca karşı temi-
nat göstermek amacıyla yapılan ciroya 
“rehin cirosu” denir.

9. E Rehin cirosunun amacı senedi devret-
mek değil teminat amacı ile rehin ver-
mektir.

10. D Kambiyo senedi bedelinin başka birine 
ödenmesini sağlamak amacıyla yapılan 
ciroya “Tahsil Cirosu” denir.

11. E Tahsil cirosunda, ciroyu yapan kişi tahsil 
yetkisini yani parayı bankadan veya 3. ki-
şiden alma yetkisini sadece devreder. Bu 
nedenle parayı tahsil eden hamil, almış 
olduğu parayı gerçek sahibine yani ciran-
taya vermek zorundadır.

12. D Keşideci, lehtar ve 3. kişi muhataptan 
oluşan kambiyo senedi türüne “poliçe” 
denir.

13. D Kambiyo senetleri içinde en az kullanılan 
senet “poliçe” dir.

14. B Dış ticaret işlemine konu olan mal bede-
linin ithalatçı tarafından ödeneceğine da-
ir düzenlenen poliçenin banka tarafından 
kabulü ile kullanılan krediye “kabul kredi-
si” denir.

15. C Poliçede “muhatap” olmalıdır ama muha-
tabın imzasının olmasına gerek yoktur.
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ÜNİTE

ÇEk VE EmTİA SEnETlERİ

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; çekin şekil şartları ve ibraz süreleri-
ne dikkat edelim.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3 - 4

çEK
Çek, hukuki niteliği itibarıyla nitelikli bir havaledir. Poliçede olduğu gibi çekte de üç taraf bulunur. 

Poliçeden farklı olarak çekte muhatap, sadece bir banka olabilir. Poliçe bir kredi aracı olduğu hâlde, çek 
bir ödeme aracıdır. Çekte vade olmaz; çek görüldüğünde ödenir. Çekte vade yerine kısa ibraz süreleri 
öngörülmüştür. Poliçe gibi nama veya emre yazılı olarak düzenlenebilen çek, buna ilave olarak hamile 
yazılı da olabilmektedir.

çEKTE ŞEKiL ŞARTLARI
Zorunlu unsurlar:
1. “Çek” kelimesi: Bu kelime başlık hâlinde değil, senet metni içinde “bu çek karşılığında” gibi 

yazılmalıdır. Ancak  çekin Türkçe olarak düzenlenmesi zorunlu değildir.
2. kayıtsız şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havale: Çek, muhatap bankaya hitaben belirli 

bir bedeli ödemesi hususundaki kayıtsız şartsız bir havaleyi içerir. Bu nedenle senet metni “bu çek kar-
şılığında Ali Ak veya emrine yalnız yüz bin TL ödeyiniz” vb. şeklinde düzenlenir. Ayrıca, çekteki bedel 
belirli olmalıdır ve hem yazı hem de rakamla gösterilmelidir. Çekin ödenmesine ilişkin havalenin kayıtsız 
şartsız olması gerekir.

3. muhatabın ticaret unvanı: Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap olarak ancak bir banka gös-
terilebilir. Muhatap banka, çekle işleyen hesabın açıldığı bankayı ifade eder. Muhatap banka kendisini 
keşideci olarak göstermek suretiyle de çek defteri bastırabilir. Bir diğer unsur ise, çek defterinin her 
yaprağına, çek hesabının bulunduğu şubenin adı, çek hesabının numarası ve çek hesabı sahibi gerçek 
kişinin adı ve soyadı, tüzel kişinin adı ile hesap sahibinin vergi kimlik numarası ve çekin basıldığı tarih 
yazılır. Bunların eksikliği ise çekin geçerliğini etkilemez.

4. Düzenlenme tarihi: Çekin düzenlendiği tarihin gün, ay ve yıl gösterilmek suretiyle matbu çek 
yaprağında bu amaçla ayrılan yere 12.12.2012 veya 12 Aralık 2012 gibi yazılması gerekmektedir. An-
cak, gerçek düzenleme günü yerine başka bir tarih yazılsa bile bu durum çekin geçerliliğini etkilemez 
çünkü bu uygulama şekli kanuna uygun değildir. Hâmil, üzerinde yazılı tarihten önce çeki bankaya ibraz 
ederek tahsilini sağlayabilir.

5. Düzenleyenin imzası: Çekte düzenleyenin imzasının senet içeriğini kapsayacak şekilde çekin 
alt kısmına atılması gereklidir.

Yedekli unsurlar:
1. Düzenleme (keşide) yeri, çekin düzenlendiği yerdir ve senette gösterilmek zorundadır ve çekin 

ibraz süresinin hesaplanması bakımından büyük önem taşır. Bu nedenle çekte düzenlenme yerinin hiç-
bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde, il, ilçe, belde, köy gibi bir idarî birim şeklinde gösterilmesi gerekir.

2. Ödeme yeri: Çekte açıklık yoksa muhatabın ticaret unvanı yanında gösterilen yer, ödeme yeri 
sayılır.

Çeke Yazılabilecek İlave kayıtlar: Kanunda öngörülen zorunlu unsurların dışında çeke yazılan 
başka kayıtlar da mevcuttur. 

1. lehtar kaydı: Buna göre, keşideci, çeki emre veya nama yazılı şekilde düzenlemek istediği tak-
dirde, lehtarın adı ve soyadını bunun için ayrılan alana yazarak lehtarı ismen belirleyebilir.

8

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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2. Hamiline kaydı: Lehtarın adından sonra “veya emrine” kaydının çizilerek yerine “veya hamiline” 
şeklinde yazılması da çeki hamiline yazılı hâle getirir. Bu tür bir kaydı taşıyan çeki bankaya kim ibraz 
ederse tahsil etmeye yetkili sayılır.

Geçersiz kayıtlar: Bu kayıtlar çekin geçerliliğini etkilemez, sadece kayıt geçersiz olur.
1. Gününde muteberdir kaydı: Bu tür bir kaydın hiçbir hukukî değeri yoktur; hâmil bu kayda rağ-

men çeki bankaya ibraz etme hakkına sahip olduğu gibi, banka da bu kayda dayanarak çeki ödemekten 
kaçınamaz.

2. Vade kaydı: Keşideci ile lehtarın kanunun emredici nitelik taşıyan bu hükmüne aykırı olarak ya-
pacakları anlaşma ile çekin belirli bir tarihten önce bankaya ibraz edilemeyeceğini kabul etmeleri hiçbir 
hukukî sonuç doğurmaz.

3. kabul kaydı: Çekte kabul yasağı mevcuttur. Bu yasağa rağmen çeke kabul şerhi düşülmüşse, 
bu durum çekin niteliğini etkilemez; kabul kaydı geçersiz sayılır.

4. Faiz kaydı: Çek üzerine konulan faiz şartı yazılmamış sayılır. Ancak, çekte vade olmadığından 
ödemenin belirli bir oranda hesaplanacak faizle birlikte yapılacağını öngören bu kayıtlar geçersiz bulun-
maktadır.

çEKiN iBRAzI, çEKTE VAdE, iBRAz SÜRELERi

çEKiN iBRAzI
Kural olarak, çek ödeme yerinde, yani hesabın bulunduğu banka şubesinde ibraz edilir.

MUHATAp BANKAyA iBRAz
Hesabın bulunduğu şubeye ibraz ve muhatap bankanın başka bir şubesine ibraz.
Hesabın Bulunduğu Şubeye İbraz
Hesabın bulunduğu şube, çek yaprağı üzerinde yazılı olan muhatap banka şubesidir. Hesapta kar-

şılık olmaması, ibraz süresinin geçmiş olması, ciro zincirinin kopuk olması nedeniyle ibraz edenin tahsil 
yetkisinin bulunmaması, keşidecinin çekten caymış olması veya ödeme yasağı konulması ya da zorunlu 
unsurların yokluğu gibi hâllerde, çek, hesabın bulunduğu şubeye ibraz edilmiş olsa bile ödenmez.

BAŞKA BiR ŞUBEyE iBRAz
Çekin hesabın bulunduğu şube yerine muhatap bankanın başka bir şubesine de ibrazı mümkündür. 

“Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde 
hamilin varsa vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Ancak çek, hesabın bulunduğu şubeden 
başka bir şubeye ibraz edildiğinde, o şubeye karşılığı sorulmak suretiyle ödenir.”

Takas Odasına İbraz
Çekin tahsil amacıyla muhatap banka dışındaki bir bankaya verilmesi, ödeme için ibraz niteliği taşı-

maz. T.C. Merkez Bankası tarafından, “çeklerin banka şubeleri arasında hesaben teşviyesini” sağlamak 
amacıyla kurulmuş olan “Bankalararası Takas Odaları Merkezi’dir. Buna göre hâmil, çeki muhatap ban-
kaya değil de başka bir bankaya tahsil veya temlik amacıyla tevdi edecek olursa bu banka çeki tahsil 
için doğrudan muhatap bankaya ibraz etmez; bu durumda çekin muhataba ibrazı takas odası aracığıyla 
sağlanır.

iBRAz SÜRESi
Çekin keşide edildiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde muhatap bankaya ibraz edilmesi gerekir. 

İbraz süresi olarak anılan bu süreler, zaman aşımı süresi olmayıp hak düşürücü süre niteliği taşırlar.
1. on gün: Bir çek düzenlendiği yerde ödenecekse, on günlük ibraz süresi vardır. Buna göre, dü-

zenlenme yeri ile ödeme yeri aynı olan çeklerde ibraz süresi on gündür. “Aynı yer” kavramını belirlerken, 
kural olarak ilçe sınırları esas alınır. Bundan dolayı aynı ilçe sınırları içindeki çeklerde ibraz süresi on 
gün olacaktır. Ancak büyükşehir belediyesi olan yerlerde, bu belediye sınırları içinde kalan ilçelerin ta-
mamı “aynı yer” kapsamına girer.

2. Bir ay: Aynı il sınırları içinde olmasına rağmen farklı ilçelere ilişkin çekler ve düzenlendiği yerden 
farklı ülkedeki çekler bir ay içinde ibraz edilmelidir. Örneğin, düzenlenme yeri Tarsus-Mersin, ödeme yeri 
Silifke-Mersin olan bir çek veya düzenlenme yeri Berlin-Almanya, ödeme yeri İstanbul olan bir çek de bir 
aylık sürede bankaya ibraz edilmelidir.

3. Üç ay: Düzenlenme yeri ile ödeme yeri ayrı kıtalardaki ülkelerde ödenecek olan çeklerin ibraz 
süresi üç aydır. Örneğin, Ziraat Bankası Ankara şubesine ait bir çek, New York’ta (ABD) düzenlenmişse 
üç aylık ibraz süresi uygulanacaktır.

İbraz süreleri, çekte yazılı olan düzenlenme tarihinin aradaki tatil günlerini de dâhil ederek, ertesi 
günü başlar. Ancak ibraz süresinin son günü tatil ise, süre tatili izleyen ilk işgününe kadar uzamış sayılır. 
Çek, takvimleri farklı iki yer arasında çekildiği takdirde, düzenlenme günü ödeme yerindeki takvimde 
karşılık gelen güne çevrilir.
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İbraz süresi içinde meydana gelen bir mücbir sebepten dolayı çekin ibrazı yapılamayacak olursa, 
kanun gereğince ibraz süresi mücbir sebebin sona ermesine kadar uzar. Ancak, mücbir sebep on beş 
günden fazla sürerse, hâmil beklemeyip çeki ibraz ve protesto keşidesi veya buna eş değer bir tespite 
gerek olmaksızın müracaat hakkını kullanabilir.

iBRAz SÜRESiNiN gEçMESiNiN SONUçLARI
 ➣ Başvuru Hakkının Kaybedilmesi
 ➣ Keşidecinin Cayma Hakkının Doğması
 ➣ Muhatap Bankanın Ödeme Zorunluluğunun Ortadan Kalkması
 ➣ Karşılıksız Çek Hükümlerinin Uygulanamaması
 ➣ Cironun Alacağın Temlikine Dönüşmesi

çEKiN ödENMESi, çEKTEN cAyMA
çEKiN ödENMESi
Çek, düzenlenmesine neden olan temel ilişkinin dışında kalan ve aralarında hiçbir bağ bulunmayan 

iki kişi (muhatap banka ile hâmil) arasında yapılan işlemler sonucunda ödenir.
MUHATAp BANKANIN yÜKÜMLÜLÜKLERi

 ➣ Çeki İncelemek
 ➣ Kimlik Tespiti Yapmak
 ➣ Çek Bedelini Ödemek
 ➣ Yasal Garanti Tutarını Ödemek: Muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bu-
lunmaması hâlinde her çek yaprağı için ¨ 1.000 ye kadar ve kısmen karşılığın bulunması hâlinde 
ise hesaptaki tutara ilave olarak ¨ 1.000 ödemekle yükümlüdür.

çEK HâMiLiNiN yÜKÜMLÜLÜKLERi
 ➣ Çeki İbraz Etmek
 ➣ Kimlik İbraz Etmek
 ➣ Kısmi Ödemeyi Kabul Etmek

çEKTEN cAyMA
Keşidecinin çeki imzalamak suretiyle muhataba vermiş olduğu ödeme yetkisini tek taraflı bir irade 

beyanıyla geri almasına “çekten cayma” adı verilir. Bu irade beyanının verilmesi herhangi bir şekle bağlı 
değildir; telefonla bile talimat verilebilir. Keşideci, cayma hakkının kullanırken herhangi bir sebep açıkla-
mak zorunda değildir. Buna karşılık, herhangi bir beyanda bulunmaksızın hesaptaki paranın çekilmesi, 
cayma olarak kabul edilemez.

Çekten cayma, ancak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder.

KARŞILIKSIz çEK, çEKTE zAMANAŞIMI
KARŞILIKSIz çEK
Karşılıksız Çek Halleri;

 ➣ Çekin ibraz edildiği anda çek hesabında bedeli ödeyecek miktarda para veya kredinin bulunma-
ması

 ➣ Hesap üzerinde haciz, rehin ve ihtiyati tedbir gibi bir kısıtlamanın olması nedeniyle çekin öden-
memesi

 ➣ Keşidecinin talimatı veya mahkeme kararıyla muhatabın ödemeden men edilmesi
Buna karşılık, çekin aşağıdaki gerekçelerle ödenmemesi, karşılıksız çek hükümlerinin uygu-
lanmasını engeller:

 ➣ İbraz edilen senedin çek niteliği taşımaması, 
 ➣ Çeki ibraz edenin tahsil yetkisinin bulunmaması, 
 ➣ İbraz süresinin geçmiş olması, 
 ➣ Çekin sahte veya tahrif edilmiş olması.

HUKUKi SONUçLARI
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, çekin ibrazında ödenmemesi, keşideci, ciranta ve aval ve-

renlerin çek hamiline karşı müteselsil sorumluluğuna neden olur.

ödEMEME dURUMUNUN TESpiTi
Ödemeden kaçınma durumu, üç şekilde tespit edilebilir:

 ➣ Resmî bir belge, noter tarafından düzenlenen bir protesto, 
 ➣ Muhatap tarafından ibraz günü de gösterilmek suretiyle çek üzerine yazılacak tarihli bir beyan, 
 ➣ Takas odasının çek süresinde teslim edildiği hâlde, ödenmediğini gösteren tarihli bir beyanı.
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HESAp SAHiBiNE idARi yApTIRIM UygULANMASI
Karşılıksız çekten dolayı kanunda öngörülen idarî yaptırımların uygulanabilmesi için, aşağı-
daki şartların mevcut olması gerekir:

 ➣ Çekin kanunda aranan unsurları taşıması, 
 ➣ İbraz süresi içinde muhatap bankaya ibraz edilmiş olması, 
 ➣ Çek karşılığının hesapta yeterli para bulunmadığı için kısmen veya tamamen ödenmemiş olması, 
 ➣ Hesap sahibinin daha sonradan ödemede bulunmamış olması, 
 ➣ Hamilin 6 ay içinde talepte bulunması.

Çek Yapraklarının İade Edilmesi
Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki bütün çek 

yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlüdür.
Düzenlenmiş Çek Listesi Verilmesi
Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, kararın kendisine 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde, düzenlemiş bulunduğu ve henüz karşılığı tahsil edilmemiş 
olan çekleri, düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını da göstermek suretiyle muhatap 
bankaya liste hâlinde vermekle yükümlüdür.

Merkez Bankasına Bildirim Yapılması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına elektronik ortamda bildirilir.

yApTIRIMdAN KURTULMA
 ➣ Karşılıksız çek bedelini ibraz tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte ödemesi, 
 ➣ Hâmilin talebinden vazgeçmesi, 
 ➣ Yasağı konulmasının üzerinden 10 yıl geçmiş olması.

çEKTE zAMANAŞIMI
Çekten doğan haklar, aşağıdaki sürelerin geçmesiyle zamanaşımına uğrar:

 ➣ Hâmilin, cirantalarla keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu başvuru hakları, ibraz 
süresinin bitiminden itibaren 3 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

 ➣ Çek borçlularından birinin diğerine karşı haiz olduğu başvuru hakları, bu çek borçlusunun çeki 
ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren 3 yıl geçmekle 
zamanaşımına uğrar.

EMTiA SENETLERi

EMTiA SENEdi TÜRLERi
Taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve rehin gibi bir aynî hakkı temsil eden kıymetli ev-

raka “emtia senetleri” adı verilir. Emtia senetleri, belirli bir yere (umumî mağaza veya taşımacıya) teslim 
edilen malları temsil etmek üzere çıkarılan bir tür makbuz niteliği taşırlar.

umumî mağazalar, makbuz ve rehin senedi verme karşılığında serbest, gümrüklenmemiş veya 
tekel altında bulunan malları vedia olarak kabul etmek ve mudilerine de bu senetlerle tevdi olunan mal-
ları satabilmek veya terhin edebilmek imkânını vermek üzere faaliyette bulunan antrepo işletmecileridir.

Emtia Senedi Türleri:
a. konişmento: Deniz ticaretinde gemiyle taşınmak üzere taşıyana teslim edilen mallara ilişkin 

olarak konişmento düzenlenir. Konişmento, taşıyan veya kaptan tarafından düzenlenen ve yükün taşı-
mak üzere teslim alındığını ve varma limanında bu senedin yasal hamiline teslim edileceğini öngören 
kıymetli evrak niteliğinde bir senettir.

b. makbuz Senedi ve Varant: Makbuz senedi ile varant (rehin senedi), umumî mağazalar tarafın-
dan çıkarılan emtia senetleridir. Makbuz senedi, umumî mağazalara tevdi edilen malların mülkiyetini 
temsil etmek üzere çıkarılan kıymetli evraktır. Varant ise bu mallar üzerinde rehin hakkı kurmak için 
kullanılırlar.

Cironun sonuçları, makbuz senedi ile varantın birlikte devredilip devredilmemesine göre değişir.
 ➣ Makbuz senedi ile varantın birlikte cirosu, tevdi olunan malın mülkiyetinin naklini sağlar.
 ➣ Varantın tek başına ciro edilmesi mallar üzerinde rehin hakkı kazandırır.
 ➣ Makbuz senedinin tek başına cirosu ise varant hamilinin hakkı saklı kalmak koşuluyla, malların 
mülkiyetinin karşı tarafa geçmesini sağlar.

Makbuz senedi ile varant, poliçenin zaman aşımı sürelerine tabidir.
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AÇIklAmAlI SoRulAR

1. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senet-
lerinden olan “çek” ile ilgili doğru bir bil-
gi değildir?

A) Çek, poliçe ve bonodan sonraki üçüncü 
kambiyo senedidir.

B) Çek, TTK’da ve Çek Kanununda düzen-
lenmiştir.

C) Çek, düzenleyene nakit para taşımaktan 
kurtulma ve büyük miktarlı ödemeleri 
banka sistemini kullanarak güvenli bir 
şekilde yapma kolaylığı sağlar.

D) Çek kullanımının yaygınlaşması ülke 
ekonomisine katkı sağlar.

E) Çekte ödeme, tedavüldeki para miktarı-
nın artmasına ve kağıt paraların daha sık 
kullanılmasına neden olduğu için kağıt 
paralar daha çok deforme olur.

AÇIklAmA
Çek kullanımının yaygınlaşması, ülke ekonomi-
sine katkı sağlar. Çekle ödeme, tedavüldeki pa-
ra miktarının azalmasına, kağıt paraların daha az 
deforme olmasına ve kayıt dışı işlemlerin denet-
lenmesine olanak verir.

YAnIT: E

2. Aşağıdakilerden hangisi çekin unsurları 
ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Çek metninde “çek” kelimesinin olması 
gerekir. Çekin Türkçe olarak düzenlen-
mesi zorunlu değildir.

B) Çek, muhatap bankaya hitaben belirli bir 
bedeli ödemesi hususunda kayıtsız şart-
sız bir havaleyi içerir.

C) Çekteki bedel belirli olmalıdır. Bedel na-
kit (para) olarak ve net bir şekilde göste-
rilir.

D) Çek bedeli hem yazı hem de rakamla 
gösterilir. Bunlar arasında bir fark olursa 
rakama itibar edilir.

E) Çekin üzerinde keşide tarihi yazılması 
gerekir. Çekte vade olmadığı için, senet 
üzerinde tek tarih yazılır, o da düzenleme 
tarihidir.

AÇIklAmA
Çek bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilir. 
Bunlar arasında bir fark olduğu takdirde, yazıya iti-
bar edilir.

YAnIT: D

3. Aşağıdakilerden hangisi çekin ödeme ye-
ri ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap 
olarak ancak bir banka gösterilebilir.

B) Çekin ödeneceği yerin yani muhatabın 
çekte gösterilmesi zorunlu değildir.

C) Çekte açıklık yoksa muhatabın ticaret 
unvanı yanında gösterilen yer, ödeme 
yeri sayılır.

D) Muhatabın ticaret unvanı yanında birden 
fazla yer gösterildiği takdirde ilk gösteri-
len yerde ödenir.

E) Çekte ödeme yerinde bir açıklık yoksa 
çek muhatabın merkezinin bulunduğu 
yerde ödenir.

AÇIklAmA
Çek üçlü bir ilişkiyi düzenler ve bir ödeme emri içe-
rir. Bu nedenle çekte bir muhatap olmalıdır ve bu 
muhatap çeki ödeyecek kişidir. Bu nedenle çek-
te muhatap ve ödeme yeri mutlaka gösterilmelidir.

YAnIT: B

4. Çekin ödenmesi için muhatap bankanın 
herhangi bir şubesine başvurulmasına ne 
ad verilir?

A) Yasal ibraz
B) Dolaylı ibraz
C) Doğrudan ibraz
D) Kanuni ibraz
E) Geçici ibraz

AÇIklAmA
Çekin ödenmesi için muhatap bankanın herhan-
gi bir şubesine başvurulmasına “doğrudan ibraz” 
adı verilir.

YAnIT: C

5. Düzenlendiği yerden başka yerde yani 
düzenleme yeri ile ödeme yeri farklı olan 
çeklerde ibraz süresi kaç gündür?

A) 15 gün B) 10 gün C) 1 ay
D) 3 ay E) 7 gün

AÇIklAmA
Düzenleme yeri ile ödeme yeri farklı olan çeklerde 
ibraz süresi “1 ay”dır.

YAnIT: C
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6. muhatap bankaya ödenmesi için ibraz 
edilen çek, hesapta yeterli karşılık bulun-
masına rağmen haklı bir neden olmaksı-
zın ödenmezse banka, çek hamiline her 
geçen gün için ne kadar gecikme cezası 
öder?

A) Çekin binde üçü oranında
B) Çekin yüzde üçü oranında
C) Çekin binde ikisi oranında
D) Çekin binde beşi oranında
E) Çekin binde biri oranında

AÇIklAmA
Hesapta yeterli karşılık bulunmasına rağmen haklı 
bir neden olmaksızın ödeme yapmayan veya öde-
meyi geciktiren banka, her geçen gün için “binde 
üç oranında” gecikme cezası öder.

YAnIT: A

7. Aşağıdakilerden hangisi çekte ibraz süre-
lerinin geçmesinin hukuki sonuçlarından 
biri değildir?

A) Hamilin, çekten sorumlu olan kişilere kar-
şı başvuru hakkını kaybetmesi

B) Keşidecinin cayma hakkının doğması
C) Muhatap bankanın ödeme zorunluluğu-

nun ortadan kalkması
D) Karşılıksız çek hükümlerinin uygulana-

maması
E) Çekteki hakkın tahsil edilmesinin imkan-

sızlaşması

AÇIklAmA
Çekin, ibraz süresinin geçmesi şu sonuçları doğu-
rur;
• Hamilin, çekte sorumluluğu olan kişilere karşı 

başvuru hakkını yitirmesi
• Keşidecinin cayma hakkının doğması
• Muhatap bankanın ödeme zorunluluğunun or-

tadan kalkması
• Karşılıksız çek hükümlerinin uygulanmama-

ması
• Cironun alacağın temlikine dönüşmesi

YAnIT: E

8. Aşağıdakilerden hangisi çekte yer alan 
muhatap bankanın yükümlülüklerinden 
biri değildir?

A) İbraz edilen çekin yasal unsurlara sahip 
olup olmadığını incelemek

B) Çeki ibraz eden kişinin kimliğini tespit et-
mek

C) Çek bedelini ödemek
D) Süresinde ibraz edilen çekin hesapta 

yeterli bakiye olmasa bile tamamını öde-
mek

E) Çekte tahrifat olup olmadığını, çekin sah-
teliğini ve çekte keşidecinin imzasının 
bulunup bulunmadığını incelemek.

AÇIklAmA
Çekte yer alan muhatap bankanın çekten dolayı 
yükümlülükleri şunlardır;
• Çeki incelemek
• Kimlik tespiti yapmak
• Çek bedelini ödemek
• Çekin karşılığı yoksa yasal garanti tutarını 

ödemek.
Muhatap banka çekin karşılığı yoksa çekin tama-
mını ödemek zorunda değildir.

YAnIT: D

9. keşideci çekten cayma hakkını ne zaman 
kullanabilir?

A) Çekin ibraz süresi içinde
B) Çekin düzenlenmesinden sonra
C) Çekin ibraz süresi geçtikten sonra
D) Çekin ibraz süresinin geçmesinden itiba-

ren 1 ay içinde
E) Çekin düzenlenmesinden önce

AÇIklAmA
Keşideci çekten cayma hakkını ancak ibraz süresi 
geçtikten sonra kullanabilir.

YAnIT: C
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10. Çek hesabında para bulunmaması duru-
munda muhatap bankanın ödemesi gere-
ken tutar aşağıdakilerden hangisidir?

A) ¨ 550 B) ¨ 655
C) ¨ 1.500 D) ¨ 750
E) ¨ 1.000

AÇIklAmA
Muhatap banka süresinde ibraz edilen çekin kar-
şılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 
¨ 1.000 ye kadar ödeme yapmakla yükümlüdür.

YAnIT: E

11. Aşağıdaki gerekçelerden hangisi nede-
niyle ödenmeyen çeke karşılıksız çek hü-
kümleri uygulanır?

A) Hesap üzerinde haciz, rehin ve ihtiyati 
tedbir gibi bir kısıtlamanın olması nede-
niyle çekin ödenmemesi

B) İbraz edilen senedin çek niteliği taşıma-
ması

C) Çeki ibraz edenin tahsil yetkisinin bulun-
maması

D) İbraz süresinin geçmiş olması
E) Çekin sahte veya tahrif edilmiş olması

AÇIklAmA
Karşılıksız çek üç şekilde ortaya çıkar;
• Çekin ibraz edildiği anda çek hesabında bede-

li ödeyecek miktarın bulunmaması
• Hesap üzerinde haciz, rehin bulunması nede-

niyle çekin ödenmemesi
• Keşidecinin veya mahkemenin kararı ile mu-

hatabın ödemeden men edilmesi. 
YAnIT: A

12. Çekin ibrazında ödenmemesi durumun-
da aşağıdaki kişilerden hangisinin hami-
le karşı sorumluluğu doğmaz?

A) Keşidecinin
B) Cirantanın
C) Avalistin
D) Düzenleyenin
E) Merkez bankasının

AÇIklAmA
Çekin ödenmemesi durumunda “Merkez Bankası-
nın” hamile karşı sorumluluğu doğmaz.

YAnIT: E

13. karşılıksız çekten dolayı sorumlulara kar-
şı idari yaptırım uygulanabilmesi için ha-
milin ne kadar süre içinde talepte bulun-
ması gerekir?

A) 3 ay içinde B) 6 ay içinde
C) 5 ay içinde D) 1 ay içinde
E) 2 ay içinde

AÇIklAmA
Karşılıksız çekten dolayı idari yaptırım uygulan-
masını isteyen hamil “6 Ay” içinde yetkili yerlere 
başvurması gerekir.

YAnIT: B

14. Hamilin, cirantalarla keşideci ve diğer çek 
borçlularına karşı haiz olduğu başvuru 
hakları, ibraz süresinin bitiminden itiba-
ren kaç yıl geçmekle zamanaşımına uğ-
rar?

A) 6 ay B) 4 yıl C) 1 yıl
D) 3 yıl E) 2 ay

AÇIklAmA
Çekte zamanaşımı süresi hep 3 yıldır.

YAnIT: D

15. Çek borçlularından birinin diğerine karşı 
haiz olduğu başvuru hakları, bu çek borç-
lusunun çeki ödediği veya çekin dava yo-
lu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarih-
ten itibaren kaç yıl geçmekle zamanaşımı-
na uğrar?

A) 1 yıl B) 3 yıl C) 6 yıl
D) 10 yıl E) 2 yıl

AÇIklAmA
Çekte zamanaşımı süresi her durumda 3 yıldır.

YAnIT: B
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ÇÖZÜmlÜ 
DEnEmE SoRulARI

1. Her çek yaprağında bulunması gereken un-
surlar vardır. Bu unsurlardan birinin yazılma-
ması, senedin çek niteliği kazanmasına en-
gel olur. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu zorunlu un-
surlardan biri değildir?

A) Çek metninde bulunması gereken ilke 
unsur “senet” kelimesidir.

B) Kayıtsız şartsız belirli bir bedelin öden-
mesi için havale 

C) Muhatap bankanın ticaret unvanı
D) Düzenleme tarihi, düzenleme yeri ve dü-

zenleyenin imzası
E) Çekin ödeme yeri

2. Aşağıdakilerden hangisi çekte, keşideci-
nin imzası ile ilgili doğru bir bilgidir?

A) Çekte imza mekanik bir araç ile atılabilir. 
B) Çekte imza parmak basmak suretiyle ya-

pılabilir.
C) Çekte imza için el yazısı kullanılmalıdır.
D) Çek mühür kullanılarak imzalanabilir.
E) Çek matbaada elektronik bir ortamda 

kopyalanarak imzalanabilir.

3. Aşağıdakilerden hangisi çekle ilgili yanlış 
bir bilgidir?

A) Çekte lehtarın gösterilmesi zorunlu bir 
unsurdur.

B) Lehtar adının tamamen boş bırakılması 
veya bu boşluğun çizilmesi, halinde çek 
hamiline düzenlenmiş olur.

C) Çekte vade olmaz, fakat çeke vade yazı-
lırsa çek geçerli vade geçersizdir

D) Çekte kabul olmaz. Fakat çeke kabul 
şerhi düşülmüşse çek geçerli kabul şerhi 
geçersiz olur.

E) Çeke faiz şartı konulmuşsa çek geçerli 
faiz yazılmamış kabul edilir.

4. Çekin tahsili için hamilin, muhatap banka-
nın dışında başka bir bankaya başvurma-
sına ne ad verilir?

A) Doğrudan ibraz B) Dolaylı ibraz
C) Yetkili ibraz D) Yetkisiz ibraz
E) Kapalı ibraz

5. Çekin hamilin tarafından süresi içinde ib-
raz edilmemesinin sonuçları ile ilgili aşa-
ğıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İbraz süresi geçmiş olan bir çek, kambiyo 
senedi niteliğini yitirir, uyuşmazlıklarda 
yazılı delil başlangıcı olarak kullanılır.

B) Çeki süresinde ibraz etmeyen hamil 10 
yıl içinde alacak davası açarak veya 1 yıl 
içinde sebepsiz zenginleşme davası aça-
rak keşideciden hakkını talep edebilir.

C) İbraz süresi geçen bir çek için keşideci 
bankaya talimat vererek çekten cayabilir.

D) İbraz süresi geçen çekte keşideci çekten 
cayma hakkını kullanmamışsa banka 
çeki ibraz süresi geçmesinden sonra ta-
lep edilmesi halinde asla ödeyemez.

E) İbraz süresinin geçmesinden sonra yapı-
lan cirolar, alacağın temliki hükümlerine 
tabidir.

6. keşidecinin çeki imzalamak suretiyle mu-
hataba vermiş olduğu ödeme yetkisini tek 
taraflı bir irade beyanıyla geri almasına ne 
ad verilir?

A) Çeki geri alma
B) Fesih
C) Çekten cayma
D) Çekin iadesi
E) Çekte takas

7. Hesapta yeterli karşılığı olmadığı için ha-
mile kısmen veya tamamen ödenmeyen 
çeke ne ad verilir?

A) Nama yazılı çek
B) İtibari çek
C) Hamiline yazılı çek
D) Karşılıksız çek
E) Eksik çek
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8. İbraz edilen çekin karşılıksız olduğunun 
tespiti ne şekilde yapılamaz?

A) Resmi bir belge ile
B) Noter tarafından düzenlenen bir protesto 

ile
C) Muhatap banka tarafından çek üzerine 

yazılacak bir beyan ile
D) Takas odasının çek üzerine yazacağı bir 

beyan ile
E) Sermaye Piyasası Kurulunun tespiti ile

9. Hamil tarafından bankaya ibraz edilen  
¨ 2.500 bedelli bir çekte, hesapta ¨ 1.500 
varsa, banka tarafından çek hamiline ne 
kadar ödeme yapılmalıdır?

A) ¨ 2.500
B) ¨ 1.000
C) ¨ 3.500
D) ¨ 1.500
E) ¨ 2.000

10. I. Karşılıksız çek bedelini ibraz tarihinden 
itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte 
ödenmesi

 II. Hamilin yaptırım talebinden vazgeçmesi
 III. Yasağın konulmasının üzerinden 10 yıl 

geçmiş olması
 IV. Keşidecinin karşılıksız çekten dolayı ha-

pis yatmış çıkmış olması
 Yukarıdakilerden hangisinin gerçekleş-

mesi ile karşılıksız çekin yaptırımına mu-
hatap olan kişinin bu ceza yaptırımı orta-
dan kalkar?

A) I, II ve III
B) Yalnız IV
C) I ve IV
D) II, III ve IV
E) III ve IV

11. Taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde 
mülkiyet ve rehin gibi bir ayni hakkı tem-
sil eden kıymetli evraklara ne ad verilir?

A) Alacak senedi
B) Pay senedi
C) Emtia senedi
D) Hamile yazılı senet
E) Temlik senedi

12. makbuz ve rehin senedi verme karşılığın-
da serbest, gümrüklenmemiş veya tekel 
altında bulunan malları vedia olarak ka-
bul etmek ve mudilerine de bu senetlerle 
tevdi olunan malları satabilmek veya ter-
hin edebilmek imkanı vermek üzere faali-
yette bulunan antrepo işletmelerine ne ad 
verilir?

A) Fabrika
B) Tacir
C) Umumi mağaza
D) Finans şirketi
E) Yatırım şirketi

13. Deniz ticaretinde gemiyle taşınmak üzere 
taşıyana teslim edilen mallara ilişkin ola-
rak düzenlenen kıymetli evraka ne ad ve-
rilir?

A) Varant
B) İlmühaber
C) Poliçe
D) Konşimento
E) Makbuz senedi

14. konşimento aşağıdakilerden hangisi tara-
fından düzenlenebilir?

A) Umumi mağaza
B) Muhatap
C) Kaptan veya taşıyıcı
D) Banka
E) Döviz büfesi

15. umumi mağazalara tevdi edilen malların 
mülkiyetini temsil etmek için çıkarılan kıy-
metli evraka ne ad verilir?

A) Varant
B) Konşimento
C) İrat senedi
D) Poliçe
E) Makbuz senedi
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ÇÖZÜmlÜ DEnEmE 
SoRulARI YAnITlARI

1. A Çek metninde bulunması gereken ilk un-
sur “çek” kelimesidir.

2. C Çekte düzenleyenin (keşidecinin) imza-
sının senet içeriğini kapsayacak şekilde 
çekin alt kısmına atılması gerekir. İmza 
için el yazısı kullanılmalıdır. Mekanik bir 
araç, parmak basmak veya mühür kul-
lanmak suretiyle çek imzalanmaz.

3. A Çekin hamiline düzenlenmesi de müm-
kün olduğundan diğer kambiyo senetle-
rinden farklı olarak çekte lehtarın göste-
rilmesi zorunlu bir unsur değildir.

4. B Çekin ödenmesi için hamil, muhatap ban-
kanın dışında başka bir bankaya başvu-
rursa buna “dolaylı ibraz” denir.

5. D İbraz süresi geçen bir çek için, keşideci 
bankaya talimat vererek çekten cayabilir. 
Ancak keşideci cayma hakkını kullanma-
dığı sürece, muhatap banka, ibraz süre-
si geçmiş bir çekin ödeme yetkisine 6 ay 
boyunca sahiptir.

6. C Keşidecinin çeki imzalamak suretiyle mu-
hataba vermiş olduğu ödeme yetkisini 
tek taraflı bir irade beyanıyla geri alması-
na “çekten cayma” adı verilir.

7. D İbraz süresi içinde muhatap bankaya ib-
raz edilmesine rağmen hesapta yeterli 
karşılığı olmadığı için hamile kısmen ve-
ya tamamen ödenmeyen çeke “karşılık-
sız çek” denir.

8. E İbraz edilen bir çekin karşılıksız olduğu 
şu şekillerde tespit edilir;

• Resmi bir belge ile noter tarafından dü-
zenlenen protesto

• Muhatap banka tarafından çekin üzerine 
yazılan bir beyan ile

• Takas odasının beyanı ile

9. B Muhatap banka, süresinde ibraz edilen 
çekin karşılığının bulunmaması halinde 
her çek yaprağı için ¨ 1.000, kısmen kar-
şılığının bulunmaması durumunda he-
saptaki paraya ilave olarak ¨ 1.000 öde-
mekle yükümlüdür. 

10. A Karşılıksız çekten dolayı idari yaptırım şu 
durumlarda ortadan kalkar;

• Karşılıksız çekin bedelinin ve faizinin 
ödenmesi durumunda

• Yasağın konulmasının üzerinden 10 yıl 
geçmiş olması

• Hamilin yatırım talebinden vazgeçmesi

11. C Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde mül-
kiyet ve rehin hakkını temsil eden kıymet-
li evraklara “emtia senedi” denir.

12. C Makbuz ve rehin senedi verme karşılığın-
da malları satabilmek için faaliyette bulu-
nan antrepo işletmelerine “Umumi Mağa-
za” denir.

13. D Deniz ticaretinde gemiyle taşınmak üze-
re taşıyana teslim edilen mallara iliş-
kin olarak düzenlenen kıymetli evraklara 
“konşimento” denir.

14. C Konşimento “Kaptan veya taşıyıcı” tara-
fından düzenlenir.

15. E Umumi mağazalara tevdi (bırakılan) edi-
len malların mülkiyetini temsil etmek için 
çıkarılan kıymetli evraklara “makbuz se-
nedi” denir.
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DÖnEm Sonu
DEnEmE SInAVI - 1

1. Anonim şirketlerin kuruluşunda kuruluş-
tan doğan sorumluluktan dolayı kurucu 
ortaklara dava açılmasında zamanaşımı 
süresi nedir?

A) 1 - 3 yıl
B) 2 - 4 yıl
C) 1 - 4 yıl
D) 2 - 5 yıl
E)  3 yıl

2. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket 
genel kurulunun görev ve yetkilerinden 
biri değildir?

A) Önemli miktarda şirket varlığının toptan 
satışı

B) Şirketin feshi
C) Yedek akçenin sermayeye katılmasına 

ve kârın dağıtılmasına karar vermek
D) Yıllık rapor ve finansal tabloların hazır-

lanması
E) Esas sözleşmenin değiştirilmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket 
pay sahiplerinin borçlarından biri değil-
dir?

A) Sermaye getirme borcu
B) İkincil yükümler
C) Sadakat yükümü
D) Sır saklama yükümü
E) Hazırlık dönemi faizi ödeme yükümü

4. Sermaye azaltımı kararının tescil ve ilan 
edilmesinden itibaren alacaklılar ne ka-
dar süre içerisinde kararın iptali için da-
va açabilirler?

A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 4 yıl
E) 5 yıl

5. I. Ticaret unvanı kullanma 
 II. Tacir olma
 III. Esas sermayenin belli olması
 IV. Şirket ortaklarının sorumluluğun sınırsız 

olması
 V. Bütün ortaklar tüzel kişilerden oluşmak 

zorundadır.
 Yukarıdaki bilgilerden hangisi limited şir-

ket ile ilgili doğru bir bilgidir?

A) IV ve V
B) I, II ve V
C) I, II ve III
D) I, II, III, IV ve V
E) I, IV ve V

6. Aşağıdakilerden hangisi limited şirket 
sözleşmesinde bulunması “zorunlu kayıt-
lardan” biri değildir?

A) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bu-
lunduğu yer

B) İşletme konusu ve ortakları
C) Rekabet yasağına ilişkin hükümler
D) Esas sermayenin itibari tutarı, esas ser-

maye paylarının sayısı
E) Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, 

vatandaşlıkları

7. Aşağıdakilerden hangisi limited şirket 
“müdürlerinin” yükümlülüklerinden biridir?

A) Şirketin temsil edilmesi
B) Genel kurul kararlarının yürütülmesi
C) Özen gösterme ve bağlılık
D) Finansal planların hazırlanması
E) Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması
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8. Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin 
ana sözleşmesindeki “zorunlu” hükümle-
rinden biri değildir?

A) Kooperatifin adı ve merkezi
B) Kooperatifin amacı ve çalışma konuları
C) Ortakların pay tutarları ve sermayenin 

ödenme şekli
D) Kooperatifin çalışma şekline dair hüküm-

ler
E) Ortakların sorumluluk durumu ve derece-

si

9. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın 
unsurları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Kıymetli evrak “Senet”, “Hak” ve “Hak ve 
Senet Birliği” olmak üzere üç unsurdan 
oluşur.

B) Senet, kıymetli evrakın içerdiği hakkın 
ifade aracıdır.

C) Kıymetli evrak bir hak içerir. Kamu huku-
kundan doğan haklar (vatandaşlık hakkı) 
ile aile hukukundan doğan haklar (vela-
yet hakkı) kıymetli evraka konu olabilir.

D) Kıymetli evrakta hak ile senet birbirinden 
ayrı ileri sürülemez. Hak ile senet birbiri-
ne bitişiktir.

E) Bu üç unsur bulunmadığı takdirde senet 
tek başına kıymetli evrak niteliği taşımaz

10. Aşağıdakilerden hangisi “Emtia senetlerin-
den” biri değildir?

A) Makbuz senedi
B) Taşıma senedi
C) Varant
D) Konşimento
E) İrat senedi

11. nama yazılı bir senet borçlusunun, senedi 
kendine ibraz eden her hamile senet be-
deline ödeme hakkını saklı tuttuğu senet-
lere ne ad verilir?

A) Katılma senetleri
B) Çift taraflı teşhis kaydı
C) Eksik nama yazılı senet
D) İntifa senetleri
E) Alacak senetleri

12. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrak 
defileri ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Senedi düzenleyen kişinin imzasının yer 
almaması halinde hamil böyle bir senetle 
herhangi bir kimseye başvurarak ödeme 
talep ettiğinde o kişi hükümsüzlük defini 
ileri sürebilir.

B) Borçlu senedi iradesini sakatlayan şartlar 
altında imzalamışsa hükümsüzlük defini 
ileri sürerek borcu ödemeyebilir.

C) Senet şirketi temsil yetkisi olmayan bir 
kimse tarafından imzalanmışsa bu du-
rumda ileri sürülen defi kişisel defidir.

D) Ciro zincirinde kopukluk olması duru-
munda borçlunun senetten kaynaklı bor-
cu ödemeden kaçınması senet metnin-
den anlaşılan defidir.

E) Senetteki şekil eksikliğinden kaynaklı de-
filer senet metninden kaynaklı defilerdir.

13. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senet-
lerinin ilkelerinden biri değildir?

A) Müteselsil sorumluluk ilkesi
B) Somutluk ilkesi
C) İmzaların bağımsızlığı ilkesi
D) Özel şekil şartlarına tabi olma
E) Özel takip usulü uygulaması

14. Aşağıdakilerden hangisi “çek” kavramı ile 
ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Kredi aracı olarak kullanılır.
B) Havale özelliği gösterir.
C) Üç taraflı bir ilişkiyi düzenler.
D) Muhatap bir bankadır.
E) Vade içermez, nama, emre ve hamiline 

yazılabilir.
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15. Aşağıdakilerden hangisi “ciro” kavramı ile 
ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Ciro, emre yazılı senetleri devretmek 
amacıyla senet üzerine yapılan ve çifte 
yetki veren bir devir işlemidir.

B) Ciro, soyut bir devir işlemidir. Ciro hami-
le, alacaklının senetten doğan haklarını 
sadece devreder.

C) Taraflar arasındaki temel ilişkiden kay-
naklanan borç ve yükümlülükler ciro edi-
lene intikal etmez, yani borç ve yüküm-
lülüklerden alacaklı sorumlu kalmaya 
devam eder.

D) Senedi ciro eden kişiye “keşideci” denir.
E) Ciro, kambiyo ilişkisi dışındaki kişilere 

yapılabileceği gibi, muhataba, keşideciye 
vb. kişilere karşıda yapılabilir.

16. Görüldüğünde ödemeli bir poliçe düzen-
leme tarihinden itibaren ne kadar süre 
içinde ödenmesi için ibraz edilmesi gere-
kir?

A) 3 ay
B) 2 yıl
C) 1 yıl
D) 1 ay
E) 5 ay

17. “Çek” kavramı ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğru bir bilgi değildir?

A) Çek, hukuki niteliği itibariyle nitelikli bir 
havaledir.

B) Çekte üç taraf bulunur. Keşideci, lehtar 
ve muhatap banka

C) Çek bir ödeme aracıdır.
D) Çekte dört tür vade vardır.
E) Çek, nama, emre ve hamiline düzenlene-

bilir.

18. Düzenleme yeri ile ödeme yeri aynı olan 
çeklerde ibraz süresi kaç gündür?

A) 10 gün
B) 1 ay
C) 3 ay
D) 4 ay
E) 15 gün

19. karşılıksız çekten dolayı hesap sahibine 
idari yaptırım uygulanması için şikayette 
bulunma hakkı kime aittir?

A) Keşideci
B) Lehtar
C) Ciranta
D) Hamil
E) Cumhuriyet savcısı

20. makbuz senedinde hangi hak temsil edi-
lir?

A) İrtifa hakkı
B) İpotek hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Teminat hakkı
E) Rehin hakkı

1. D
2. D
3. E
4. B
5. C

6. C
7. C
8. D
9. C

10. B

11. C
12. C
13. B
14. A
15. D

16. C
17. D
18. A
19. D
20. C

YAnITlAR
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DÖnEm Sonu
DEnEmE SInAVI - 2

1. Anonim şirketlerin kuruluşundaki huku-
ka aykırılık nedeniyle açılacak fesih dava-
sı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış 
bir bilgidir?

A) Davalı şirket tüzel kişiliğidir.
B) Dava şubenin bulunduğu yerdeki asliye 

ticaret mahkemesine açılabilir.
C) İlgili alacaklı da davacı olabilir.
D) Mahkeme kayyım atayabilir.
E) Davanın açıldığı kesinleşmiş olan mah-

keme kararı, mahkemenin bildirimi üze-
rine derhal ve resen tescil ve ilan edilir. 
Yönetim kurulu bu kararı şirketin internet 
sitesine koymalıdır.

2. Anonim şirket, olağan genel kurul toplan-
tısı her faaliyet dönemi sonunda kaç ay 
içinde yapılmalıdır?

A) 5 ay
B) 2 ay
C) 3 ay
D) 1 ay
E) 4 ay

3. Aşağıdakilerden hangisi pay senetlerinin 
şekli şartlarından biri değildir?

A) Şirketin unvanı
B) Sermaye tutarı
C) Kuruluş tarihi
D) Bu tarihteki sermaye tutarı
E) Şirket ortaklarının adları ve sermaye pay-

ları

4. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin 
sona ermesinin kanundan kaynaklı genel 
sebeplerinden biri değildir?

A) Şirketin birleşmesi, şirketin tam bölünme-
si

B) Kamu düzenine veya işletme konusuna 
aykırı işlemde bulunması

C) Esas sermayenin 2/3’sini kaybetmesi
D) Şirketin iflasına karar verilmesi
E) Haklı sebeple fesih

5. limited şirkette ortakların sorumluluğu 
ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğ-
ru değildir?

A) Limited şirkette ortakların sorumluluğu 
sınırsızdır.

B) Ortaklar şirket borçlarından sorumlu de-
ğildirler.

C) Ortaklar taahhüt ettikleri esas sermaye 
paylarını ödemekle yükümlüdürler.

D) Şirket alacaklıları şirket borçlarından do-
layı ortakların kişisel mal varlıklarına baş-
vuramazlar.

E) Şirket ortaklarının kişisel mal varlıklarına 
sadece kamu borçları durumunda el ko-
nulabilir.

6. Aşağıdakilerden hangisinde limited şirke-
tin kanunen zorunlu organları doğru ola-
rak verilmiştir?

A) Genel kurul - Denetçiler
B) Genel kurul - Yönetim kurulu
C) Yönetim kurulu - Denetçiler
D) Müdürler - Denetçiler
E) Genel kurul - Müdürler.

7. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin 
sona erme sebeplerinden biri olamaz?

A) Genel kurul kararı
B) Şirketin iflası
C) Şirket sözleşmesinde öngörülen sona 

erme sebeplerinin gerçekleşmemesi
D) Şirketin kanunen gerekli organlarından 

birinin olmaması
E) Ortaklardan veya şirket alacaklılarından 

birinin şirketin feshini istemesi

8. kooperatiflerde Genel kurul toplantısın-
dan en az kaç gün önceden, yıllık rapor, 
bilanço ve kâr - zarar hesaplarına ilişkin 
belgeler ortakların incelemesine hazır bu-
lundurulmak zorundadır?

A) 15 gün
B) 20 gün
C) 7 gün
D) 1 yıl
E) 6 Ay
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9. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın 
özelliklerinden biri değildir?

A) Devredilebilirlik
B) Mücerretlik
C) Özellikli şekil şartları
D) Tipiklik
E) Protesto edilebilirlik

10. Senede sahip olan kimsenin, bir şirketin 
kârına veya gelirine iştirak etmesini sağ-
layan senetlere ne ad verilir?

A) Emtia senetleri
B) Katılma senetleri
C) Devir şekline göre senetler
D) Pay senetleri
E) Alacak senetleri

11. nama yazılı kıymetli evraklar ne şekilde 
devredilir?

A) Ciro ve teslim
B) Sadece teslim
C) Devir beyanı ve teslim
D) Devir bayanı ciro ve teslim
E) Ciro, alacağın temliki ve teslim

12. kıymetli evrakın iptali ile ilgili olarak veri-
len bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kıymetli evrakın kaybolduğu, yandığı, 
çalındığı veya benzeri durumlarda baş-
vurulan bir yöntemdir.

B) Senedin iptali tarafların iradeleri ile olur.
C) İptal, kaybolan ve kullanılmaz hale gelen 

tüm kıymetli evrak için öngörülmüş bir 
usuldür.

D) Kanunda, devir şekli bakımından farklı 
kıymetli evrak için farklı iptal usulleri ön-
görülmüştür.

E) İptal başvurusu, iptal sebebinin ortaya 
çıktığı andaki senet hamili tarafından ya-
pılır.

13. Aşağıdakilerden hangisi “poliçe” ile ilgili 
yanlış bir bilgidir?

A) Kredi aracı olarak kullanılır.
B) Havale özelliği gösterir.
C) Muhatap herhangi bir gerçek veya tüzel 

kişi olabilir.
D) Nama veya emrine yazılı olabilir.
E) İki taraflı bir işlemdir.

14. kambiyo senedinden doğan bütün hakla-
rı devretmek amacıyla yapılan ciroya ne 
ad verilir?

A) Beyaz ciro
B) Tam ciro
C) Tahsil ciro
D) Temlik ciro
E) Rehin cirosu

15. Vadesi geldiği halde ödenmeyen poliçe 
ve bonolarda “ödememe protestosu” vade-
den itibaren kaç gün içinde yapılmalıdır?

A) 2 iş günü
B) 6 iş günü
C) 3 iş günü
D) 7 iş günü
E) 1 iş günü

16. “Çek ve Poliçe” kavramları ile ilgili aşağı-
daki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Poliçede olduğu gibi çektede üç taraf bu-
lunur. Ancak poliçeden farklı olarak çekte 
muhatap, sadece bir banka olabilir.

B) Çek, bir kredi aracı olduğu halde, poliçe 
bir ödeme aracıdır.

C) Çekte vade olmaz; çek görüldüğünde 
ödenir. Çekte vade yerine kısa ibraz sü-
releri öngörülmüştür, fakat poliçede dört 
tür vade vardır.

D) Poliçe gibi nama ve emre yazılı olarak 
düzenlenebilen çek, buna ilave olarak 
hamile yazılı da olabilmektedir.

E) Poliçede rehin cirosu yapılabilir fakat 
çekte rehin cirosu yapılamaz.
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17. Düzenleme yeri ile ödeme yeri ayrı kıtalar-
daki ülkelerde ödenecek olan çeklerde ib-
raz süresi kaç gündür?

A) 10 gün
B) 1 ay
C) 3 ay
D) 6 ay
E) 4 ay

18. karşılıksız çek için uygulanan idari yaptı-
rım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hapis cezası
B) Adli para cezası
C) Çek düzenleme ve çek hesabı açma ya-

sağı
D) Kamu hürriyetlerinden yoksunluk
E) Meslekten men

19. Aşağıdakilerden hangisi konşimentoya 
ilişkin yanlış bir bilgidir?

A) Deniz ticaretinde gemiyle taşınmak üze-
re taşıyana teslim edilen mallara ilişkin 
olarak düzenlenir.

B) Kıymetli evrak niteliğindedir.
C) Konşimento, taşıyan veya kaptan tarafın-

dan düzenlenir.
D) Konşimento sadece nama yazılı olarak 

düzenlenebilir
E) Taşıyan ile gönderilen arasındaki ilişki-

lerde konşimento düzenlenir.

YARARlAnIlAn kAYnAklAR

Y Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ticaret Hukuku-II ders kitabı.

20. Aşağıdakilerden hangisi umumi mağaza-
lar tarafından çıkarılan emtia senedidir?

A) Pay senedi - ilmühaber
B) İrat senedi - ipotekli borç senedi
C) Makbuz senedi - varant
D) Konşimento - varant
E) Çek-Bono

1. B
2. C
3. E
4. E
5. A

6. E
7. C
8. A
9. E

10. B

11. C
12. B
13. E
14. D
15. A

16. B
17. C
18. C
19. D
20. C
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