FARAZİ DAVA YARIŞMASI OLAY VE YARIŞMA İLE İLGİLİ SORULAR
1-9 kişi 900.000 liralık sermayeli şirket kuruyor. Her bir kişinin (ortağın) pay oranı eşit mi?
Eşit kabul edilebilir.
2-Ferit, Yönetim Kurulu üyesi olmakla birlikte, aynı zamanda şirketin ortağı mı?
Evet. Şirkete süt satma yükümlülüğünden bu durum anlaşılabilir.
3-İlk Yönetim Kurulu üyeleri (Ali Yazar, Veli Bozar, Ferit) esas sözleşme ile mi Yönetim Kurulu üyeliğine
atanmıştır?
Evet.
4-Bankadan çekilen 150.000 TL’lik kredinin, kredi sözleşmesindeki tarafları kimlerdir?
Veli Bozar’ın ortak olduğu Limited şirket ile Banka arasında kredi sözleşmesi akdediliyor.
5-Çekilen kredinin 30.000 TL’lik ödenen kısmını kim, ne zaman ödemiştir?
Vadesinde ödenmiştir. Banka takip tarihinden itibaren avans faizi talep ediyor.
6-Banka, kredi alacağının icra takibini ne zaman başlatmıştır?
Olayda yazılmamıştı. İcra Takip tarihi 20 Ağustos 2016 olarak alınabilir.
7-Ferit, ne zaman Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir?
İcra takibini öğrenince 25 Ağustos 2016
8-Kredi alacağının geri kalan kısmı olan 120.000 TL’yi banka tahsil edebilmiş midir? (Ettiyse ne zaman,
kimden tahsil etmiştir?)
İcra takibi başlamış ancak henüz tahsilat yapılmamış.
9-Verilerde 4 Mayıs 2016 tarihinde GK toplantısı ilanı yapıldığı belirtilmiş. Bu tarih doğru mu?
(4.05.2017 olması gerekmez mi?) Sehven 2016 yazılmış 2017 olacak.
10-Esas sözleşmedeki süt temin etme yükümlülüğü ile ilgili tam ifade nedir?
Şirket ana sözleşmesinde çiftçilik yapan ortakların her yıl ürettikleri sütün yarısını, asgari aylık 3 ton
denilebilir.
11-Ferit, hangi tarih itibariyle çiftçiliği bırakmıştır? Çiftçiliği bıraktığına ilişkin şirkete bildirim yapmış
mıdır? Bildirim yaptıysa hangi tarihte yapmıştır?
25 Ağustos 2016 tarihinde bırakmış, bildirim 30 Ağustos 2016 günü şirkete ulaşmıştır.
12-Şirket payları senede bağlanmış mıdır? Bağlandıysa senedin türü nedir?
Hisse senedi çıkarılmamıştır.

13-2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi belirlenmiş/yayınlanmış mıdır? Şirketin internet
sitesinde (ve/veya Ticaret Sicil Gazetesinde) yayımlanmış mıdır? Yayımlandıysa gündemdeki maddeler
nelerdir?
Olağan gündem maddeleri ilan edilmiş, gündemle ilgili problem yok. Bilanço, ibra, kar dağıtımı.
Yönetim kurulu üye seçimi gündemde yer almıyor.
14- Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası, hangi Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine
açılmıştır? YK üyeleri denilerek ne kastedilmiştir?
Müteselsil sorumlu oldukları iddiasıyla bütün yönetim kurulu üyelerine karşı açılmıştır.
15-Ferit’in soyadı nedir? Davacı ve davalı vekillerinin müvekkillerine ne yazmamız doğru olacak?
“Ferit Yılmaz”.
Takım için bir kod verilecek mi?
Usule ilişkin bir soru.
16-Şirketin (Çukurova A.Ş.’nin) merkezi neresidir?
“Yurt Mah. Ferdi Tayfur Sokak, No: 21, Çukurova/Adana”
17-Sorumluluk davası ne zaman açılmıştır?
23 Eylül 2017 tarihinde Adana Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan iptal davası ile sorumluluk
davasının birlikte açıldığı düşünülebilir.

18- Pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu üyelerine karşı sorumluluk davası açılması önerisi, Genel
Kurul Toplantısında reddedilmiştir. Kim reddetmiştir?
Karar için yeterli çoğunluk sağlanamamıştır.
19-Olaydaki 2 dava ayrı ayrı açılacak, cevabımız bu iki davanın ayrı ayrı cevabı mı olacak?
Hazırladığımız dava dilekçesinin mi cevabını vereceğiz yoksa, kurgusal olaya ilişkin bir cevaplama mı
yapacağız? Eğer kurgusal olaya ilişkin bir cevaplama yapacaksak, sadece kurgusal olaydaki iddialara
mı cevap yazacağız?
Tek dava olarak düşünebiliriz. Bir dilekçe üzerinden cevaplar yazılabilir.
20- Ayrıca oluşturduğumuz dilekçeler ve hazırladığımız savunmaların diğer takımların hazırladıkları
savunmalar ve dilekçeleri ile, olaylar bakımından çelişmemesi ve tutarlı bir dava ortamı oluşması için
diğer takımların sordukları soruları ve verilen cevapları da talep etmekteyiz.

