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Şirketler Hukuku

II. Hafta
2.02.2016
GİRİŞ
“Şirket” ve “Ortaklık” İfadeleri
MADDE 1531- (1) Bu Kanuna göre “ortaklık”, “kollektif ortaklık”, “komandit ortaklık”, “anonim
ortaklık”, “sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık”, “limited ortaklık” ve “kooperatif ortaklık”
terimleri, sırasıyla “şirket”e, “kollektif şirket”e, “komandit şirket”e, “anonim şirket”e, “sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirket”e, “limited şirket”e ve “kooperatif şirket”e eş anlamda kanuni terimlerdir ve bu
terimler birbirleri yerine kullanılabilir.

Bu dersin anlatıldığı bazı kitaplar, şirketler hukuku yerine “ortaklıklar hukuku” ifadesini
tercih etmiştir. Bu ifade kafa karıştırabilir ancak TTK mad. 1531’den de anlaşıldığı gibi “şirket”
ve “ortaklık” ifadeleri aynı anlama gelmektedir.
Şirketler Hukukunun Tarihi ve Gelişimi
Tarihte ortaklık kavramı ilk olarak çok eski zamanlarda, Hammurabi kanunlarında
karşımıza çıkmaktadır. Ardından Roma hukukunda, babanın ölümünden sonra mirasçılar
arasında meydana gelen ortaklığa konsorsiyum dendiği ve bunun da bir çeşit şirket olarak
nitelendirildiği görülmektedir. Ortaçağ’a ilerlediğimiz zaman ise ticaret, ve dolayısıyla da
şirketler hukuku artık oldukça gelişmiş vaziyettedir ancak henüz kanunlaşmamıştır. Daha da
sonra 12. yüzyılda Cenova’ya baktığımız zaman, bugünkü kolektif şirkete benzer bir ortaklık
ortaya çıkmış, hatta imzalar tescil edilmeye başlanmıştır. Son olarak yeni ve yakın çağa
ilerlememiz ile, özellikle 17. Yüzyıldan itibaren artık kanunlaşma hareketleri Fransa’dan
başlayarak hızla yayılmış ve zamanla günümüzdeki şekline kavuşmuştur.
Şirketler hukukunun günümüzdeki gelişimine bakılacak olursa, Avrupa Birliği
düzenlemelerinin bu gelişim sürecinde oldukça etkili bir rol oynadığını görmekteyiz.
Günümüzde AB, kendi içindeki tüzükler ve yönetmelikler ile neredeyse yeni bir şirketler
hukuku oluşturmuştur ve global yaşamın bir gereği olarak bizim yeni Ticaret Kanunumuz da bu
değişikliklerden oldukça etkilenmiştir. Şirketler hukuku bu şekilde gelişmeye devam
etmektedir.
Dersin Kapsamı
Biz bu derste şirketler hukukunu incelerken pek çok düzenlemeden yararlanacağız,
ancak temel alacağımız düzenlemeler Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu. İlk olarak, şirketlerin
genel bir tanımını yaptıktan sonra BK’da düzenlenen adi şirketi göreceğiz. Bu aslında bir
sözleşme türüdür ve tüzel kişiliği yoktur, ancak ticari şirketlerin başlangıcı adi şirketler olduğu
için ilk olarak incelenmesi gerekir. Ardından dersimizin asıl konusu olan TTK’ya geçeceğiz.
TTK’da da sınırlı sayı ilkesine tabi olmak üzere beş tür (aş, limited, kooperatif, komandit,
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kolektif) ticaret şirketi düzenlenmiştir. Bunların dışında bankalar, sigorta şirketleri, halka açık
anonim şirketler gibi diğer şirket türleri de bulunmaktadır. Bunlar TTK’da düzenlenmemiştir
ancak tabi ki bunlar da temelini TTK’dan almaktadır ve hepsi aslında birer Anonim Şirket
niteliğindedir. Bu tür şirketler dersin ana konusunu oluşturmamakla birlikte derslerde bunlara
da değinilecektir.
Bu derste işleyeceğimiz konuların çoğu, aslında şirketler ile ilgili olarak yapılan bir
temel ayrıma dayanmaktadır, bu nedenle bu ayrımı iyi kavramak önemli. Bu ayrım, şahıs
şirketleri ve sermaye şirketleri ayrımıdır. Şahıs şirketlerinde ön plana çıkan ortakların şahsi
özellikleridir ve ortakların birbirine güvendikleri, sorumluluklarının sınırsız olduğu şirketlerdir;
buna karşılık sermeye şirketleri ortağın kişiliğinin önemli olmadığı, sadece ortağın şirkete
getirdiği sermayenin önemli olduğu şirketlerdir. Sermaye şirketlerinde ortakların tek borcu,
şirkete girerken beraberinde belli bir miktar sermaye sokmaktır.
Düzenlendikleri Yere Göre Şirketler
1. Borçlar Kanunu
a. Adi Şirket
2. TTK
a. Ticaret Şirketleri (TTK mad. 124)
i. Şahıs Şirketleri
1. Kolektif Şirket
2. Adi Komandit Şirket
ii. Sermaye Şirketleri
1. Anonim Şirket (A.Ş.)
2. Limited Şirket (Ltd. Şti.)
3. Paylı Komandit Şirket
3. Özel Kanunlarda Düzenlenen Şirketler
a. Banka
b. Sigorta Şirketi
c. Halka Açık Anonim Ortaklık (HAAO)
d. Varlık Yönetim Şirketi

Bu tablo kafamızda oturursa
ve şahıs şirketi/sermaye şirketi
farkını iyi kavrayabilirsek, geri kalan
tüm konuları daha rahat anlarız.

ü Adi şirket, BK’da düzenlenmekle birlikte şahıs şirketi unsurlarını barındıran bir şirket
türüdür.
ü Kooperatiflerin kendine özgü bir yapısı vardır ve ne şahıs şirketi ne de sermaye şirketi
sınıfına girerler. Kooperatifler, sınırsız sorumluluk ile bir şahıs şirketi gibi davranmayı da
tercih edebilir, sınırlı sorumluluk ile bir sermaye şirketi gibi davranmayı da tercih edebilir.

ŞİRKET
Özel hukuk bakımından şirket, sözleşme ile kurulan ve müşterek bir amacın elde
edilmesine hizmet eden kişi birliğine verilen addır. Eski Borçlar Kanunu’nda şirketin hukuki
tanımı yapılmıştır ancak artık böyle bir düzenleme mevcut değildir. Yeni BK’da ise yalnızca adi
şirketin tanımı yer almaktadır. Bununla birlikte BK mad. 620/2 hükmünde yer alan adi şirketin
tanımında; bir ticaret şirketinde bulunması gereken bir unsur bulunmuyorsa, o şirkete adi
şirket hükümlerinin uygulanacağını belirtilmektedir.
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BK MADDE 620- Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir
amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.
Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm
hükümlerine tabi adi ortaklık sayılır.

Şirket için hukuki bir tanıma ihtiyaç duymamızın nedeni; şirketi dernek, vakıf gibi diğer
kişi topluluklarından ayırabilme gerekliliğidir. İşte mevzuatta şirketin tam bir hukuki tanımı yer
almasa da BK mad. 620/2 bize bu konuda ışık tutacaktır; çünkü elimizde genel bir şirket
tanımına en yakın hüküm olarak bu madde vardır. Bu tanımdan yola çıkarsak her tür şirkette
5 unsurun bulunması gerektiğini söyleyebiliriz. Bir kişi birliğinde bu unsurlar bulunmazsa, o bir
şirket değildir;
• Kişi unsuru
• Sermaye unsuru
• Sözleşme unsuru
• Ortak amaç unsuru
• Affectio Societatis (Aktif İşbirliği Unsuru)

Şirketin Unsurları
1. Kişi Unsuru
Şirket, belli sayıda kişilerin oluşturduğu bir topluluktur ve bu özelliği ile özellikle
vakıftan ayrılır; çünkü vakıflar kişi topluluğu değil, belli amaca özgülenmiş mal topluluklarıdır.
Bir şirketin oluşabilmesi için, kural olarak en az iki ortağın bulunması gerekir; zaten şirket
özünde sözleşme ilişkisi olduğu için mantıklı olan da budur, ancak yeni TTK bu kurala bir istisna
getirmiştir. Buna göre artık anonim şirketler ve limited şirketler, tek kişiyle de
kurulabilmektedir. Bununla birlikte kanun koyucu, bazı ortaklık tipleri bakımından da asgari
ortak sayısını özel olarak belirlemiştir.
o Anonim Şirket: En az 1 kişi
o Limited Şirket: En az 1 kişi, en fazla 50 ortak
o Kural: En az 2 ortak
o Paylı Komandit Şirket: En az 5 ortak
o Varlık Yönetimi Şirketleri: En az 5 ortak
o Kooperatif: En az 7 ortak
o Tarım-Kredi Kooperatifi: En az 10 ortak
o Halka Açık A.Ş: En az 500 ortak
ü Ticaret şirketleri bakımından kural olarak bir azami ortak sayısı bulunmamaktadır,
ancak bunun istisnası da limited şirketlerdir; limited şirketteki ortak sayısı, 50’yi aşamaz.
ü Kişi unsuru bakımından önemli bir diğer özellik de ortakların nitelikleridir. Kural olarak
bir şirketin ortaklarını gerçek veya tüzel kişiler oluşturabilir. Bununla birlikte kanun koyucu,
komandit şirketteki komandite ortakların ve kolektif şirket ortaklarının ancak gerçek
kişilerden oluşabileceğini belirtmiştir (yani şahıs şirketleri).
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Komandit ortak-Komandite ortak ayrımı: Komandit şirketlerde iki tür ortak bulunur;
bunlar komandite ortak ve komanditer ortaktır. Komanditer ortaklar için sınırlı sorumluluk
söz konusudur, yani şirket borcunu ödeyemediği zaman bu borçtan dolayı komanditer
ortağın kişisel malvarlığına gidilemez (sermaye şirketi özelliği). Bununla birlikte komandite
ortak sınırsız sorumludur, yani şirket borçlandığı ve bu borcunu ödeyemediği zaman
komandite ortağın cebine gidilebilir (şahıs şirketi özelliği). İşte bunlar sınırsız sorumlu
olduğu için kanun koyucu bunları gerçek kişi yapmak istemiştir; çünkü tüzel kişiler
komandite ortak olabilselerdi şirketin borcunu ödeyememesi halinde uçup gidebilirlerdi.
Şirketi oluşturan ortakların ehliyetleri bakımından ise herhangi bir sınırlama
yapılmamıştır. Yani kısıtlılar ve küçükler de yasal temsilcileri olmak şartıyla şirket kurabilirler.
Bununla birlikte hakimler, avukatlar ve memurlar ticaret yapamazlar ve dolayısıyla bu kişiler
adi şirket ortağı; kolektif şirket ortağı veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar.
Bu saydıklarımız hep şahıs şirketleridir. Memurlar sermaye şirketlerine ortak olabilirler; çünkü
sınırlı sorumluluk söz konusudur.
ü Avukatlık Kanunu’na koyulan bir hükümle, avukatların avukatlık ortaklığı
oluşturmasına izin verilmiştir, fakat bu avukatlık ortakları ticari faaliyet
gösteremeyeceklerinden, kendi başına ayrı bir şirket türü olarak kabul edilir ve şirket tanımına
tam olarak girmezler.
2. Sözleşme Unsuru
Ortaklar arasında yapılacak olan sözleşme, şirketin kurulabilmesi için olmazsa olmaz
unsurlardandır. Bu sözleşmeye, şirket sözleşmesi adı verilir. Şirket sözleşmeleri, çok taraflı ve
tarafların iradelerinin ve menfaatlerinin aynı yönde olduğu sözleşmelerdir. Adi şirket
sözleşmeleri kural olarak herhangi bir şekle tabi değildir; sözlü, yazılı veya noterde yapılabilir.
Bununla birlikte ticaret şirketlerinin sözleşmelerine baktığımız zaman, yazılı şekilde yapılmak
zorundadırlar ve ortakların imzaları noterde tasdik ettirilmelidir.
ü Eğer bir anonim şirket söz konusuysa, sözleşmenin adı şirket sözleşmesi değil, esas
sözleşmedir.
A.Ş. ve Ltd. şirketlerin tek bir kişi ile de kurulabileceğini söylemiştik. İşte tek kişi ile
kurulan bu şirketlerde sözleşme değil, taahhütname söz konusudur. Tek kişiyle kurulan şirket
bir anonim şirketse, bu da esas taahhütname olarak adlandırılır.
Aslan payı sözleşmeleri: Şirket sözleşmelerinde karın büyük bir payının tek bir ortağa
verilmesi ve diğer ortakların hiç pay alamaması durumuna denir, Türk hukukunda yasak
olan bir uygulamadır. Örneğin 5 kişilik bir şirkette ortaklar payları; A(%90), B(%10), C(%0),
D(%0), E(%0) şeklinde bölüşemezler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, diğer
ortakların hiç pay alamıyor olması gerekiyor, yani eğer %1 pay bile alsalardı bu kabul
edilirdi.
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3. Sermaye Unsuru
BK mad. 620’deki “malların ve emeklerin birleştirilmesi” ifadesinden sermaye unsuru
anlaşılmalıdır. Nelerin şirkete sermaye olarak getirilebileceği ise TTK mad. 127 hükmünde
uzun uzadıya sayılmıştır ancak bunlar sınırlı sayı ilkesine tabi değildir. Kural olarak her maddi
unsur, şirkete sermaye olarak getirilebilir.
Şahıs şirketlerinde (adi şirket, kolektif şirket, komandit şirkette komandite ortak)
kişisel emek; hizmet edimleri; ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar da sermaye olarak
getirilebilir. Bununla birlikte sermaye şirketlerinde (A.Ş, Ltd., komandit şirkette komanditer
ortak) hizmet edimleri; kişisel emek; ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olarak
getirilemez!
Kanun, bazı şirketler bakımından bir asgari sermaye unsuru belirlenmiştir ve bu
şirketlerinin neredeyse hepsi sermaye şirketidir. Bu düzenlemeye gerek duyulmasının nedeni
de bu tür şirketlerde ortakların kişisel mal varlığına başvurulamaması, dolayısıyla şirketin
borçlanması durumunda belli bir miktar sermayenin her zaman hazır olması gerektiği
düşüncesidir.
o Anonim Şirket: En az 50.000 TL değerinde sermaye
o Limited Şirket: En az 10.000 TL değerinde sermaye
o Kooperatif: En az 700 TL değerinde sermaye
4.02.2016
4. Ortak Amaç Unsuru
Ortakların ulaşmak konusunda anlaşmaya vardıkları ve uğruna mallarını ve emeklerini
birleştirdikleri nihai hedeftir. Düzenlemede adi şirketin amacı ile ilgili bir hüküm
bulunmamakla birlikte, biz BK mad 622’den yola çıkarak bu amacın kazanç paylaşmak
olduğunu söyleyebiliriz.
BK MADDE 622- Ortaklar, niteliği gereği ortaklığa ait olan bütün kazançları aralarında paylaşmakla
yükümlüdürler.

Kolektif ve komandit şirkete baktığımız zaman ise kanun, bu iki şirketin ortak amacının
ticari işletme işletmek olduğunu söylemektedir.
TTK MADDE 211- (1) Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla,
gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı
sınırlanmamış olan şirkettir.
TTK MADDE 304- (1) Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket
alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya
ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir.

Anonim ve limited şirket için ise çok daha geniş bir amacın belirlenmiş olduğunu
görmekteyiz. Anonim ve limited şirket, her türlü ekonomik amaç için kurulabilirler.
5. Affectio Societatis (Aktif İşbirliği Unsuru)
Ortakların, ortak amaca ulaşmak için göstermesi gereken emeğe de aktif işbirliği
denmektedir. Bu unsur, şirket sözleşmelerini hizmet sözleşmelerinden ve kara katılmalı ödünç
sözleşmelerinden ayırmaya yaramaktadır.
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Söz konusu emek, şahıs şirketleri ve sermaye şirketlerinde aynı boyutta değildir. Şahıs
şirketlerinde aktif işbirliği unsuru daha yoğun olarak görülür, bununla birlikte sermaye
şirketlerinde bu unsur azalmaktadır. Sermaye şirketlerinde bu unsur, özellikle şirketin yaptığı
işlemlerin aleni hale gelmesi ile gündeme gelecektir; çünkü bu şekilde şirketteki ortaklar
şirketin ne yaptığı ile ilgili fikir edinmiş olacaklardır.
ü Affectio Societatis unsuru, ortakların rekabet etmeme yükümlülüğü ve ortağın şirketin
işlemlerini denetleme yetkisininin de kaynağını oluşturmaktadır. Unsurun yoğunluğuna
göre bu yetki ve yükümlülükler de yoğunlaşacak veya azalacaktır.

Türk Hukuk Sisteminde Şirketlerin Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması
Tüzel Kişiliği Olan ve Olmayan Şirketler
1) Olan
i. Tüm Ticaret Şirketleri
2) Olmayan
i. Adi Şirketler
ii. Donatma İştiraki
Şahıs ve Sermaye Şirketleri
1) Şahıs Şirketleri
i. Kolektif Şirket
ii. Adi Komandit Şirket
iii. Adi Şirket
2) Sermaye Şirketleri
i. Anonim Şirket
ii. Limited Şirket
iii. Paylı Komandit Şirket

Düzenlendikleri Yere Göre Şirketler
1. Borçlar Kanunu
a. Adi Şirket
2. TTK
a. Ticaret Şirketleri (TTK mad. 124)
i. Şahıs Şirketleri
1. Kolektif Şirket
2. Adi Komandit Şirket
ii. Sermaye Şirketleri
1. Anonim Şirket (A.Ş.)
2. Limited Şirket (Ltd. Şti.)
3. Paylı Komandit Şirket
3. Özel Kanunlarda Düzenlenen Şirketler
a. Banka
b. Sigorta Şirketi
c. Halka Açık Anonim Ortaklık (HAAO)
d. Varlık Yönetim Şirketi

Şirketin bir tüzel kişiliği olduğu zaman haklara ve borçlara bu tüzel kişilik sahip olacaktır
ancak bir tüzel kişilik söz konusu değilse, haklara ve borçlara ortakların kendileri tabi
olacaklardır. Bunun yanı sıra bir dava açıldığı zaman tüzel kişiliği olan şirketlerde davanın tarafı
şirketin kendisi olur ancak tüzel kişiliğin bulunmadığı hallerde ortaklar bizzat taraf olacaklardır.
Ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği ticaret siciline tescil anında ortaya çıkarlar, bu kurucu bir
tescildir.
Şahıs şirketlerinde, önemli olan ortağın kişiliğidir. Bu tür şirketlerde kural olarak her
ortak şirketin yönetim, temsil ve denetim hakkına sahiptir. Şirket sözleşmesi ancak ortakların
oybirliği ile değişir ve ortaklığa yeni bir ortağın girmesi veya çıkması da yine oybirliğine tabidir
(çıkarılmak istenen ortağın oyu dahil). Ortakların sorumluluğu sınırsız sorumluluktur. Yani
şirketin kasasında para kalmadıysa, ortaklar şirketin borçlarından tüm mal varlıkları ile
sorumlulardır. Ortaklardan birinin ölümü veya iflası şirketi sona erdirebilir.
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Sermaye şirketlerinde önemli olan ortağın şirkete getirdiği sermayedir ve bu sermaye
ciddi bir biçimde korunur, eğer azalırsa gerekli önlemler alınır. Yönetim ve temsil yetkisi
ortaklara değil, şirketin organlarına verilmiştir, ortakların denetim yetkisi ise çok azdır. Eğer bir
karar alınacaksa oy birliği değil, oy çokluğu gerekir. Ortaklığa girmek veya ortaklıktan çıkmak
ise çok daha kolaydır; çünkü zaten ortakların kişiliğinin bir önemi yoktur. Ortakların ölümü
veya iflası şirketi sona erdirmez. Ortaklar sınırlı sorumludur, şirketin kasasının dışına çıkılamaz.
Ortakların Ortaklık Alacaklılarına Karşı Sorumluluklarına Göre Şirketler
1) Birinci Derece Sorumluluk
i.
Sınırsız Sorumluluk (Müteselsilen)
1. Adi Şirket
2) İkinci Derece Sorumluluk
ii.
Sınırsız Sorumluluk (Müteselsilen)
1. Kolektif Şirket
2. Komandit Şirket (Komandite Ortaklar)
iii.
Sınırlı Sorumluluk
1. Komandit Şirket (Komanditer Ortak)
3) Ortakların kişisel mal varlığına başvurulamaz (verdikleri sermaye kadar
sorumlular)
1. Anonim Şirketi
2. Limited Şirket
Eğer bir şirketin tüzel kişiliği yoksa, ortaklar birinci dereceden sorumlu olurlar; çünkü
ortaklara gitmeden önce başvurulabilecek bir tüzel kişilik bulunmamaktadır. Ayrıca bu sınırsız
bir sorumluluktur ve ortaklar tüm kişisel mal varlıkları ile müteselsilen sorumludurlar.
Adi şirket dışındaki şahıs şirketlerinde bir tüzel kişilik söz konusudur; çünkü bunlar birer
ticaret şirketidir. Bu nedenle bu şirketlerde ortaklar ikinci dereceden sorumludur. Bu durumda
önce şirkete, sonra ortaklara gidilmelidir. Bu noktadan sonra sınırlı sorumluluk söz konusuysa
ortaklar verdikleri sermaye kadar sorumludurlar, ancak sınırsız sorumluluk söz konuysa
ortakların kişisel mal varlığına başvurulabilir.
III. Hafta
9.02.2016
Sermayelerine Göre Şirketler
1. Esas Sermaye (Sabit Sermaye)
a. Sermaye Şirketleri
2. Değişir Sermaye
a. Şahıs şirketleri
3. Kayıtlı Sermaye
a. Anonim Şirket

Ölçeklerine Göre Şirketler
1. Küçük ve Orta Ölçekli Şirket/İşletmeler
(KOBİ)
2. Büyük Ölçekli Şirketler
a. Bankalar
b. Sigorta Şirketleri
c. Halka Açık A.Ş.
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Esas Sermaye: Sermaye şirketlerinde karşımıza çıkan bir sermaye türüdür. Bu tür şirketlerin
kuruluş aşamasında şirket sözleşmesine bir sermaye miktarı yazılır ve bu miktar, şirketin
sermayesinde sabit bir rakam olarak kalır; işte bu miktara esas sermaye denir. Bu sabit rakamın
daha sonradan değiştirilmesi ise çok zor prosedürlere bağlanmıştır.
Ø Sermaye şirketlerinde mal varlığı, sermayeyi de aşan çok daha geniş bir kavramdır.
Sermaye, mal varlığının içerisindeki unsurlardan yalnızca bir tanesidir, bu ikisi
karıştırılmamalıdır. Bir sermaye şirketi kurulduğu zaman mal varlığı ve sermaye aynı
miktardır, ancak şirket kar ettikçe sermaye sabit kalacak, artan mal varlığı bu sermayeyi
geçecektir.
Değişir Sermaye: Şahıs şirketlerinde görülen sermaye tipidir. Şahıs şirketlerinde şirket
borçlarını ödeyemezse bu borcu güvence altına alacak sabit bir sermayeye ihtiyaç yoktur;
çünkü şirket ödeyemezse ortakların kişisel mal varlıklarına gidilebilmektedir. Dolayısıyla bu tür
sermayenin sonradan azalması veya artmasına bir sınırlama getirilmemiştir.
Kayıtlı Sermaye: Yeni TTK ile getirilmiş bir sermaye tipidir. Anonim şirketlerinin, tercih
ederlerse kayıtlı sermaye tipini de benimsemeleri mümkündür, ancak bu sistemi seçebilmeleri
için, anonim şirketin en az 100.000 TL başlangıç sermayesinin bulunması gerekir. Kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiş bir anonim şirket varsa, genel kurulun esas sermayeyi artırma
yetkisi belli bir miktar aralığında yönetim kuruluna devredilmiştir ve böylece şirket
sözleşmesindeki sermayenin artırılması kolaylaştırılmıştır; çünkü yönetim kurulunun karar
alması genel kurula göre çok daha rahattır. Bu şekilde sermayeyi sadece artırmak mümkündür,
azaltılamaz.
Ø Diyelim ki bir kayıtlı sermayeli bir A.Ş.’nin başlangıç sermayesi 150.000 TL ve şirket
sözleşmesinde yönetim kuruluna bunu 300.000 TL’ye kadar çıkarma yetkisi verilmiş.
Şirketin yönetim kurulu, sermayeyi 200.000 TL’ye çıkarırsa bu aradaki rakama çıkarılmış
sermaye denir. Ardından da bu da yetmez ve sözleşmedeki sınır olan 300.000 TL’ye
çıkarılırsa, bu nihai rakama da kayıtlı sermaye denir (Bu şekilde artırılan sermaye, yine
bu şekilde azaltılamaz!

ADİ ŞİRKET
Adi şirket Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşmesel bir ilişkidir ve bir tüzel kişiliği
bulunmamaktadır.
MADDE 620- Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca
erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.
Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm
hükümlerine tabi adi ortaklık sayılır.
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Adi Şirketin Genel Özellikleri
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Adi şirket, hukukumuzda temel bir ortaklık türünü ifade etmektedir.
Bir hukuki ilişki TTK’daki ticaret ortaklıklarının temel unsurlarını taşımıyorsa, adi
ortaklık bu ilişkiye ikincil bir ortaklık olarak uygulanan hüküm konumundadır.
Adi ortaklık tarafları bir ortaklık kurma iradesine sahip olmasalar bile, tarafalar
arasındaki mevcut sözleşmesel ilişki nedeniyle tesadüfi oluşan bir ortaklıktır.
Kurulumu şekle bağlı değildir.
Adi ortaklık genellikle geçici ilişkiler için kurulur.
Adi şirketin malları üzerinde elbirliği mülkiyeti vardır, ancak sözleşmeye koyulacak bir
hüküm ile paylı mülkiyet de benimsenebilir.
Ortakların her biri kendi adına tescil işlemi yapar; çünkü şirketin bir tüzel kişiliği yoktur.
Adi şirketin kendisi kural olarak ticaret siciline tescil edilmez.
Joint Venture, konsorsiyum, iş ortaklığı gibi adi şirket oluşumları taraflar isterlerse
yazılı sözleşme ve noter tasdikli imza ile ticaret siciline tescil ettirilebilir (Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Tebliğ, 2009/2).

Adi Şirketin Uygulama Alanları
Alt Katılım Ortaklığı
MADDE 632- Ortaklığa, yeni bir ortak alınması, bütün ortakların rızasına bağlıdır.
Ortaklardan biri tek taraflı olarak bir üçüncü kişiyi ortaklıktaki payına ortak eder veya payını ona
devrederse, bu üçüncü kişi ortak sıfatını kazanamaz.

Alt katılım, dış ilişkide bir ortaklık olarak öne çıkmayan; işlemlerde bulunan kişinin kendi
adına faaliyette bulunduğu; alt katılanın kar-zarar, yönetim-denetim hakkına sahip olduğu; alt
katılanın koyduğu sermayenin aktif ortağın mal varlığı haline geldiği bir ortaklıktır ve nitelik
olarak bir adi şirkettir. Burada görünürde bir ortaklık bulunmamaktadır, 3. Kişilerin bilmediği,
tarafların iç ilişkilerinde kurulan bir ortaklık söz konusudur ve dış ilişki bakımından ispat
edilinceye kadar mevcut değildir. Dışarıdan görünen ve işlemlerde bulunan kişiye aktif ortak,
diğerine ise alt katılan adı verilir.
Alt katılım ortaklığında dış ilişkide sorumlu olan hep aktif ortaktır ve dolayısıyla
alacaklılar alt ortağa gidemez; çünkü görünürde ortak değildir. Daha sonra aktif ortak ile alt
katılan arasında rücu ilişkisi söz konusu olacaktır. Unutulmamalıdır ki bu bir temsil ilişkisi
değildir; tasfiye açısından adi şirketin tasfiyesi hükmü uygulanır.
Joint Venture (Ortak Girişim)
Joint Venture’lar adi şirket biçiminde kurulabilecekleri gibi, herhangi bir ticaret şirketi
biçiminde de kurulabilirler. Bununla birlikte adi şirketin en çok karşılaşılan türlerindendir ve
özellikle adi şirketin yapısı nedeniyle uygulamada bunların genellikle adi şirket biçiminde
kurulduğu görülmektedir. Joint venture, iki veya daha fazla teşebbüsün ortak bir amaç ile bir
araya gelmeleri ile kurulur, bu durum da en çok ihalelerde görülmektedir. Oluşan ortak
girişimde bütün ortaklar, işin her aşamasının yapılmasından birinci derecede müteselsilen
sorumludurlar. İş tamamlanınca, aradaki joint venture sözleşmesi de sona erecektir.
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Konsorsiyum
Konsorsiyumlar, Kamu İhale Kanunu’nda düzenlenmektedir ve ortak girişime çok
benzerler. Ancak ortak girişimde bir araya gelen teşebbüslerin hepsi işin tamamının
yapılmasından sorumlu iken konsorsiyumda, hangi teşebbüsün işin hangi kısmından sorumlu
olduğu, yani görev tanımları sözleşmede belirtilmiştir. Örneğin bir köprü yapım ihalesine
girilmişse teşebbüslerin biri köprünün ayağından, biri asfaltından biri de elektrifikasyonundan
sorumlu olabilir. Dolayısıyla burada tam anlamıyla bir müteselsil sorumluluktan
bahsedemeyiz, her teşebbüs yaptığı işten sorumludur.
İş Ortaklığı
İş ortaklığı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenlenmektedir ve yine belirli sayıda
teşebbüsün bir işin yapılması için bir araya gelmesi söz konusudur. İş ortaklığının tek farkı ise
taraflar arasında yazılı bir sözleşmenin bulunması şartıdır, zira joint venture ve konsorsiyumda
böyle bir şekil şartı söz konusu değildir. Ayrıca vergi mevzuatına göre, bir adi şirket olan iş
ortaklığının tüzel kişiliği bulunmamasına rağmen vergi mükellefi tutulmuşlardır.
Kredi Sendikasyonları
Küçük bankaların, çok daha büyük bankalara kredi vermek amacıyla daha büyük bir
bankanın liderliğinde bir araya gelmeleriyle kredi sendikasyonları oluşmaktadır ve bu
oluşumun hukuki niteliği de bir adi şirket olarak görülmektedir.
Kartel Oluşumları
Piyasada belli bir hakim duruma sahip olmak amacıyla aynı piyasadaki teşebbüslerin
birbirleriyle anlaşma yapmaları durumunda ortaya çıkan kartel oluşumları da hukuken adi
şirket niteliğindedir.

Adi Şirkete Uygulanabilecek Hükümler
Daha önce de belirttiğimiz gibi adi şirket Borçlar Kanunu’nda düzenlenen bir ortaklık
türüdür. Bununla birlikte Ticaret Kanunu’nda tüm şirketlere uygulanabilecek bazı genel
hükümler (mad. 124-133) vardır ve bu maddelerin de adi şirketlere uygulanmasına bir engel
yoktur, bunun tek istisnası ise TTK’da yer alan yapı değişikliğine ilişkin mad. 194 hükmüdür.
Borçlar Kanunu dışında adi şirkete uygulanabilecek bir diğer hüküm ise Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nun 10. Madde hükmüdür; “birden fazla kimsenin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir
eser, ayrılmaz bir parça oluşturuyorsa onu meydana getirenlerin birliğine adi şirket hükümleri
uygulanır”.
Adi Şirketin Kuruluşu
Adi şirketin kuruluşu şekle tabi değildir; iki kişinin arasındaki sözlü bir anlaşma veya
örtülü bir irade beyanı ile dahi bir adi şirket kurulabilir. Bununla birlikte adi şirketin tarafları
tacirse, ileride çıkacak bir uyuşmazlıkta biz bunlardan basiretli bir tacir gibi davranma
yükümlülüğü nedeniyle bir sözleşme yapmış olması gerektiğini de düşünebiliriz. Kural bu
olmakla berber; eğer kişiler şirketin kuruluşundan önce bir sözleşme yapmışlarsa ve bu
sözleşmede şirketin kuruluşu için bir şekil şartı getirilmişse, bu şekil şartına uyulması gerekir.
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Unutulmamalıdır ki, adi şirket sözleşmesi herhangi bir şekle tabi değildir ancak
sözleşmede sermaye olarak şirkete getirilen unsurlar içerisinde şekle tabi unsurlar varsa
(marka hakkı, gemi, gayrimenkul gibi) bunların tabi olduğu şekil şartının mutlaka yerine
getirilmesi gerekir. Eğer bu şekil şartlarına uyulmazsa sözleşmenin ilgili hükmü geçersiz
olacaktır.
Adi Şirketin Ortakları
Adi şirket her ne kadar şahıs şirketi özellikleri barındırsa da, ortakları hem gerçek kişiler
hem de tüzel kişiler olabilir. Hatta amacına ulaşmak için ticari işletme işleten dernekler de adi
şirketin tarafı olabilirler. Bununla birlikte eğer dernek; kurum; kuruluş kamuya yararlıysa, adi
şirketin tarafı olamayacaktır. Kural olarak bu ortakların hepsi eşit hak ve yükümlülüklere
sahiptir, buna eşitlik prensibi denir.
Adi Şirketin Ticaret Unvanı
Ortakların hepsinin ad ve soyadı veya birinin adı ve soyadının yanında birden fazla kişi
olduğunu belirten bir ifade adi şirketin ticaret unvanını oluşturabilir.
Adi Şirket Ortakları Arasındaki İlişkiler
Katılım Payı
Borçlar Kanunu, adi şirket ortaklarının ortaklığa getirdiği sermayeye katılım payı adını
vermiştir. Ortaklar, ne olursa olsun şirketin amacına ulaşması için bir katılım payı getirmekle
yükümlüdürler. Bu katılım payı para; nakit; gayrimenkul; emek; marka; kişisel itibar gibi pek
çok unsurdan oluşabilir. Yani adi şirkete, TTK mad. 127’de yer alan her tür unsur katılım payı
olarak getirilebilir.
MADDE 621- Her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katılım payı
koymakla yükümlüdür.
Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa katılım payları, ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve nitelikte
ve birbirine eşit olmak zorundadır.
Bir ortağın katılım payı, bir şeyin kullandırılmasından oluşuyorsa kira sözleşmesindeki; bir şeyin
mülkiyetinden oluşuyorsa satış sözleşmesindeki hasara, ayıptan ve zapttan sorumluluğa ilişkin hükümler kıyas
yoluyla uygulanır.

Kural, bu ortakların hepsinin eşit katılım payı getirmesidir, ancak şirket sözleşmesinde
bunun aksi kararlaştırılabilir. Bununla birlikte Yargıtay’ın bir kararına göre bir adi şirket ortağı
şirkete hiç katılım payı getirmemiş olsa bile yıl sonunda ortaya çıkan kardan pay alma hakkına
sahiptir. İşte bu ortaktan gecikme faizi veya bir zarar söz konusuysa bu zararın tazmini
istenebilir. Ayrıca, bu ortak katılım payını getirmediği için diğer ortaklar da buna dayanarak
ben de katılım payını getirmiyorum diyemez, aksi halde ortada bir sermaye kalmayacaktır. Bu
söylediklerimiz kanun hükümleridir ancak sözleşmeye konulacak bir hüküm ile aksi
kararlaştırılabilir.
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Ortaklar Kararı
MADDE 624- Ortaklığın kararları, bütün ortakların oybirliğiyle alınır.
Sözleşmede kararların oy çokluğuyla alınacağı belirtilmişse çoğunluk, ortak sayısına göre belirlenir.

Adi şirketteki ortakların hepsi, kural olarak eşit yönetim yetkisine sahiptir, yani olağan
yönetim işlerini hepsi şirket adına tek başına yapabilirler. Bütün ortakların bir araya gelerek
karar almaları gereken hususlara ise ortaklar kararı adı verilir. Adi şirketin olağanüstü işleri,
ortaklık kararı ile alınmalıdır. Örneğin şirket sözleşmesinde yapılacak olan bir değişiklik,
yönetici ortak atanması, sermayenin artırılması, dava açmak, ortaklığın sona erdirilmesi gibi
kararlar, ortaklar kararı ile alınmalıdır. Kural olarak ortaklar kararı, oybirliği ile alınır ancak
sözleşmeye koyulacak bir hüküm ile oybirliği yerine oy çokluğu prensibi de benimsenebilir.
Bununla birlikte sözleşme değişikliğinin mutlaka oybirliği ile karar bağlanması gerektiği
düşünülmektedir, bu kuralın sözleşme ile değiştirilmesi de mümkün değildir.
Kar ve Zararın Paylaşımı
MADDE 622- Ortaklar, niteliği gereği ortaklığa ait olan bütün kazançları aralarında paylaşmakla
yükümlüdürler.
MADDE 623- Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, her ortağın kazanç ve zarardaki payı, katılım
payının değerine ve niteliğine bakılmaksızın eşittir.
Sözleşmede ortakların kazanç veya zarara katılım paylarından biri belirlenmişse bu belirleme,
diğerindeki payı da ifade eder.
Bir ortağın zarara katılmaksızın yalnız kazanca katılacağına ilişkin anlaşma, ancak katılma payı olarak
yalnızca emeğini koymuş olan ortak için geçerlidir.
MADDE 630- (3)Yönetici ortaklar, yılda en az bir defa hesap vermek ve kazanç paylarını ortaklara
ödemekle yükümlüdürler. Hesap döneminin uzatılmasına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. Ortaklığı
yönetenin ortaklardan birisi olmaması durumunda da aynı kural uygulanır.

TTK mad. 622 hükmü, emredici bir hükümdür. Kural olarak kar ve zarar paylaşılacaktır
ve aksine bir hüküm yoksa, bu paylaşım eşit olarak yapılır. Diyelim ki sözleşmede kara ilişkin
paylaşım hükmü konuldu ancak zarar için konmadı; bu durumda kar için belirlenen oran zarar
için de geçerlidir (veya tam tersi). Eğer bir ortak sermaye olarak emeğini getirmişse, bu ortağın
zarara katılmayacağı öngörülebilir ancak bu durumun gerçekleşmesi için mutlaka şirket
sözleşmesinde hüküm bulunmalıdır. Sözleşmede kararlaştırılmamışsa bu ortak durup
dururken “ben emeğimi sermaye olarak getirmiştim, zarara katılmıyorum” diyemeyecektir.
Kar ve zararın paylaşımı yönetici ortaklar tarafından gerçekleştirilir ve yöneticiler, yılda en az
bir defa kar dağıtmak zorundadırlar.
Adi ortaklıklarda hesap dönemi dolduğu an karın kendiliğinden bir alacak haline geldiğini
söyleyemeyiz, bir ortak ancak yöneticiyi karın dağıtılmasına teşvik edebilir. Bununla birlikte
gecikmiş avanslar için faiz istenmesi mümkündür.
Adi Şirkette Yönetim Yetkisi
Olağan İşler
Adi şirketlerde kural olarak her ortağın yönetim yetkisi söz konusudur, bunun temeli de
ortakların zaten güven ilişkisi içerisinde bir araya gelmiş olması düşüncesidir. Yönetim
yetkisine sahip olan bu ortaklar, aksi kararlaştırılmadıysa şirketin olağan işlerinde, yani şirketin
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konusunu gerçekleştirmek amacına yönelmiş her tür işlemde, tek başlarına karar verme
yetkisine sahiptirler. Bununla birlikte ortakların yönetim yetkilerini diğer ortaklardan birine
veya birkaçına ve hatta 3. kişilere devretmeleri de mümkündür.
Diyelim ki yönetim bu şekilde devredildi ve yönetici ortaklardan bir tanesi ortaklığa zarar
verecek bir işlem yapıyor. İşte bu işleme, ancak yönetim yetkisine sahip diğer ortaklar itiraz
edebilirler, yani yönetim yetkisini devretmiş olan ortağın artık söz hakkı yoktur. Ayrıca
ortakların itirazda bulunabilmeleri için söz konusu işlemin sonuçlanmamış olması gerekir. Bu
itiraza veto hakkı denir ve söz konusu işlemi durduracaktır. Veto hakkının kullanımından sonra
bu konu bir olağanüstü işlem haline gelir ve işlemin gidişatı ile ilgili tüm ortakların birlikte karar
vermeleri gerekir.
Yönetim yetkisine sahip ortakların haksız fiilleri, şirketin işlerini yürütürken yapılsa dahi,
yönetim kapsamında değerlendirilmez. Bir hukuki işlem yaptıkları zaman tüm ortaklar bunun
sorumluluğunu paylaşırlar ancak bir haksız fiil söz konusuysa bunun sorumluluğu münferittir.
Genel itibariyle yöneticiler ve ortaklar arasındaki ilişki, vekalet sözleşmesi hükümlerine tabidir.
MADDE 630- (1)Kanunun bu bölümünde veya ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadıkça,
yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişkiler, vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümlere tabidir.

Olağanüstü İşler
Adi şirketin olağanüstü işlerini ortaklık kararı ile, yani oybirliği ile karar verilmesi gereken
işler oluşturur. Yani yönetim yetkisine sahip olan ortaklar bu tür işler hakkında tek başlarına
karar veremezler ve yönetim yetkisi olsun veya olmasın tüm ortakların birlikte karar alması
gerekir. Adi şirketin olağanüstü işlerinin kapsamı konusu ise doktrinde tartışmalıdır ve bu
konuyla ilgili iki temel görüş bulunur.
İlk görüşe göre adi şirketin olağanüstü işlerinde uygulanması gereken hüküm, kolektif
şirketler ile ilgili olan TTK mad. 223 hükmüdür; çünkü bu hükümde kolektif şirketin olağanüstü
işleri düzenlenmiştir ve adi şirket de benzer olarak bir şahıs şirketi olduğu için bu hükmü adi
şirketlere de rahatlıkla uygulamamız gerekir.
İkinci bir görüş ise, adi şirketin olağanüstü işlerinde vekalet hakkındaki BK mad. 504
hükmünün uygulanması gerektiğini savunmaktadır; çünkü BK mad. 630 hükmüne göre adi
şirketin yöneticileri ve ortakları arsındaki ilişki bir vekalet ilişkisidir ve bu durumda bir vekilin
yapabileceği ve yapamayacağı işlemler esas alınmalıdır.
Bu iki görüş arasındaki temel fark ise sulh, kabul, feragat ve tahkim işlerinde ortaya
çıkmaktadır; çünkü ilk görüşe göre bunlar olağan iş olarak kabul edilirken ikinci görüş esas
alınırsa bunlar olağanüstü iş kapsamına girecektir. Yargıtay bu konuda ilk görüşü
benimsemektedir, yani TTK mad. 223’ün uygulama alanı bulacağını ve sulh, feragat, kabul ve
tahkim işlerinin olağan iş kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söylemektedir. Biz de bu
görüşü esas alacağız.
ü Eğer yönetici yetkisini aşan bir işlemde bulunmuşsa, 630. Maddenin vekalete atıf
yapması nedeniyle vekaletsiz iş görme hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
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Yöneticilerin Hakları
MADDE 627- Ortaklardan birinin ortaklık işleri için yaptığı giderlerden veya üstlendiği borçlardan
dolayı diğer ortaklar, ona karşı sorumlu olurlar; bu ortağın, yönetim işleri yüzünden doğrudan doğruya
uğradığı zararlar ile ortaklığın yönetiminden kaynaklanan tehlikeler sonucunda doğan zararları, diğer ortaklar
gidermekle yükümlüdürler.
Ortaklığa avans olarak para veren ortak, verdiği günden başlamak üzere faiz isteyebilir.
Yükümlü olmadığı hâlde ortaklık işleri için emek sarfetmiş olan bir ortak, hakkaniyetin gerektirdiği bir
karşılık ödenmesini isteyebilir.

Yöneticiler şirketin işleyişi için gerekli işlemleri yaparken çeşitli masraflara katlanmak
zorunda kalabilirler. Bu durumlarda ne olacağı BK mad. 627 hükmünde düzenlenmiştir. Buna
göre yöneticiler, masraflara diğer ortakların katılmasını talep edebilirler ve verdikleri avanslar
için faiz talep edebilirler.
Eğer şirket sözleşmesinde yönetici ortağa, yönetimi üstlendiği ayrıca bir ücret verilmesi
kararlaştırılmışsa bu mümkündür, ancak aksi halde böyle bir talepte bulunamaz. Bununla
birlikte yönetici statüsünde olmayan ve yükümlü olmadığı halde fazladan emek harcayan
ortağın adil bir ücret isteme hakkı vardır.
Yönetim ve Temsil
Adi şirkette “yönetim”, iç ilişkide karar alma anlamına gelmektedir; temsil ise dış ilişkide
icra anlamında gelir. Kural olarak kendisine yönetim görevi verilen ortağın, ortaklığı veya bütün
ortakları üçüncü kişilere karşı temsil etme yetkisi vardır. Bununla birlikte adi şirketin yönetici
ve temsilci ortakları ayırması da hukuken mümkündür.
IV. Hafta
16.02.2016
Yöneticilerin Yükümlülükleri
1. Özen Yükümlülüğü
2. Hesap Verme Yükümlülüğü
3. Ortakların Yapılan İşleri İncelemesine İzin Verme Yükümlülüğü
1. Özen Yükümlülüğü
Yöneticilerin özen yükümlülükleri, BK mad. 628 hükmünde düzenlenmiştir.
MADDE 628- Her ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermekle
yükümlüdür.
Her ortak, diğerlerine karşı, kendi kusuruyla verdiği zararları, başka işlerde ortaklığa sağladığı
menfaatlerle mahsup ettirme hakkı olmaksızın gidermekle yükümlüdür.
Ortaklık işlerini ücret karşılığı yürüten ortak, vekâlet hükümlerine göre sorumlu olur.

Bu hükme göre yöneticilerin özen yükümlülüğü iki kategoride incelenmelidir. Eğer ücret
alan bir yönetici söz konusuysa bu yönetici vekil gibi sorumlu olacaktır ve onun gibi basiretli
bir yöneticinin bir işte nasıl davranması gerekiyorsa o şekilde davranması beklenir, yani burada
beklenen objektif bir özendir. Bunun yanında eğer ücret alamayan bir yönetici söz konusu ise
kendi işlerinde göstermesi beklenen özeni göstermesi yeterlidir.
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2. Hesap Verme Yükümlülüğü
Yönetici yaptığı her işten dolayı hesap vermekle ve zamanı geldiğinde ortaklara kar
dağıtmakla yükümlüdür.
MADDE 630- Kanunun bu bölümünde veya ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadıkça,
yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişkiler, vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümlere tabidir.
Ortaklığı yönetme yetkisi bulunmayan bir ortağın, ortaklığın işlerini görmesi veya bu yetkiye sahip
ortağın yetkisini aşması hâllerinde, vekâletsiz işgörmeye ilişkin hükümler uygulanır.
Yönetici ortaklar, yılda en az bir defa hesap vermek ve kazanç paylarını ortaklara ödemekle
yükümlüdürler. Hesap döneminin uzatılmasına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. Ortaklığı yönetenin
ortaklardan birisi olmaması durumunda da aynı kural uygulanır.

3. Ortakların Yapılan İşlerin İncelemesine İzin Verme Yükümlülüğü
Bu yükümlülüğün açıklaması ile adı aynı.
ü Bakıldığı zaman bu yükümlülüklerin üçü de şahıs şirketi yükümlülükleridir; bunun nedeni
de adi şirketin büyük bir güven ilişkisine dayalı bir otaklık olmasıdır.
Yöneticilerin Sorumlulukları
Eğer yönetici ortak diğer ortaklara herhangi bir zarar vermişse bundan dolayı
sorumludur ve eğer yönetici ortak birden fazlaysa, bu durumda bunlar bu işlemden dolayı
hepsi müteselsilen sorumlu olacaklardır; yöneticinin işlerin incelenmesine izin verme
yükümlülüğü vardır ve diğer yönetici ortaklar da incelemeleri gereken bu işlerde veto hakkını
kullanma yetkisi varken kullanmadıkları için sorumluluğu paylaşırlar.
Yönetimdeki faaliyetlerin paylaşılması iç ilişkide geçerlidir ancak tüm ortaklar dışarıya
karşı müteselsilen, 1. Derece ve tüm mal varlıkları ile sorumlulardır; çünkü dış ilişki devreye
girdiği an bu iş yönetim alanından çıkıp temsil alanına girmiştir. Üçüncü kişiler, yöneticinin
işleminden doğan bir borçtan dolayı yönetim yetkisi olmayan ortağa da başvurulabilir, ancak
bu ortak daha sonra iç ilişkide yönetici ortaklara rücu edebilecektir.

MADDE 628- Her ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermekle
yükümlüdür.
Her ortak, diğerlerine karşı, kendi kusuruyla verdiği zararları, başka işlerde ortaklığa sağladığı
menfaatlerle mahsup ettirme hakkı olmaksızın gidermekle yükümlüdür.
Ortaklık işlerini ücret karşılığı yürüten ortak, vekâlet hükümlerine göre sorumlu olur.

BK mad. 628/2 hükmü, zararla ilgili olarak önemli bir hüküm içermektedir. Diyelim ki
yönetim yetkisi olan ortak şirkete bir şekilde zarar verdi ancak bir yandan da çok karlı bir işlem
yaptı, işte bu maddeye göre bu ortak zarar verdiyse bunu ne olursa olsun karşılamalıdır. Bu
yönetici gelip de “bakın ben neler kazandırdım zararı da bana ödetmeyin artık :/ ” diyemez,
mahsup etmek imkanı tanınmamıştır.
Diyelim ki 3. Kişi bir alacaklı dışarıdan ortaklığa bakıyor ve yönetici ortağın ortaklığa zarar
veren bir işlem yaptığını görüyor. İşte bu durumda da bu kişinin “bunlar borçlarını
ödeyemeyecek galiba, ben en iyisi hemen bir dava açayım” deme hakkı yoktur. Yani, şirket
alacaklılarının yöneticinin kusuru nedeniyle dava açma imkanı yoktur.
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Yönetim Yetkisinin Geri Alınması
MADDE 629- Ortaklık sözleşmesiyle ortaklardan birine verilen yönetim yetkisi, haklı bir sebep
olmaksızın, diğer ortaklarca kaldırılamaz ve sınırlanamaz.
Ortaklık sözleşmesinde yetkinin kaldırılamayacağına ilişkin bir hüküm bulunsa bile, haklı bir sebep
varsa, diğer ortaklardan her biri yönetim yetkisini kaldırabilir.
Haklı sebepler, özellikle yönetici ortağın görevini aşırı ölçüde ihmal etmesi veya iyi yönetim için gerekli
olan yeteneği kaybetmesi durumlarında vardır.

Eğer yönetim yetkisi yazılı bir şirket sözleşmesi ile verilmişse, kural olarak ancak yine
şirket sözleşmesinde yapılacak bir değişiklik ile geri alınabilir ve daha önce belirttiğimiz gibi
böyle bir değişiklik için oybirliği gerekmektedir. Bununla birlikte yönetim yetkisi yazılı bir şirket
sözleşmesi ile verilmiş olsa dahi, yönetici ortak diğer şirketlere bilgi sızdırmak, kasadan para
çalmak gibi işler yapıyorsa veya akıl hastalığı gibi bir durum ortaya çıkarsa bu bir haklı sebep
oluşturur ve bu durumda ortaklardan herhangi birinin talebi ve noterden düzenleteceği bir azil
ihbarıyla görevden alınabilir.
Eğer yönetim yetkisi ortakların sonradan aldığı bir ortaklık kararı ile devredilmişse, yine
bir ortaklık kararı ile yöneticinin yetkisine son verilebilir. Eğer haklı sebep söz konusuysa, yine
aynı şekilde ortaklardan herhangi birinin talebi ve noterden düzenleteceği azil ihbarı ile
görevden alınabilecektir.
Yönetici ortağın ölümü, gaiplik kararı, ehliyet kaybı veya istifası gibi durumlar da yönetim
yetkisinin sona ermesi nedenleri arasındandır. Bununla birlikte, yöneticinin istifası durumunda
bu istifanın uygun bir zamanda istenmesi gerekmektedir, aksi takdirde şirketin uğradığı zararı
karşılamakla yükümlü olacaktır.
Sözleşmede, yönetici ortağın görev süresine dair bir hüküm varsa bu sürenin sona ermesi
ile birlikte yönetim yetkisi de sona erecektir veya sözleşmede bir özel sona erme nedeni
öngörülmüş ve bu gerçekleşmişse bunun gerçekleşmesi ile de yönetim yetkisi yine sona
erecektir. Ortaklar dilerlerse bir otaklık kararı ile bunun uzatılmasını kararlaştırabilirler.

Adi Şirkette Temsil Yetkisi
Yönetim yetkisi şirketin iç ilişki ile ilgiliydi, temsil yetkisi ise adi ortaklığın dış ilişkisi
anlamına gelmektedir. Örneğin fabrikada un bittiği zaman yönetim yetkisine sahip ortak
fabrikaya un alma kararını verebilir ve temsil yetkisine sahip ortak da telefon açıp unu sipariş
edebilir. Zaten bu yetkiler genellikle aynı kişide toplanmıştır; çünkü adi şirketlerde kural olarak
her yönetici, temsil yetkisine de sahiptir. Dolayısıyla adi şirketin sözleşmesinde temsilci
atanmamışsa veya sonradan alınan bir ortaklık kararı ile bir temsilci atanmasına karar
verilmemişse, yönetici ortaklar temsil yetkisine haiz olacaklardır (kanuni kazanım). Temsil
yetkisi ile ilgili genel olarak BK’nın temsile ilişkin hükümleri uygulanmaktadır.
Temsil yetkisinin sınırını kural olarak şirketin olağan işleri oluşturur ancak şirket
sözleşmesine önceden konulacak bir hüküm ile bazı olağanüstü işlerin de bu yetki kapsamında
değerlendirileceğine karar verilebilir. Eğer temsilcinin, yaptığı işlemi yapma yetkisi yoksa bu
durumda yetkisiz temsil söz konusu olur ve diğer ortaklar icazet verirlerse işlem geçerli
olacaktır, aksi halde işlem geçersizdir.
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MADDE 637- Kendi adına ve ortaklık hesabına bir üçüncü kişi ile işlemde bulunan ortak, bu kişiye karşı
bizzat kendisi alacaklı ve borçlu olur.
Ortaklardan biri, ortaklık veya bütün ortaklar adına bir üçüncü kişi ile işlem yaparsa, diğer ortaklar
ancak temsile ilişkin hükümler uyarınca, bu kişinin alacaklısı veya borçlusu olurlar.
Kendisine yönetim görevi verilen ortağın, ortaklığı veya bütün ortakları üçüncü kişilere karşı temsil
etme yetkisi var sayılır. Ancak, temsil yetkisine sahip yönetici ortağın yapacağı önemli tasarruf işlemlerine
ilişkin yetkinin, bütün ortakların oybirliğiyle verilmiş olması ve yetki belgesinde bu hususun açıkça belirtilmiş
olması şarttır.

Bu hüküm, temsili doğrudan temsil ve dolaylı temsil olmak üzere ikiye ayırmaktadır.
Doğrudan temsilde ortak, işlemleri şirket adına ve şirket hesabına yapar, böylece işlem
yapıldığı anda her türlü hak ve borç şirket adına doğmuş olacaktır ve fazladan bir işlem
yapmaya gerek yoktur; dolayısıyla bu işlemden dolayı alacaklı doğrudan şirkete gidebilir.
Eğer dolaylı temsil söz konusu ise temsilci işlemi kendi adına ancak şirket hesabına yapar,
dolayısıyla yapılan işlemden doğan hak ve borcun şirkete geçebilmesi için ayrıca alacağın
temliki veya borcun nakli gibi işlemlerin yapılması gerekir.
MADDE 638- Ortaklık için edinilen veya ortaklığa devredilen şeyler, alacaklar ve ayni haklar, ortaklık
sözleşmesi çerçevesinde elbirliği hâlinde bütün ortaklara ait olur.
Ortaklık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça, bir ortağın alacaklıları, haklarını ancak o
ortağın tasfiyedeki payı üzerinde kullanabilirler.
Ortaklar, birlikte veya bir temsilci aracılığı ile, bir üçüncü kişiye karşı, ortaklık ilişkisi çerçevesinde
üstlendikleri borçlardan, aksi kararlaştırılmamışsa müteselsilen sorumlu olurlar.

BK mad. 683 hükmüne göre, temsil yetkisi sonucunda yapılan işlemler sonucu ortaya
çıkan alacaklar üzerinde ortakların elbirliği mülkiyeti doğacaktır. Yani örneğin bir adi şirket
ortağı kendine yeni bir ev alır, borçlanır ve borcunu ödeyemezse alacaklı gelip “sen adi şirket
ortağıymışsın, ben senin bu evdeki payına el koyuyorum” diyemez; çünkü adi şirkette paylı
mülkiyet söz konusu değildir. Alacaklı, ancak şirket tasfiye aşamasına geldiği zaman bu tasfiye
payına el koyabilir ancak bu aşamadan önce el koyabileceği bir pay söz konusu değildir.
Bununla birlikte bu söylediğimiz bir emredici kural değildir; şirket sözleşmesine konulacak bir
hüküm ile adi şirkette paylı mülkiyet esası da belirlenebilir.
Temsilci tarafından gerçekleştirilen işlemlerden dolayı tüm ortaklar, müteselsilen
sorumludurlar. Yani temsilcinin yaptığı işlemlerden bir borç doğarsa, 3. Kişiler ortaklardan
herhangi birine başvurabilir. Ortakların müteselsil sorumluluğu, şirket sözleşmesine konulacak
olan bir hükümle kaldırılamaz; böyle bir hüküm konulursa da bu hüküm geçersizdir. Bununla
birlikte, üçüncü bir kişiyle işlem yaparken sadece o işlem için müteselsil sorumluluğun söz
konusu olmayacağını kararlaştırılabilirler.
Temsil yetkisinin sona ermesi, yönetim yetkisinin geri alınması ile aynı usullere tabidir.

•
•
•
•
•

Adi Şirket Ortaklarının Hakları
Kural olarak her bir ortağın yönetim ve temsil yetkisi vardır.
Her ortak kar hakkına sahiptir.
Ortakların şirketle ilgili her türlü bilgi edinebilme hakkı vardır ve bunu engelleyen bir
hüküm sözleşmeye konamaz.
Ortakların şirkete ödedikleri avansları geri isteme, kararlaştırılmamış olsa bile faiz isteme
hakları vardır.
Sözleşmede kararlaştırılmamış olsa dahi, yükümlü olmadıkları halde şirket için belli bir
emek sarf etmiş olan ortaklar bunun karşılığında hakkaniyete uygun bir ücret talep
edebilirler.
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Adi Şirket Ortaklarının Yükümlülükleri
• Sadakat yükümlülüğü vardır.
• Zarara katılma yükümlülüğü vardır.
o Eğer ortak emeğini sermaye olarak katmışsa, şirket sözleşmesinde bu yönde
hüküm bulunmak şartıyla zarardan muaf tutulabilir.
• Şirketin borçlarından dolayı 1. Derecede müteselsilen sorumludurlar.
o Haksız fiiller, adi şirketle ilgili bir görev sırasında işlenmiş olsa dahi, müteselsil
sorumluluk kapsamına girmezler.
• Yeni giren ortaklar, katılımlarından önce doğan borçlardan dolayı 3. Kişilere karşı
sorumlu değildir.
• Bir ortak, ortaklıktan ayrılışından sonra doğan borçlardan sorumlu değildir.
• Ortağın kendi şahsi alacaklısı, adi şirketteki malvarlığına ancak tasfiye aşamasında
başvurulabilir; çünkü adi şirkette kural olarak elbirliği mülkiyeti vardır.
• Ortaklar, ortaklığa zarar verici her tür davranıştan kaçınmalıdırlar (affectio societatis);
bunun sonucu olarak da rekabet etmeme yükümlülüğü (rekabet yasağı) vardır.
o Ortak bu yükümlülüğe aykırı davranmışsa zararın tazmini istenecektir ve bu
davranış şirketin haklı nedenle feshini de gerektirir; çünkü artık aralarındaki
güven ilişkisi sarsılmıştır.
o Şirket sözleşmesine konulacak bir hüküm ile bu yükümlülük bertaraf edilebilir
veya diğer ortaklar bu yükümlülüğe uymayan ortağa seslerini çıkarmıyorlarsa
bu zımni bir kabul anlamına gelir.
Rekabet etmeme yükümlülüğü: Adi şirkette ortaklar bakımından düzenlenmiştir. Bir ortak,
şirket konusuna giren bir işlemi kendi adına ve hesabına; kendi adına ve başkası hesabına;
başkası adına ve başkası hesabına yapamaz.
MADDE 626- Ortaklar, kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine olarak, ortaklığın amacını
engelleyici veya zarar verici işleri yapamazlar.

Bu hüküm iç ilişkiyi ilgilendirdiği için emredici bir nitelik taşımaz, sözleşmede aksi
kararlaştırılabilir. Ayrıca duruma ortaklarca tahammül gösterilmesi ve ortaklığın sona ermesi
hallerinde de bu yükümlülük ortadan kalkacaktır.

Ortaklar Arasında Değişiklik
(Girme, Çıkma, Çıkarılma, Ölüm)
Ortaklığa Girme
MADDE 632- Ortaklığa, yeni bir ortak alınması, bütün ortakların rızasına bağlıdır.
Ortaklardan biri tek taraflı olarak bir üçüncü kişiyi ortaklıktaki payına ortak eder veya payını ona
devrederse, bu üçüncü kişi ortak sıfatını kazanamaz.

Ortaklığa yeni bir ortağın girmesi oldukça zordur; çünkü tüm ortakların bu yeni ortağa
güvenmesi ve buna oybirliği ile karar vermeleri gerekir. Bu maddenin ikinci fıkrasında da alt
katılım düzenlenmiştir. Diyelim ki ortak payını devretmek istiyor ancak ortaklıktan çıkması için
çok işlem gerekiyor. Bu durumda çıkmak isteyen ortak, diğer ortakların haberi ve izni
olmaksızın bir başkası ile alt katılım sözleşmesi imzalayarak görünürde ortak olmaya devam
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ederken haklarını bir başkasına devredebilir. Alt katılan, ortak sıfatını kazanamaz ancak kar ve
zarara katılacaktır. Eğer bu olay ortaya çıkarsa ve diğer ortaklar da bu duruma icazet verirlerse
o zaman alt katılanın şirkete ortak olması mümkün olacaktır.
Ortaklıktan Çıkma
MADDE 633- Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması, kısıtlanması, iflası, tasfiyedeki payının cebrî icra
yoluyla paraya çevrilmesi veya ölmesi hâlinde, sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin
bir hüküm varsa, bu durumlardan biri gerçekleştiğinde, o ortak veya temsilcisi ya da ölen ortağın mirasçısı
ortaklıktan çıkabilir veya diğer ortaklar tarafından yazılı olarak yapılacak bir bildirimle ortaklıktan çıkarılabilir.

Çıkma nedenleri, 633. maddede düzenlenmiştir ve ancak bu nedenler gerçekleştiği
takdirde adi şirket ortağının çıkması söz konusu olabilecektir. Bu nedenlerin hepsi aslında
şirketi sona erdirme nedenleridir (BK mad. 639), ancak eğer şirket sözleşmesine bu nedenlerin
gerçekleşmesi halinde ortağın çıkacağı öngörülmüşse ortaklıktan çıkma nedenleri haline
gelirler ortaklık bu şekilde devam edecektir.
Kural olarak her bir ortağın fesih ihbarında bulunma hakkı vardır ancak eğer ortaklardan
birisi fesih ihbarında bulunmuşsa ve diğer ortaklar şirketi sona erdirmek istemiyorlarsa, bu
durumda bildirimde bulunan ortağa “sen çık biz devam ediyoruz” diyebilirler. 633. Maddede
bahsedilen fesih bildirimi, haklı nedenle fesih (rekabet yasağının ihlali gibi) halini
kapsamamaktadır; böyle bir durumda şirketin sona ermesi gerekir ve bir ortağın çıkarak
şirketin devam etmesi mümkün değildir.
Adi şirkette elbirliği mülkiyeti olduğu için; alacaklı, ortağı borcunu ödeyemediği icraya
verdiyse mahkeme, “bu şirketi sona erdirelim ki alacaklıya tasfiye payı verebilelim” diyebilir.
Bu durumda sırf bu ortak yüzünden tasfiye aşamasına girilmesin diye diğer ortaklar bunun
tasfiye payı ne kadara denk geliyorsa bu meblağı verip ortağın çıkmasını sağlayabilirler.
Bunların yanında ortağın kısıtlanması, iflası ve ölümü de ortaklıktan çıkma
nedenlerindendir.
18.02.2016
Ortaklıktan Çıkarılma
Ortaklıktan çıkarılma da aynı şekilde TTK mad. 633 hükmünde düzenlenmektedir, zaten
çıkmanın koşulları ile çıkarılma koşulları birbiriyle aynıdır. Bunların tek farkı, çıkarılmada
ölümün bir koşul olarak aranmamasıdır. Eğer bir çıkarılma söz konusuysa, diğer ortakların
çıkarılan ortağa yazılı bir bildirimde bulunmalıdırlar.
Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları
MADDE 634- Bir ortağın ortaklıktan çıkması veya çıkarılması durumunda payı, diğer ortaklara payları
oranında kendiliğinden geçer.
Diğer ortaklar, ortaklıktan çıkan veya çıkarılan ortağa, kullanımını ortaklığa bıraktığı eşyayı geri
vermekle yükümlü oldukları gibi, kendisini ortaklığın muaccel borçlarından doğan müteselsil sorumluluktan
kurtararak, ortak sıfatının sona erdiği tarihte ortaklık tasfiye edilmiş olsaydı ödenmesi gereken tasfiye payını
ödemekle yükümlüdürler. Ortaklığın henüz muaccel olmayan borçları için diğer ortaklar, çıkan veya çıkarılan
ortağı borçtan kurtarmak yerine, kendisine bir güvence verebilirler.
Çıkan veya çıkarılan ortağın tasfiye payı, ortaklık sıfatının sona erdiği tarih itibarıyla, mali işlerde uzman
bir kişiye hesaplattırılır. Tarafların uzman kişi üzerinde anlaşamamaları durumunda bu kişi, hâkim tarafından
atanır.
MADDE 635- Ortaklık sıfatının sona erdiği tarihte, ortaklığın malvarlığı, borçlarını karşılamaya
yetmezse, çıkan veya çıkarılan ortak, payına düşen borç tutarını, zarara katılmaya ilişkin düzenlemeler
çerçevesinde diğer ortaklara ödemekle yükümlüdür.
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• Çıkan veya çıkarılan bir ortak varsa, o ortağın şirketteki payı diğer ortaklara payları
oranında geçecektir.
• Eğer ortağın kullanımına bırakılan unsurlar varsa, bu unsurlar çıkan veya çıkarılan ortak
tarafından şirkete geri verilmelidir (araba, bilgisayar, telefon vb.).
• Ortağın çıkması veya çıkarılması sırasında (ticaret sicilinden terkin anı) muaccel olan bir
borç varsa, diğer ortaklar onu o borçtan kurtarılmalıdır.
• Vadesi gelmemiş (müeccel) borçlar bakımından da ortağa ayni veya şahsi teminat
verilebilir; böylece 3. kişiler sonradan bu ortağa başvurursa bu teminatını kullanacaktır.
• Çıkan veya çıkarılan ortağın tasfiye payı, bu konuda uzman bir kişiye hesaplatılır.
• Şirket zarardaysa ve mal varlığı tasfiye payını ödemeye yetmez ise çıkan/çıkarılan ortak
zarara katılma oranında şirketin zararını ödemek durumunda kalacaktır.
• Çıkan/çıkarılan ortak, tasfiye payının yanında o sene ortaya çıkan karı da talep edebilir.
• Eğer kendi başlattığı ve devam ettiği işler varsa bunlarla ilgili bilgi ve belgeleri de talep
edebilir.
o Çıkan, çıkarılan ortağın rekabet yasağı sona ermiştir. Bununla birlikte şirket
sözleşmesine yazılı hüküm koymak şartıyla, çıkan ortağın rekabet yasağı
çıktıktan sonraki iki yılı da kapsayabilir. Ancak böyle bir hüküm yoksa, adi şirket
çıkan ortağa bu bilgi ve belgeleri vermeyebilir.
Ortağın Ölümü
Ölüm, aslında adi şirketi sona erdiren nedenlerdendir fakat ortaklar, şirket
sözleşmesinde bunun aksine hüküm koyabilirler. Eğer ortak ölmüşse, mirasçıya önemli bir
yükümlülük düşer. Ortaklardan birinin ölmesi halinde mirasçının bu durumu hemen diğer
ortaklara bildirmesi ve gerekli önlemler alınana kadar ölen ortağın yürütmekte olduğu
işlemleri dürüstlük kuralına uygun bir şekilde yürütmeye devam etmesi gerekir.
MADDE 641- Ortaklık, fesih bildiriminden başka bir yolla sona ererse, bir ortağın ortaklık işlerini
yönetme konusundaki yetkisi, sona ermeyi öğrendiği veya durumun gerektirdiği özeni gösterseydi
öğrenebileceği zamana kadar, kendisi hakkında devam eder.
Ortaklık, ortaklardan birinin ölümüyle sona ererse, ölen ortağın mirasçısı, durumu hemen diğer
ortaklara bildirmekle yükümlüdür. Mirasçı, gerekli önlemler alınıncaya kadar, ölen ortağın daha önce
yürütmekte olduğu işlere, dürüstlük kuralları çerçevesinde devam eder. Diğer ortaklar da, geçici olarak,
ortaklık işlerini aynı şekilde yürütmeye devam ederler.

Adi Şirketin Sona Ermesi
Adi şirket olsun veya olmasın, her tür şirketin sona ermesinde ikili bir ayrım söz
konusudur ve önce bu anlaşılmalıdır. Bu iki sona erme biçiminde infisah ve fesih denir.
o İnfisah: Bu nedenler gerçekleşmişse, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın şirket sona
erecektir.
o Fesih: Bu nedenler gerçekleştirmesinden sonra şirketin sona ermesi için ek bir eylem
gerekir.
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MADDE 639- Ortaklık, aşağıdaki durumlarda sona erer:
1. Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız duruma
gelmesiyle.
2. Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa, ortaklardan birinin
ölmesiyle.
3. Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa, bir ortağın kısıtlanması, iflası veya
tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesiyle.
4. Bütün ortakların oybirliğiyle karar vermesiyle.
5. Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin bitmesiyle.
6. Ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuş veya ortaklık belirsiz bir süre için ya da
ortaklardan birinin ömrü boyunca kurulmuşsa, bir ortağın fesih bildiriminde bulunmasıyla.
7. Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, her zaman başkaca koşul aranmaksızın, fesih istemi üzerine
mahkeme kararıyla.

İnfisah Nedenleri
Ø Şirketin amacının gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi (objektif imkansızlık).
Ø Şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa, ortaklardan birinin ölümü.
Ø Sözleşmede hüküm olmaması halinde, tasfiye payının cebri icraya konulması hali veya
ehliyet kaybı.
Ø Adi şirkette öngörülen sürenin dolması hali.
o Eğer sürenin bitiminden sonra ortaklar şirket faaliyetine devam ediyorlarsa bu
durumda şirket süresiz bir şirkete dönüşecektir.
Ø Şirketin devralınması durumu.
Fesih Nedenleri
Ø Şirket, ortakların alacağı karar ile sona erebilir. Ortaklar şirketi oybirliği ile alacakları
karar ile feshedebilirler.
Ø Ortaklardan birinin, kanunda düzenlenmiş olan hallerde 6 ay önceden, dürüstlük
kuralına uygun biçimde fesih ihbarında bulunması durumunda şirket sona erebilir.
§ Şirket sözleşmesinde fesih ihbarı halinin saklı tutulmuş olması lazım.
§ Şirket sözleşmesi süresiz olarak kurulmuş olmalıdır.
§ Ortaklığın devamının bir ortağın hayatı süresince veya o ortağın hayatta
kalma şartına bağlanmış olması halinde fesih ihbarında bulunulabilir.
Ø Haklı sebep gerçekleşmişse de şirket mahkeme kararıyla feshedilebilir.
ü Yöneticinin yetkisinin elinden alınması için haklı sebep varsa noterden alınacak azil
ihbarının yeterli olduğunu söylemiştik; bu kural yönetim veya temsil yetkisinin geri alınması
durumuna özgüdür. Eğer şirketi sona erdirmek için bir haklı sebep varsa mahkemeye
başvurulmalıdır, bu ikisi karıştırılmamalıdır.
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Adi Şirketin Sona Ermesinin Hüküm ve Sonuçları

• Şirket tasfiye aşamasına girer.
• Yönetim ve temsil yetkileri sona erer.
o Yönetici/temsilci ortak şirketin tasfiye aşamasına girdiğini bilmiyorsa veya
bilebilecek durumda değilse o zaman yaptığı işlem şirketi bağlayacaktır.
Bununla birlikte eğer 3. Kişi kötü niyetliyse durum farklıdır. Ancak yönetici ortak
işlemi yaptığı sırada şirketin sona erdiğini bilebilecek durumdaysa yaptığın
işlemden dolayı sorumlu olacaktır.
• Artık yeni işlem yapılmaz, mevcut işler sonuçlandırılmaya çalışılır.
MADDE 642- Katılım payı olarak bir şeyin mülkiyetini koyan ortak, ortaklığın sona ermesi üzerine
yapılacak tasfiye sonucunda, o şeyi olduğu gibi geri alamaz; ancak koyduğu katılım payına ne değer
biçilmişse, o değeri isteyebilir.
Bu değer belirlenmemişse, geri alma, o şeyin katılım payı olarak konduğu zamandaki değeri üzerinden
yapılır.
MADDE 643- Ortaklığın borçları ödendikten ve ortaklardan her birinin ortaklığa verdiği avanslar ile
ortaklık için yaptığı giderler ve koymuş olduğu katılım payı geri verildikten sonra bir şey artarsa, bu kazanç,
ortaklar arasında paylaşılır.
Ortaklığın, borçlar, giderler ve avanslar ödendikten sonra kalan varlığı, ortakların koydukları katılım
paylarının geri verilmesine yetmezse, zarar ortaklar arasında paylaşılır.
MADDE 644- Ortaklığın sona ermesi hâlinde tasfiye, yönetici olmayan ortaklar da dâhil olmak üzere,
bütün ortakların elbirliğiyle yapılır. Ancak, ortaklık sözleşmesinde, ortaklardan biri tarafından kendi adına ve
ortaklık hesabına belirli bazı işlemlerin yapılması öngörülmüşse, bu ortak, ortaklığın sona ermesinden sonra
da o işlemleri tek başına yapmak ve diğerlerine hesap vermekle yükümlüdür.
Ortaklar, tasfiye işlerini yürütmek üzere tasfiye görevlisi atayabilirler. Bu konuda anlaşamamaları
hâlinde, ortaklardan her biri, tasfiye görevlisinin hâkim tarafından atanması isteminde bulunabilir.
Tasfiye görevlisine ödenecek ücret, sözleşmede buna ilişkin bir hüküm veya ortaklarca oybirliğiyle
verilmiş bir karar yoksa tasfiyenin gerektirdiği emek ile ortaklık malvarlığının geliri göz önünde tutularak
hâkim tarafından belirlenir ve ortaklık malvarlığından, buna imkân bulunamazsa, ortaklardan müteselsilen
karşılanır.
Tasfiye usulüne veya tasfiye sonucunda her bir ortağa dağıtılacak paya ilişkin olarak doğabilecek
uyuşmazlıklar, ilgililerin istemi üzerine hâkim tarafından çözüme bağlanır.

Tasfiye Aşaması
Sona erme kararı alındığı zaman, şirket bir anda sona ermez ancak tasfiye dönemi başlar;
çünkü şirketin malvarlığı, borçları gibi açıkta kalan pek çok konu olacaktır ve bu durumların
halledilmesi gerekir. Kural, tasfiyenin ortaklarca gerçekleştirilmesidir; bununla birlikte bu işlem
3. Bir kişiye veya ortaklardan birine de devredilebilir. Eğer ortaklar bu kişinin kim olacağına
karar veremez ise, mahkeme kararı ile bir tasfiye görevlisi seçilir. Seçilen tasfiye görevlileri
genellikle bu işlemi bir ücret karşılığı gerçekleştirirler.
Bu aşamada ortaklığın tüm belgeleri ve defterleri tasfiye memuruna verilir; şirketin
durumu ile ilgili bir bilanço çıkartılır; aktifler paraya çevrili; ortaklığın alacakları tahsil edilir;
şirketin borçları ödenir. Bu noktadan sonra elde para kaldıysa ortakların yaptıkları masraflar
ödenir; ortakların verdikleri sermayeler geri ödenir (kural olarak şirkete getirilen ayni
sermayeler paraya çevrilerek geri ödenecektir); ortaklara tasfiye payı dağıtılır. Eğer ortada
zarar varsa ve ortaklık malvarlığı borçların ödenmesinde yetersiz kalırsa durum değişecektir.
Bu durumda ortaklar, zarara katılma oranında borçlarını ödeyeceklerdir.
Tasfiyenin sona ermesi ile birlikte ortaklıkların müteselsil sorumlulukları ve borçları,
zaman aşımı süresince devam edecektir.
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TİCARET ŞİRKETİ GENEL HÜKÜMLERİ

Artık adi şirketi bitirdik ve Borçlar Kanunu’nu kapatarak Ticaret Kanunu’na geçiyoruz.
TTK 124-211 maddeleri arasında her tür ticaret şirketine ve adi şirkete uygulanacak olan genel
hükümler düzenlenmiştir ve ticaret şirketleri ayrı ayrı incelenmeden önce bu genel hükümler
ele alınmalıdır.
Ortaklık Türleri
TTK mad. 124 hükmünde ticaret ortaklıklarının türleri sınırlı sayı ilkesi çerçevesinde
belirlenmiştir ve bunların dışında herhangi bir ticaret şirketi oluşturulması mümkün değildir.
Bu maddenin ikinci fıkrası ise, bu şirketler arasındaki şahıs ve sermaye şirketleri ayrımını
yapmaktadır. Daha önce de söylediğimiz gibi kooperatifler duruma göre şahıs şirketi veya
sermaye şirketi unsurlarını barındırabilirler.
MADDE 124- (1) Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden
ibarettir.
(2) Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirket sermaye şirketi sayılır.

Uygulanacak Hükümler
TTK mad. 126 hükmünde düzenlenmiştir ve burada uygulanacak hükümlerin sırası
belirtilmiştir.
MADDE 126- (1) Her şirket türüne özgü hükümler saklı kalmak şartıyla, Türk Medenî Kanununun tüzel
kişilere ilişkin genel hükümleri ile bu Kısımda hüküm bulunmayan hususlarda Türk Borçlar Kanununun adi
şirkete dair hükümleri her şirket türünün niteliğine uygun olduğu oranda, ticaret şirketleri hakkında da
uygulanır.

Emredici
Hükümler
Sözleşme
Hükümleri
Her tür şirkete özgü
özel hükümler
MK tüzel kişilere özgü
hükümleri
TTK ticaret şirketlerine ilişkin genel
hükümleri
BK adi şirket hükümleri
Diğer ticari hükümler
Ticari örf ve adet
Genel hükümler
Genel örf ve adet
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Ticaret Şirketlerinde Tüzel Kişilik
Adi şirketlerin birer tüzel kişiliğinin bulunmadığını söylemiştik, ancak bir ticaret şirketi
söz konusuysa her zaman bir tüzel kişilik vardır ve bu tüzel kişilik tescille birlikte kazanılır.
Dolayısıyla bu tescil, kurucu bir tescildir. Tescil edilen şirket sözleşmesinde şirketin işlem
konusu da belirtilmektedir. Eskiden şirket tescildeki bu işlemler dışında bir işlem yaptığı zaman
bu işlem geçersizdir diyorduk, yani bu tüzel kişiliğin işletme konusu dışında bir işlem yapma
ehliyeti yoktu. Yeni kanunla birlikte, şirketlerin hak ehliyeti bir daha düzenlendi ve ultra vires
ilkesi kaldırılmıştır (ileride daha detaylı anlatılacak).
Tüzel kişiliğin sonuçları;
o Şirketin malvarlığı şirketin tüzel kişiliğine aittir.
o Diğer kişiler ile yapılan işlemler sonucu oluşan hak ve borçlara şirketin kendisi sahip
olacaktır.
o Şirketin yerleşim yeri, merkezine göre belirlenecektir.
o Şirket ticaret unvanı kullanacaktır.
o Şirketin yönetici ve temsilcilerinin işlediği haksız fiillerden dolayı, şirketin kendisi de
faillerle birlikte sorumlu olacaktır.

V. Hafta
23.02.2016
Ticaret Şirketlerinde Ehliyet
Bu konuda bize ışık tutacak olan hüküm, TTK mad. 125 hükmüdür ve bu hükme göre,
ticaret şirketleri MK mad. 48 hükmünden aldığı yetki ile bütün hak ve borçlara sahiptir.
MADDE 125- (1) Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir.
(2) Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan
yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.
Madde 48- Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar
dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler.

Dediğimiz gibi ticaret şirketleri tüm hak ve borçlara sahip olabilirler ancak eski TTK
hükümleri uyarınca uygulama bu şekilde değildi ve ticaret şirketlerinin hak ehliyeti
sınırlandırılmıştı. Eskiden, ticaret hukukunda ultra vires dediğimiz bir kural geçerliydi ve bu
kurala göre şirketin işletme konusu dışına çıkan her tür işlem geçersiz sayılmaktaydı. Bunun
anlamı, şirketin şirket sözleşmesinde bulunan ve şirketin işletme konusunu anlatan tek tek
yazılmış olan işlemler, şirketin hak ehliyetinin sınırlarını oluşturmaktaydı. Bu kuralın sonucu
olarak da ticaret şirketleri ileride yapabilecekleri işlemler geçersiz sayılmasın diye şirket
sözleşmelerinde akıllarına hangi işlem gelirse sayıyorlardı.
İşte TTK’ya mad. 125’e sonradan getirilen 2. fıkra ile ultra vires kuralı hukukumuzdan
kalkmıştır ve şirketin işletme konusu artık hak ehliyetinin sınırını oluşturmaz. Bununla birlikte
her ne kadar işletme konusu artık hak ehliyetinin sınırı olmasa da hala önem arz ettiği konular
da vardır ve bunların en önemlisi de temsil yetkisidir.
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İşletme Konusunun Hala Önem Arz Ettiği Noktalar;
o Şirket ve esas sözleşmelerinde işletme konusu bulunması halen zorunlu bir unsurdur
o Temsil yetkisinin sınırlarını halen işletme konusu çizmektedir
o Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, işletme konusu dışında işlem yapan şirketlere fesih davası
açabilir
o Konu ticaret unvanına (A.Ş. ve Ltd.) işletme konusu yazılır
o Rekabet yasağının sınırını işletme konusu belirler.
o Devlet, belediye, il özel idaresi, köy ve diğer kamu tüzel kişileri; şirkette pay sahibi
olmasalar dahi işletme konusu kamu hizmeti olan anonim şirketlerin yönetim kuruluna
temsilci gönderebilirler.
Ticaret Şirketlerinde Yetkisiz Temsil
Eğer şirket, işletme konusu içinde bir işlem yapıyorsa bu işlem şirketin hak ehliyeti ve
temsilcinin temsil yetkisi kapsamındadır, dolayısıyla bu işlem şirketi her şekilde bağlayacaktır.
Bununla birlikte eğer şirket işletme konusu dışında bir işlem yapıyorsa TTK mad. 125/2
uyarınca bu işlem yine hak ehliyeti kapsamındadır ancak temsilcinin temsil yetkisi dışındadır.
İşte temsil yetkisinin işletme konusu dışında kullanılması halinde karşımıza şirketin türüne göre
farklı ihtimaller çıkar.
Ø Kolektif Şirket (ve kıyasen komandit&paylı komandit şirket): TTK’da buna ilişkin bir
hüküm olmadığı için BK’ya gidilir. BK’ya göre bu durumda yetkisiz temsil vardır ve işlem
askıda geçersizdir (BK 46), eğer şirket bu işleme icazet verirse işlem geçerli hale
gelecektir.
BK MADDE 46- Bir kimse yetkisi olmadığı hâlde temsilci olarak bir hukuki işlem yaparsa, bu işlem
ancak onadığı takdirde temsil olunanı bağlar.
Yetkisiz temsilcinin kendisiyle işlem yaptığı diğer taraf, temsil olunandan, uygun bir süre içinde bu
hukuki işlemi onayıp onamayacağını bildirmesini isteyebilir. Bu süre içinde işlemin onanmaması
durumunda, diğer taraf bu işlemle bağlı olmaktan kurtulur.

Ø Anonim Şirket (ve kıyasen limited şirketler): Burada da yetkisiz temsil söz konusudur
ancak bu sefer işlem askıda geçerlidir. Bu durumda üçüncü kişi iyi niyetliyse işlem
geçerli hale gelecek ve şirketi bağlayacaktır ancak kişi kötü niyetli ise şirket iptal hakkını
kullanarak işlemi geçersiz hale getirebilecektir.
MADDE 371- (2) Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de
şirketi bağlar; meğerki, üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya
durumun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu ispat edilsin. Şirket esas sözleşmesinin ilan
edilmiş olması, bu hususun ispatı açısından, tek başına yeterli delil değildir.

Ticaret Şirketlerinde Sermaye Koyma Borcu
Şirketlerin sermaye unsuru konusunda bir şirkete nelerin sermaye olarak
getirilebileceğini anlatmış ve bunların TTK mad. 127’de düzenlendiğini söylemiştik. Şimdi
inceleyeceğimiz TTK mad. 128 hükmü ise, ayni sermayelerin şirkete sermaye olarak nasıl
getirileceğini düzenlemektedir.
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MADDE 128- (1) Her ortak, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı
taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur.
(2) Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan
taşınmazlar tapuya şerh verildiği, fikrî mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicillerine, bu hüküm
uyarınca kaydedildikleri ve taşınırlar güvenilir bir kişiye tevdi edildikleri takdirde ayni sermaye kabul olunur.
Özel sicile yapılan kayıt iyiniyeti kaldırır.
(3) Sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya taşınmaz üzerinde var olan veya kurulacak olan ayni bir
hakkın konulması borcunu içeren şirket sözleşmesi hükümleri, resmî şekil aranmaksızın geçerlidir.
(4) Paradan başka ekonomik bir değer veya bir taşınırın sermaye olarak konulmasının borçlanılması
hâlinde şirket, tüzel kişilik kazandığı andan itibaren bunlar üzerinde malik sıfatıyla doğrudan tasarruf edebilir.
(5) Taşınmaz mülkiyetinin veya diğer ayni bir hakkın sermaye olarak konulması hâlinde, şirketin bunlar
üzerinde tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescil gereklidir.
(6) Mülkiyet ve diğer ayni hakların tapu siciline tescili istemi ile diğer sicillere yapılacak tescillerle ilgili
bildirimler, ticaret sicili müdürü tarafından, ilgili sicile resen ve hemen yapılır. Şirketin tek taraflı istemde
bulunabilme hakkı saklıdır.
(7) Şirket, her ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceği ve dava edebileceği
gibi, yerine getirmede gecikme sebebiyle uğradığı zararın tazminini de isteyebilir. Tazminat istemi için ihtar
şarttır. Şahıs şirketlerinde bu davayı ortaklar da açabilir.
(8) Ortaklarca, sermaye olarak konulması taahhüt edilen hakların korunması için, kurucular tarafından
ortaklar aleyhine ihtiyati tedbir istenebilir. Tedbir üzerine açılacak davalar için, Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununda öngörülen süre ancak şirketin tescil ve ilanı tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Biz ortak şirkete ayni bir sermaye, örneğin bir taşınmaz, getirmek istiyorsa ilk olarak
yapılması gereken bir bilirkişiye gitmek ve şirkete getirilecek olan bu ayni sermayenin değerini
belirletmektir. Daha sonra da belirlenmiş olan bu değer, şirket sözleşmesine geçirilecektir. Biz
adi şirketi anlatırken, adi şirketlerde şirket sözleşmesinin herhangi bir şekle tabi olmadığını,
ancak sermaye olarak getirilen unsurlarla ilgili şekil şartları varsa bunların öngörülen şekillere
uygun olarak yapılması gerektiğini söylemiştik.
Örneğin şirkete sermaye olarak bir taşınmaz getirildiğini varsayalım. Normalde bir
taşınmazın devri için taahhüt (taşınmaz satım sözleşmesi) ve tasarruf işlemleri (tapu siciline
tescil) gereklidir. Bununla birlikte ticaret hayatında bu işlemleri hızlandıracak bir usul
öngörülmüştür. Şirket sözleşmesinde şekle bağlı unsurlar bulunuyorsa, bunların ayrıca taahhüt
işlemlerinin yapılmasına gerek yoktur, şirket sözleşmesine bu unsurların yazılması taahhüt
işlemi yerine geçer, dolayısıyla örneğin taşınmaz getiriyorsak, bununla ilgili ayrı bir taahhüt
işlemi yapılmasına gerek yoktur.
Bununla birlikte TTK mad. 128 hükmüne göre, getirilen taşınmaz şirket sözleşmesine
yazıldıktan sonra ortak hemen tapu siciline gitmeli ve bunu şerh ettirmelidir (veya marka,
patent gibi başka bir şekle bağlı unsur getirdiyse ilgili sicillere gidip kayıt ettirmelidir). İşte bu
şerh/kayıt sayesinde ayni sermayenin sicildeki sayfası tasarruflara kapanacaktır ve şirketin
tesciline kadar bu unsur üzerinde herhangi bir tasarruf işlemi veya hak kazanımı söz konusu
olamaz. Bu kayıt ve şerh, unsurların mülkiyeti şirkete geçene kadar korumayı amaçlamaktadır.
Bütün bunları ardından da şirket sözleşmesinin ticaret sözleşmesine tescili gerekir. İşte
bu noktadan sonra sözleşmedeki sermaye, şirketin mülkiyetine geçecektir. Ticaret sicili
müdürü, tescili istenen şirket sözleşmesini inceleyecek ve şirket sözleşmesindeki şekle bağlı
unsurları diğer sicillere bildirecektir, ve gerekli tesciller yapılacaktır; buna siciller arası işbirliği
denir. Tapudaki tescil işleminin yapılması ile birlikte şirket artık taşınmaz üzerinde tasarrufta
bulunabilir.
Eğer sermaye olarak bir taşınır mal getiriliyorsa, bu da şirketin tesciline kadar güvenilir
bir kişiye teslim edilmelidir ki şirket sözleşmesinin tesciline kadar üzerinde tasarruf
yapılamasın.
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Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmemesi
Ortağın sermaye borcunu yerine getirmesi, ticaret şirketleri için çok önemlidir. Ortağın
bu borcunu gerçekleştirmemesi durumu ise 128/7 hükmünde düzenlenmiştir. Eğer ortak bu
borcunu yerine getirmezse şirketin kendisine tanınan bir takım haklar vardır. Şirket, bu ortağın
borcunu yerine getirmesi isteyebilir, dava edebilir ve eğer bu nedenle şirket zarara uğramışsa
zararın tazminini isteyebilir. Bunun istisnası olarak yeni kanun, 7. Maddede şahıs şirketleri
bakımından bu davayı açma yetkisini sadece şirketin kendisine değil ortaklara da vermiştir.
Bununla birlikte ortaklar, 128/8 hükmüne göre her tür şirkette sermaye olarak getirilen
hakların korunması amacıyla ihtiyati tedbir talebinde bulunabilirler.
Temerrüt Faizi
MADDE 129- (1) Zamanında ifa edilmeyen sermaye para ise, 128 inci madde gereğince tazminat
hakkına halel gelmemek şartıyla, aksine şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede hüküm yoksa, şirketin
tescili anından itibaren temerrüt faizi de ödenir.

Eğer ortak şirkete sermaye olarak para getiriyorsa ve sermaye borcu zamanında ifa
edilmemişse, bu hükme göre şirketin tescili anından itibaren temerrüt faizi de ödenebilecektir,
ancak şirket sözleşmesinde aksine hüküm bulunmaması gerekir.
Şirkete Alacak Getiren Ortağın Sorumluluğu
MADDE 130- (1) Sermaye olarak şirkete alacaklarını devretmiş olan bir ortak, alacaklar şirketçe tahsil
edilmiş olmadıkça sermaye koyma borcundan kurtulmaz.
(2) Alacak, vadesi gelmemiş ise aksi kararlaştırılmış olmadıkça, vade gününden, muaccel ise şirket
sözleşmesi veya esas sözleşme tarihinden itibaren bir ay içinde şirketçe tahsil edilmelidir.
(3) Her ne sebeple olursa olsun, bu süre içinde tahsil edilemediği takdirde, gecikmeden dolayı şirketin
tazminat hakkına halel gelmemek şartıyla, ortak, sürenin bitiminden itibaren geçecek günlerin temerrüt faizini
de öder.
(4) Alacak kısmen tahsil edilmişse, yukarıdaki hükümler tahsil edilmemiş olan kısım hakkında geçerlidir.

Benim bir alacak hakkım olsa ve bunu şirkete sermaye olarak getirmek istesem, bu
alacak hakkı şirkete tahsil edilmediği sürece şirkete sermaye olarak getirilmiş olmaz. Bu tahsil
işlemi ise vadesi gelmemiş alacaklar bakımından vadeden itibaren; vadesi gelmiş alacaklar
bakımından ise şirket sözleşmesi tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yapılmalıdır. 130/3
hükmüne göre zamanında ödememişse hem şirketin zararını ödeyecek hem de şirket temerrüt
faizine hak kazanacaktır.
Sermaye Koyma Borcu ile İlgili Karineler
MADDE 131- (1) Sermaye olarak konulan ayınlara, bilirkişi tarafından biçilecek değerler, ilgililerce
kabul edilmiş sayılır.
(2) Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, sermaye olarak konan
ayınların mülkiyeti şirkete ait ve haklar şirkete devredilmiş olur.
(3) Hizmet karşılığı olarak verilecek ücretin kısmen veya tamamen kâra iştirak suretiyle ifası
kararlaştırıldığı takdirde bu kayıt çalışanlara ortak sıfatını vermez.

Bu maddede tüm şirketler bakımından kabul edilmiş 3 karine ele alınmıştır;
o Eğer ayni sermaye getirilmişse kural olarak bilirkişilerce yapılan değer tespiti herkes
tarafından kabul edilmiş sayılır.
o Şirket/Esas sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa ayni sermayenin mülkiyeti şirkete
aittir ve haklar şirkete devredilmiştir.
o Şirketteki çalışana hizmeti karşılığı maaş yerine kar payı verilmesi kararlaştırılırsa, bu o
çalışana ortak sıfatı kazandırmaz.
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-------------------------------------------------------------I.Vize------------------------------------------------------VI. Hafta
1.03.2016
Ticaret Şirketlerinde Faiz ve Ücret Alma Hakkı
Ticaret şirketleri ortakları, kanunda aksine bir hüküm yoksa ve şirket sözleşmesinde
hüküm bulunuyorsa, koydukları sermaye için faiz ve verdikleri hizmetler için ücret isteme
hakkına sahiptirler. Bununla birlikte sermaye şirketlerinde bu hakkın bir istisnası söz
konusudur; çünkü sermaye şirketlerinde ortaklar, kural olarak koydukları sermaye için faiz
isteyemezler.
MADDE 132- (1) Kanunlarda aksine hüküm yoksa, şirket sözleşmesiyle ortakların, koydukları
sermayeler için faiz ve şirketteki hizmetleri sebebiyle kendilerine ücret verilmesi kabul olunabilir.
MADDE 133- (1) Bir şahıs şirketi devam ettiği sürece ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, hakkını
şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesholunmuşsa tasfiye payından alabilir.
Henüz bilanço düzenlenmemişse alacaklı bilançonun düzenlenmesi sonucunda borçluya düşecek kâr ve tasfiye
payı üzerine haciz koydurabilir.
(2) Sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından almak
yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış veya bağlanmamış payların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı
İcra ve İflas Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesini ve paraya çevrilmesini
isteyebilirler. Haciz, istek üzerine, pay defterine işlenir.
(3) Bunun dışında, alacaklılar, tüm ticaret şirketlerinde alacaklarını, ortağın şirketten olan diğer
alacaklarından da alabilme ve bunun için haciz yaptırabilme yetkisini de haizdir.
(4) Yukarıdaki hükümler borçlu ortakların şirket dışındaki mallarına alacaklıların başvurmalarına engel
olmaz.

TTK mad. 133 hükmü ise ortağın kişisel alacaklısının nelere başvurabileceğini
düzenlemektedir;
• Şahıs şirketlerinde ortağın kişisel alacaklısı;
§ Bilanço düzenlenmişse hemen gidip borçluya düşen kar payına veya
tasfiye payına el koyabilir.
§ Henüz bilanço düzenlenmemişse borçluya düşecek olan bu pay
üzerinde haciz koyabilir.
• Sermaye şirketlerinde de alacaklar ortağın kar payına ve tasfiye payına başvurabilirler.
Bunun yanında bu bir sermaye şirketi olduğu için ve ortada bir “pay” olduğu için, bu
payı haczetme hakları da vardır.
Ticaret Şirketlerinde Kamu Denetimi
Bir ülkede bulunan ticaret şirketleri, o ülkenin ekonomisi bakımından oldukça etki sahibi
oluşumlardır; çünkü o ülkede fazlaca ticaret şirketi varsa ve bunlar iyi işliyorsa ekonomi de
iyiye gider, ancak bu şirketlerin kötü yönetilmesi de ekonomiyi bir o kadar olumsuz yönde
etkileyecektir. İşte bu nedenle ülkemizde de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ticaret şirketlerini
her zaman kontrol altında tutmak istemektedir.
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MADDE 210 -(1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu Kanunun ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerinin
uygulamasıyla ilgili tebliğler yayımlamaya yetkilidir. Ticaret sicili müdürlükleri ve şirketler bu tebliğlere
uyarlar. Ticaret şirketlerinin, bu Kanun kapsamındaki işlemleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim
elemanları tarafından denetlenir. Bu denetimin ilkeleri ve usulü ile denetime tabi işlemler Bakanlıkça
hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.
(2) Diğer bakanlık, kurum, kurul ve kuruluşlar, ancak kendilerine kanunla tanınan yetkinin sınırları
içinde kalmak şartıyla ve öngörülen amaç, konu ve şekle tabi olarak şirketlere ilişkin düzenlemeler yapabilir.
(3) Kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve
faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ticaret şirketleri hakkında, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak
kaydıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, bu tür işlem, hazırlık veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren bir
yıl içinde fesih davası açılabilir.

TTK mad. 210 hükmü, bize Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ticaret şirketleri üzerinde
yapmakta olduğu kamu denetimini gösterir. Bu hüküm, eskiden yalnızca anonim şirketler için
düzenlenmiş, ardından yeni kanunla birlikte tüm ticaret şirketleri üzerinde uygulama alanı
bulmuş bir hükümdür ve bu hükme göre Bakanlık, söz konusu denetimini hükümlerin nasıl
uygulanacağını göstermek amacıyla tebliğler ve şirket işlemlerinin nasıl yapılacağını
göstermek amacıyla yönetmelikler çıkararak sağlayacaktır.
Çıkarılan tebliğ ve yönetmelikler yoluyla denetim yetkisinin yanında, Bakanlığa fesih
davası açma olanağı da tanınmıştır ve bu davayı açmasının da bazı koşulları bulunmaktadır.
Şirket işletme konusunun dışında iş yapıyorsa veya muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunuyorsa,
Bakanlık bu işlemin, hazırlığın veya faaliyetin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl içinde fesih davası
açabilecektir.
ü Sağlığa kavuşturucu etki: Kural olarak bir ticaret şirketinde bulunması gereken
unsurlardan biri bulunmuyorsa, bu şirketin hiçbir şekilde tescil edilmemesi gerekir.
Bununla birlikte herhangi bir nedenle bu tescil yapılmışsa, ticaret sicil müdürü bu şirketi
tescil ettiği andan itibaren eksik olan unsur düzelmiş sayılır ve şirket sözleşmesi artık
geçerlidir; işte buna sağlığa kavuşturucu etki denir. Yani Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
açacağı fesih davası bu durumda söz konusu olur eksikliği tespit ettiği andan 1 yıl içinde
dava açabilecektir.
v TTK mad. 333, 334, 353, 407 ve 530 hükümlerinde de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
kamu denetimi yetkisinin var olduğu bazı diğer özel durumlar düzenlenmiştir (Sınıfta
sadece kanun maddelerini okuduk, açıp bir okumak gerekebilir).

YENİDEN YAPILANMA
(Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme)
(Merger, Division, Conversion)
TTK mad. 134-194 hükümleri arasında ticaret şirketlerinin yeniden yapılanması
düzenlenmiştir ve tüm yapısal değişikler açısından önemli olan iki ortak nokta, söz konusudur;
ilk olarak yapılanma sonrası haklar olduğu gibi devam eder (çalışan işçilerin hakları sona ermez,
alacaklılar da çok sıkı bir şekilde korunmaktadır) ve ikinci olarak, külli halefiyet durumu söz
konusudur. Şimdi bunları tek tek ele alacağız.
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BİRLEŞME
(Merger)

İki veya daha fazla ticaret şirketinin veya ticari işletmenin, mal varlıkları tasfiye
olunmaksızın bir sözleşme ile taraflardan birine veya yeni kurulacak bir şirkete katılmasına
birleşme adı verilmektedir ve kanun bunu ikili bir ayrım içinde incelemektedir; bunlar
devralma suretiyle birleşme ve yeniden kuruluş yoluyla birleşmedir.
TTK’da birleşme, öncelikle 134-158 maddeleri arasında düzenlenmiştir, bunun yanında
191-194 arasındaki yeniden yapılanmalara ilişkin ortak hükümler de uygulama alanı bulacaktır.
Bunun dışında kooperatiflerde, rekabet kanununda, bankacılık kanununda, sigortacılık
kanununda, KDV kanununda da birleşmeye ilişkin hükümler yer almaktadır.
Devralma Suretiyle Birleşme
Bir A şirketi ve bir B şirketi olsun. A şirketinin karlılığı istediği seviyede değildir ve yanına
büyük bir destek bulursa yoluna çok daha karlı bir şekilde devam edebileceğini düşünmektedir.
A ve B şirketi görüşmelere başlarlar ve B der ki, “gel benim kanatlarım altına gir, birlikte devam
edelim”. İşte burada devralma yoluyla birleşme söz konusudur, yani A şirketi ortadan kalkar
ve tüm malvarlığı, hakları, borçları ile bir bütün halinde B şirketine geçer. Ticaret sicilinde artık
bir A şirketi kalmamış ve şirket olduğu gibi B şirketine gelmiştir ve A şirketi tasfiye aşamasına
girmeden, tasfiyesiz olarak infisah etmiştir.
Yeniden Kuruluş Yoluyla Birleşme
Yine A ve B şirketleri var diyelim. Bu birleşme türünde ikisi de birbirinin çatısı altına
girmek yerine yepyeni bir çatı altında birleşmek istiyorlar ve dolayısıyla C şirketi adı altında
yepyeni bir şirket kurulmuş oluyor. Böylece her iki şirket de tasfiye aşamasına girmeden infisah
edilerek bir bütün halinde C şirketinin bir parçası oluyorlar.
v Her iki tür birleşmede külli halefiyet ilkesi geçerlidir, dolayısıyla şirketlerin
malvarlıkları, şirket ortaklarının devralan şirkette ortak olmaya devam etmesi suretiyle
aktarılır; yani başka bir deyişle aslında şirketin ismi dışında hiçbir şey değişmemektedir.
Birleşmenin Temel İlkeleri
1. Malvarlığının Devamlılığı İlkesi
2. Külli Halefiyet İlkesi
3. Alacaklıların Korunması İlkesi
Ø Malvarlığında Devamlılık İlkesi: Birleşme işleminin gerçekleşmesi, devrolunan şirketin
tasfiyesiz olarak infisahına yol açar ve birleşmeye konu olan şirketin malvarlığındaki
unsurların (şekle tabi olsa dahi), ayrı ayrı işlemlerle devredilmesine gerek yoktur,
birleşme sözleşmesi bu işlemleri bizim için yapmaktadır. Sicil müdürü, bu işlemleri siciller
arası işbirliği aracılığı ile gerçekleştirecektir.
Ø Külli Halefiyet İlkesi: Devralan şirket devrolunana halef olacaktır; yani devrolunanın
alacak ve borçları devralana geçer.
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Ø Alacaklıların Korunması İlkesi: Devrolunan şirketin alacaklıları birleşme işlemlerinde
korunmuştur ve bunlar bakımından getirilmiş çok önemli koruma hükümleri vardır.
Zaten malvarlığı hiçbir şekilde tasfiye edilmeksizin geçtiği için alacaklıların haklarının
zedelenmesi de söz konusu olmayacaktır.

Birleşmenin Tarafları
MADDE 137- (1) Sermaye şirketleri;
a) Sermaye şirketleriyle,
b) Kooperatiflerle ve
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle,
birleşebilirler.
(2) Şahıs şirketleri;
a) Şahıs şirketleriyle,
b) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle,
c) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle,
birleşebilirler.
(3) Kooperatifler;
a) Kooperatiflerle,
b) Sermaye şirketleriyle ve
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle,
birleşebilirler.

Ø Bir sermaye şirketi söz konusuysa;
o Başka sermaye şirketleriyle,
o Kooperatiflerle
o Ancak devralan konumunda olmak koşuluyla şahıs şirketleriyle birleşebilir.
§ (Kanun koyucu, şahıs şirketlerini olabildiğince ortadan kaldırmaya ve
bunları sermaye şirketine dönüştürmeyi amaçlamaktadır)
Ø Bir şahıs şirketi söz konusuysa;
o Diğer şahıs şirketleri ile
o Devrolunan konumunda olmak koşuluyla sermaye şirketleriyle
o Devrolunan olmak koşuluyla kooperatiflerle birleşebilir.
Ø Bir kooperatif söz konusuysa;
o Sermaye şirketleriyle
o Diğer kooperatiflerle
o Devralan şirket olmak koşuluyla şahıs şirketleriyle birleşebilir.
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3.03.2016
Ortakların Birleşme Sonrası Ortaklıktan Çıkması
(Squeeze Out)
MADDE 141- (1) Birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay
ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma
akçesi arasında seçim yapma hakkı tanıyabilirler.
(2) Birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde, sadece ayrılma akçesinin verilmesini
öngörebilirler.

Kural olarak bir birleşme halinde, malvarlığının geçmesi ile birlikte ortaklık hakkı da
geçmektedir, bununla birlikte sözleşmeye konulan bir hükümle, birleşme işlemiyle ortağın
çıkması da mümkündür ve bu imkan TTK mad. 141 hükmünde düzenlenmiştir. Birleşmenin
sonucunda bir ortağın şirketten ayrılması, ayrılma akçesi yoluyla mümkündür.
Eğer ayrılma akçesi ortağa sözleşmede verilen seçimlik bir hak olarak sunulmuşsa, ortak
dilerse kendi payını alarak ortaklıktan çıkabilecektir, buna seçimlik ayrılma akçesi denir.
Madde 151- (5) Birleşme sözleşmesi bir ayrılma akçesini öngörüyorsa bunun, devreden şirket şahıs
şirketiyse oy hakkını haiz ortaklarının, sermaye şirketiyse şirkette mevcut oy haklarının yüzde doksanının
olumlu oylarıyla onaylanması şarttır.

Çok büyük bir şirket ile küçük bir şirketin birleşmesi gibi bazı durumlarda büyük şirket,
küçük şirketteki pay sahiplerini bünyesinde tutmak istemiyorsa sözleşmede zorunlu ayrılma
akçesi öngörülmüş olabilir. Bu durumda ortağa seçimlik bir hak tanınmamıştır ve ortaklar
çıkmak zorundadır ancak zorunlu ayrılma akçesinin getirilmesi için 151/5 hükmünde farklı
şartlar getirilmiştir. Bu hükme göre zorunlu ayrılma akçesinin öngörülebilmesi için şahıs
şirketlerinde ortaklarının tümünün, sermaye şirketlerinde ise oy hakkına sahip ortakların
%90’ının oyu gerekecektir.
Birleşmenin Mümkün Olmadığı Durumlar
Kural olarak birleşmenin mümkün olmayacağı iki durum söz konusudur ve bunlar tasfiye
halindeki şirketlerin birleşmesi ve sermayesini kaybetmiş/borca bir şirketin birleşmesi
halleridir. Bununla birlikte kanun, bu hallerde dahi bazı şartlar altında istisnai olarak
birleşmeye vermektedir.
1. Tasfiye halindeki şirketin birleşmeye katılması
MADDE 138- (1) Tasfiye hâlindeki bir şirket, malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve
devrolunan şirket olması şartıyla, birleşmeye katılabilir.
(2) Birinci fıkradaki şartların varlığı, devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret
sicili müdürlüğüne sunulan belgelerle ispatlanır.

ü Tasfiye halindeki şirket birleşmeye katılabilir ancak bunun için mutlaka
devrolunan şirket pozisyonunda olmalıdır ve malvarlığının henüz dağıtılmaya
başlanmamış olması gerekmektedir.
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2. Sermayesini kaybetmiş/borca batık bir şirketin birleşmeye katılması
MADDE 139- (1) Sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolan veya
borca batık durumda bulunan bir şirket, kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık
durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe, tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir şirket
ile birleşebilir.
(2) Birinci fıkradaki şartın gerçekleşmiş olduğunu ispatlayan belgelerin, devralan şirketin
merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulması şarttır.

ü Bu durumdaki şirketler de birleşmeye konu olabilir ve hem devralan, hem de
devralınan olabilecektir. Bununla birlikte kaybolan sermayesini ya da borca
batıklığını karşılayacak olan tutarda öz sermayeye sahip bir şirketle birleşmelidir.
§ Sermayesini Kaybetmiş Şirket: Şirketin bilançosuna baktığımız zaman pasifler kısmında
yer alan ve şirketin yapacağı işlemlere esas itibariyle kaynak sağlayan unsura öz kaynak
adı verilir; bunun içinde sermaye, yedek akçe, kar gibi unsurlar yer almaktadır. Öz
kaynaklarının yarısını kaybetmiş olan bir şirket ise, sermayesini kaybetmiştir.
§ Borca Batık Şirket: Şirketin zararının şirket sermayesi ile yedek akçelerin toplamının
yarısını aşması durumunda şirket borca batmış demektir.
Birleşmede Yapılması Gereken İşlemler
1. Sözleşmenin İmzalanması
MADDE 145- (1) Birleşme sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Sözleşme, birleşmeye katılan şirketlerin,
yönetim organlarınca imzalanır ve genel kurulları tarafından onaylanır.

Birleşecek şirketlerin yönetim organları bir birleşme sözleşmesi imzalarlar. Bu sözleşme
mutlaka yazılı olarak yapılmalıdır ve şirketlerin genel kurullarınca onaylanmalıdır.
2. (Gerektiğinde) Ara Bilanço Çıkartılması
MADDE 144- (1) Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında altı aydan fazla
zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında
önemli değişiklikler meydana gelmişse, birleşmeye katılan şirketler bir ara bilanço çıkarmak zorundadır.

Bilanço, bir şirketin kar-zarar durumunu ortaya koyar ve dolaysıyla birleşme işlemleri
için çok önemlidir. İşte bu hüküm diyor ki eğer çıkarılan son bilanço üzerinden 6 ay geçtiyse
veya şirket bu süre zarfında çok önemli bir alım/satım yaptıysa mevcut bilanço şirketin gerçek
durumunu yansıtmıyor olabilir ve dolayısıyla bir ara bilanço çıkartılmalıdır.
3. Birleşme Raporu
MADDE 147- (1) Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları, ayrı ayrı veya birlikte, birleşme
hakkında bir rapor hazırlarlar.

İlgililerin korunması için bir birleşme raporu çıkarılmalıdır. Birleşme sözleşmesi çok
teknik bir belgedir ancak birleşme raporu daha basit, sözel ve herkesin anlayabileceği bir
rapordur. Bununla birlikte KOBİ’lerin söz konusu olması durumunda ve kolaylaştırılmış
birleşmelerde, taraflar isterlerse rapor hazırlamaktan muaf tutulabilirler.
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§ Kolaylaştırılmış Birleşme: Birleşmeden sonra devralınan şirketlerin büyük bölümü
ayrılma akçesi ile çıktıysa ve devralan şirketin tamamen üstünlüğü veya %90 oy hakkı
varsa, bu durumda pek çok şeyin oylanmasına gerek kalmamıştır. İşte bunlara
kolaylaştırılmış birleşme denir ve bunlarda inceleme hakkının sağlanmasına gerek
yoktur.
4. İnceleme Hakkının Sağlanması
TTK mad. 149 hükmüne göre birleşmeye katılan her bir şirket, birleşme işlerinin
görüleceği genel kuruldan tam 30 gün önce, hazırladıkları belgeleri ortakların ve ilgililerin
incelemesine sunacaklardır. Bu belgelerin içerisinde birleşme sözleşmesi, ara bilanço, birleşme
raporu ve finansal durumalar gibi belgeler yer alır. İnceleme hakkı, ilgililere ticaret sicili
gazetesinde ve şirketin bir internet sitesi varsa buradan da ilan edilmelidir.
Küçük ve orta ölçekli şirketler, bu inceleme hakkından feragat edebilirler; çünkü
bunların ortakları ve yöneticileri zaten genellikle aynıdır.
5. Genel Kurulun Onayı
TTK mad. 151 hükmüne göre şirketin yönetim organı, birleşme sözleşmesini genel kurula
sunacaktır ve bu sözleşmenin genel kurulda onaylanması gerekir. Bu onayın nasıl alınacağı ise
her bir şirket türü için tek tek sayılmıştır.
MADDE 151- (1) Yönetim organı, genel kurula birleşme sözleşmesini sunar. Birleşme sözleşmesi genel
kurulda;
a) Bu Kanunun 421 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi saklı olmak üzere, anonim ve sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla,
genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçüyle,
b) Bir kooperatif tarafından devralınacak sermaye şirketlerinde, sermayenin çoğunluğunu temsil
etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçüyle,
c) Limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip bulunmaları şartıyla,
tüm ortakların dörtte üçünün oylarıyla,
d) Kooperatiflerde, verilen oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla; ana sözleşmede ek ödeme ve başka edim
yükümlülükleri ya da sınırsız sorumluluk kabul edilmiş veya bunlar mevcut olup da genişletilmişse kooperatife
kayıtlı tüm ortakların dörtte üçünün kararıyla,
onaylanmalıdır.
(2) Kollektif ve komandit şirketlerde birleşme sözleşmesinin oybirliğiyle onaylanması gerekir. Ancak,
şirket sözleşmesinde birleşme sözleşmesinin bütün ortakların dörtte üçünün kararıyla onaylanması
öngörülebilir.
(3) Bir sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin, başka bir şirketi devralması hâlinde, birinci
fıkranın (a) bendindeki nisaba ek olarak, komanditelerin tamamının birleşmeyi yazılı olarak onaylamaları
gereklidir.
(4) Bir limited şirket tarafından devralınan anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette,
devralma ile ek yükümlülük ve kişisel edim yükümlülükleri de öngörülüyorsa veya bunlar mevcut olup da
genişletiliyorsa, bütün ortakların oybirliğine gerek vardır.
(5) Birleşme sözleşmesi bir ayrılma akçesini öngörüyorsa bunun, devreden şirket şahıs şirketiyse oy
hakkını haiz ortaklarının, sermaye şirketiyse şirkette mevcut oy haklarının yüzde doksanının olumlu oylarıyla
onaylanması şarttır.
(6) Birleşme sözleşmesinde devrolunan şirketin işletme konusunda değişiklik öngörülmüşse, birleşme
sözleşmesinin ayrıca, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi için gerekli nisapla onaylanmış olması zorunludur.

Eğer şirket sözleşmesinde bir ayrılma akçesi öngörülmediyse genel kurulda yapılması
gereken işlerden bir tanesi de şirket sermayesinin artırılmasıdır, böylece yeni gelecek olan
ortaklara da pay verilebilecektir; çünkü ortakların paylarının toplamı (itibari değer), sermayeyi
oluşturmaktadır. Şahıs şirketlerinde zaten değişir sermaye esas alındığı için bir problem yoktur
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ancak sermaye şirketlerinde esas sermaye söz konusu olduğu için, genel kurul tarafından bir
sermaye artışı kararı mutlaka alınmalıdır.
TTK mad 143 hükmüne göre, yeni kuruluş yoluyla bir birleşme söz konusuysa ayni
sermayeye ilişkin hükümler ile asgari ortak sayısına ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.
Örneğin A şirketinden gayrimenkul geliyorsa, bunun tapu siciline tescili gibi işlemlere gerek
yoktur, zaten külli halefiyet söz konusudur.
Çok büyük bir birleşme varsa, RKHK mad. 7 uyarınca ayrıca Rekabet Kurulu’ndan bir izin
alınması gerekebilir.
6. Ticaret Siciline Tescil ve İlan
İşlem her bir şirketin genel kurulundan çıktıktan sonra, bu sözleşmenin ticaret sicilinde
tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir; birleşme tescille birlikte geçerlilik kazanacaktır.
Devralma yoluyla birleşme durumunda devralınan şirketin bütün malvarlığı devralana
geçecektir ve devralınan şirket, tasfiyesiz olarak infisah edecektir. Eğer birleşme sırasında bir
sermaye artırımı olursa bunun da mutlaka tescil edilmesi gerekmektedir. Bunun ardından
birleşme kararı, ticaret sicili gazetesinde ilan olunacaktır.
Birleşmenin Hüküm ve Sonuçları
• Devamlılık ilkesi söz konusu olduğu için devrolunan şirketin ortakları, devralan şirketin
ortakları haline gelirler.
• Ortaklar belirlenen birleşme oranına göre diğer şirkette pay alacaklardır.
§ Eğer payların değişiminde bir küsurat ortaya çıkmışsa, bu fark ortağa
elden verilebilir. İşte buna denkleştirme akçesi denir.
• Külli halefiyet ortaya çıkacaktır, yani şirketin tüm malvarlığı, aktifleri ve pasifleri devralan
şirkete geçecektir.
• Tüzel kişilik tasfiye edilmeksizin sona erecektir.
• Alacaklılar korunacaktır
Alacaklıların Korunması: Birleşme işlemlerinde alacaklıların korunması çok önemlidir ve
kanun da onları düşünerek 157. Madde hükmünü öngörmüştür. Bu hükme göre, birleşmeye
katılan şirketin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından (tescilden) itibaren
3 ay içerisinde istemde bulunurlarsa, devralan şirket bunların alacaklarını teminat altına
alacaktır ve birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına bu haklarını ticaret sicili gazetesinde
7’şer gün arayla 3 defa yapılacak olan ilanla ve ayrıca internet sitesine koyacakları ilanla
bildirmelidirler. Bununla birlikte şirket dilerse, alacaklılara teminat göstermeden direk borcu
ödeyebilir, ancak bunu yaparken diğer alacaklıların haklarını zedelememelidir.
MADDE 157- (1) Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik
kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan şirket bunların alacaklarını teminat altına
alır.
(2) Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla
üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler.
(4) Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, yükümlü şirket teminat
göstermek yerine borcu ödeyebilir.
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MADDE 158- (1) Devrolunan şirketin borçlarından birleşmeden önce sorumlu olan ortakların
sorumlulukları birleşmeden sonra da devam eder. Şu şartla ki, bu borçlar birleşme kararının ilanından önce
doğmuş olmalı veya borçları doğuran sebepler bu tarihten önce oluşmuş bulunmalıdır.
(2) Devrolunan şirketin borçlarından doğan, ortakların kişisel sorumluluğuna ilişkin istemler, birleşme
kararının ilanı tarihinden itibaren üç yıl geçince zamanaşımına uğrar. Alacak ilan tarihinden sonra muaccel
olursa, zamanaşımı süresi muacceliyet tarihinden başlar. Bu sınırlama, devralan şirketin borçları dolayısıyla
şahsen sorumlu olan ortakların sorumluluklarına uygulanmaz.
(3) Kamuya arz edilmiş olan tahvil ve diğer borç senetlerinde sorumluluk itfa tarihine kadar devam
eder; meğerki, izahname başka bir düzenleme içersin.
(4) İş ilişkileri hakkında 178 inci madde hükmü uygulanır.

Ortakların kişisel sorumlulukları söz konusu olabilir ve birleşmede bunların sona ermesi
durumu gündeme gelecektir. İşte bu sorunu çözmek için de TTK mad. 158 hükmü getirilmiştir.
Ortakların kişisel sorumluluklarına ilişkin talepler, birleşme kararının ilanından itiabaren 3 yıl
geçemsiyle zamanaşımına uğrayacaktır. Eğer bir iş ilişkisi varsa, bunlar da kural olarak devam
edecektir.
VII. Hafta
8.03.2016
BÖLÜNME
(Division)
TV üretimi yapan büyük bir şirket, işlerin büyümesiyle beyaz eşya üretimine, hatta daha
sonra bilgisayar üretimine başlamıştır ancak bu kadar büyük çaplı şirketlerde doğal olarak
kontrolü sağlamak zorlaşır ve bu da hem şirketin hem de yöneticilerin sorumluluğunun artması
anlamına gelir. İşte böyle bir durumda söz konusu şirket bu riski göze alıyorsa aynen devam
edebilir, ancak küçük birimler üzerinde ayrı yönetimlerin olduğu merkezci bir politika izlemek
istiyorsa bölünme yoluna başvuracaktır.
Aynı örnek üzerinden gidecek olursak, şirket bölündüğü zaman PC ve beyaz eşya üretimi
yapan bölümlerini yeri kurulacak yavru şirketlere devrederek bunların üzerinde bir şirket
konumuna gelerek bir holding oluşumuna gidebilir veya hiç böyle bir gruplaşmaya gitmeksizin
kendinden bu bölümleri tamamen ayırarak ticaret hayatına devam edebilir. Dolayısıyla bir
tanım yapmak gerekirse, bir şirketin malvarlığını kısımlara ayırarak bu kısımları mevcut veya
yeni kurulacak şirketlere tümden veya kısmen devretmesi durumunda bölünme işlemi
gerçekleşmiş olur. Bölünmenin sonuçları birleşmeye benzemektedir, yani bir bölünme olduğu
zaman haklar olduğu gibi devam eder ve bölünen şirketin ortakları, yeni kurulan şirketin de
ortakları olmaya devam edeceklerdir, külli halefiyet ilkesi geçerlidir. Bölünmenin birleşmeden
farklı ve en önemli özelliği ise, bölünebilecek şirketler açısından getirilmiştir. Bölünme sadece
sermaye şirketleri ve kooperatifler için geçerlidir, şahıs şirketleri bölünemez.
ü Bölünme hiçbir zaman tek bir şirketle olmaz, mutlaka birden fazla şirket söz konusu
olmalıdır; aksi halde birleşmeden farkı kalmaz.
ü Bölünen her zaman malvarlığıdır; ortaklar birbirinden ayrılmaz ve bölünen ayrı şirketler
üzerinde hepsi pay sahibi olmaya devam edecektir.
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Bölünmenin Çeşitleri

1. Tam/Kısmi Bölünme
• Tam Bölünme: Bölünen şirket malvarlığı unsurlarını tümüyle mevcut veya yeni kurulacak
başka şirketlere (bölen şirket) aktarır ve kendisi sona erer.
• Kısmi Bölünme: Şirket, ayrılan parçalardan bir kısmını kendinde tutarak var olmaya
devam eder ve mal varlığı unsurlarının bazılarını da mevcut veya yeni kurulacak
şirketlere devreder.
MADDE 159- (1) Bir şirket tam veya kısmi bölünebilir.
a) Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolunur. Bölünen
şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler. Tam bölünüp devrolunan şirket
sona erer ve unvanı ticaret sicilinden silinir.
b) Kısmi bölünmede, bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümü diğer şirketlere devrolunur.
Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler veya bölünen şirket,
devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru
şirketini oluşturur.

2. Devralma Suretiyle/Yeni Kuruluş Yoluyla Bölünme
• Devralma suretiyle bölünme: Bölünen şirket, malvarlığını mevcut olan şirketlere
aktarmaktadır, yani mevcut şirketler bu şirketin bölümlerini devralırlar.
• Yeni kuruluş yoluyla bölünme: Şirketin bölümünü devralan şirket de yeni kurulmaktadır.
3. Simetrik/Asimetrik Bölünme
• Simetrik Bölünme: Bölünme işlemi sırasında pay oranları olduğu gibi korunmaktadır.
• Asimetrik bölünme: Pay oranları olduğu gibi korunmamaktadır.
Bölünmenin Nedenleri
o Şirket küçük faaliyetlerini terk etmek ve tek bir faaliyette uzmanlaşmak isteyebilir veya
fazla faaliyette bulunmakta istenen amaç elde edilemeyebilir.
o Bazı kanunlarda bölünme için yasal zorunluluk olabilir (RKHK ve SerPK gibi).
o Şirket risk ve sorumluluğu sınırlandırmak isteyebilir.
o Şirket vergi teşvikinden yararlanmak isteyebilir.
o Bir şirket, ortaklar işin içine girmeden de malvarlığını devredebilir ancak burada
alınacak vergi ile bölünme yapıldığı zaman alınacak vergi birbirinden çok
farklıdır; çünkü bölünmede ve birleşmede vergi teşviki bulunmaktadır.
Dolayısıyla şirketler, basit bir malvarlığı devri yerine bölünerek veya birleşerek
vergi teşvikinden yararlanırlar ve bu da bölünmeyi cazip hale getirir.
o Aile şirketlerinde ortaklardan birisinin ölümü durumunda miras söz konusu olduğunda
şirket bölünürse paylaşım çok daha kolay olacaktır ve aradaki uyuşmazlıklar da büyük
ölçüde önlenmiş olur.
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Bölünmenin Temel İlkeleri
Hakların Sürekliliği İlkesi
TTK’nın bölünmeyi düzenleyen hükümlerinde ayrılma akçesi diye bir şey
düzenlenmemiştir, fakat asimetrik bölünmeyi düzenleyen hükmün gerekçesinde bir ayrılma
akçesi lafı geçmektedir. İşte bu nedenle biz de diyoruz ki; kural olarak bölünmede ayrılma
akçesi söz konusu değildir ancak asimetrik bölünmelerde istisnai olarak ayrılma akçesi
gündeme gelebilir.
Bölünme durumunda mutlaka bir bölünme sözleşmesi veya bölünme planı
düzenlenmelidir. Bir şirket kısmi olarak bölünüyor ve bölünen malvarlıklarının bir kısmını yeni
kurulan bir şirkete devrediyorsa bölünme sonuçlanana kadar yeni şirketlerin kurulduğunu
söyleyemeyiz ancak bir sözleşmenin yapılabilmesi için de karşımızda bir tüzel kişilik olması
gerekir. İşte bu noktada çözüm olarak bölünme planı getirilmiştir. Eğer şirket kendini parçalara
ayırarak yeni kurulan şirketlere bölünecekse, bölünme sözleşmesinin tescilden önce sözleşme
yapılamayacağı için bölünme planı yapılacaktır ve bu durumda şirket işlemin tescilini, bölünme
planı ile yapar.
İnceleme Hakkının Tanınması
Şirket ortakları bölünme işlemine onay vermelidir ve bu onayı vermeleri için de bilgi
sahibi olmaları lazım ki genel kurulda oy kullanabilsinler, bu nedenle hem bölen hem bölünen
şirket ortaklarına tanınmış bir haktır.
Alacaklıların Korunması İlkesi
Birleşmedeki hükme çok benzeyen bir hükümdür. Tescilin ardından ilan yapıldıkta sonra
alacaklılar teminat isteminde bulunursa, 3 ay içerisinde teminat vermek gereklidir. Bununla
birlikte şirket, bunun gereksiz olduğunu ispat edebilirse teminat verme yükümlülüğü de
ortadan kalkacaktır. Şirket teminat yerine borcunu da ödeyebilir, ancak bunun diğer
alacaklılarını zor duruma sokmaması gerekmektedir.
(1)

MADDE 174- (1) Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, (…)
yedişer gün aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve sermaye şirketlerinde ayrıca internet sitesine de konulacak
(1)
ilanla, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılırlar.
MADDE 175- (1) Bölünmeye katılan şirketler, 174 üncü maddede öngörülen ilanların yayımı tarihinden
itibaren üç ay içinde, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak zorundadırlar.
(2)
(2) Bölünme ile, alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin, (…) ispatı hâlinde, teminat altına
(2)
almak yükümü ortadan kalkar.
(3) Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, şirket, teminat göstermek yerine
borcu ödeyebilir.

Bölünmede Sorumluluk
Şirket kısmen de bölünse tamamen de bölünse, kural olarak bölen şirketler 1. Derece
sorumludur. Bununla birlikte kısmi bölünme durumunda, bölünen şirket bazı şartların
gerçekleşmesi halinde borçlardan dolayı ikinci derece ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

38

YirmiSekiz.net

YirmiSekiz.net

MADDE 176- (1) Bölünme sözleşmesi veya bölünme planıyla kendisine borç tahsis edilen şirket, bu suretle birinci
derecede sorumlu bulunan şirket, alacaklıların alacaklarını ifa etmezse, bölünmeye katılan diğer şirketler, ikinci derecede
sorumlu şirketler, müteselsilen sorumlu olurlar.
(2) İkinci derecede sorumlu olan şirketlerin takip edilebilmeleri için, alacağın teminat altına alınmamış ve birinci
derecede sorumlu şirketin;
a) İflas etmiş,
b) Konkordato süresi almış,
c) Aleyhinde yapılan bir icra takibinde kesin aciz vesikası alınmasının şartları doğmuş,
d) Merkezi yurt dışına taşınmış ve artık Türkiye’de takip edilemez duruma gelmiş veya
e) Yurt dışındaki merkezinin yeri değiştirilmiş ve bu sebeple hukuken takibi önemli derecede güçleşmiş,
olması gerekir.

Alacaklar teminat altına alınmamışsa ve;
a. Bölen şirket (1. Derece sorumlu) iflas etmişse,
b. Konkordato süresi almışsa,
c. Aleyhine yapılan icra takibi semeresiz kalmışsa,
d. Merkezi yurt dışına taşınmış ve artık Türkiye’de takip edilemez hale gelmişse,
e. Yurtdışındaki merkezinin yeri değişmiş ve bu sebeple hukuken takibi önemli
derecede güçleşmişse,
kısmi bölünen şirketin de sorumluluğuna gitmek mümkündür.
Kısmi Bölünen Sorumluluğu= alacakların teminat altına alınmamış olması (+) a,b,c,d veya e
Örnek: A şirketi TV, beyaz eşya ve ekmek üretmektedir. Beyaz eşya üretimine devam eder
ancak TV ve ekmek faaliyetlerini yeni şirketlere geçirerek bölünür. Eğer TV üretiminden
kaynaklı borç varsa, artık bundan TV’yi devralan B şirketi sorumlu olacaktır. Ancak saydığımız
şartlardan biri gerçekleşmişse bu durumlarda A şirketinin de 2. Derecede sorumluluğu
gündeme gelecektir.
MADDE 177- (1) Ortakların kişisel sorumlulukları hakkında 158 inci madde hükmü uygulanır.

Sorumluluğa ilişkin bir başka hüküm de TTK mad. 177 hükmüdür ve bu hüküm,
birleşmeyi düzenleyen 158. Madde hükmüne atıf yapmaktadır. 158. Madde hükmü ise bir
şahıs şirketi ve sermaye şirketinin birleşmesi durumunda, alacaklıların korunmasında
ortakların kişisel sorumluluklarına ilişkin bir hükümdü. Ancak biz zaten bölünme ancak
sermaye şirketleri ve kooperatifler arasında olur demiştik, peki atıf yapılan bu hükmü burada
nasıl uygulayacağız? Anonim ve limited şirketlerde sınırlı sorumluluk ilkesi vardır, dolayısıyla
bu hükmün uygulama alanına girse girse sınırsız sorumluluk benimseyen kooperatifler ve
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette komandite ortaklar girebilir.
İş İlişkileri
Şirkette bir hizmet akdi varsa A şirketinde çalışan işçi, bölünmeden sonra B’de
çalışmaya devam edecektir; hizmet akitleri son bulmaz.
İptal Davası
Bölünme kararının alındığı genel kurul kararının iptali için dava açılabilir, ancak bir
ortağın bu davayı açabilmesi için genel kurul toplantısında mutlaka olumsuz oy vermiş olması
gerekmektedir. Bu dava bölünme kararının ticaret sicili gazetesinde ilanından itibaren 2 ay
içerisinde, yalnızca ortaklar tarafından açılabilir ve bu süre hak düşürücü süredir (TTK mad.
192).
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Sorumluluk (Tazminat) Davası
Bölünme işlemine kim katılmışsa (yönetici, işçi gibi) ona karşı sorumluluk davası
açılabilecektir ve bu davayı bölünmeye katılan şirket, şirketlerin ortakları ve alacaklılar
açabilirler.
Bölünmenin İşlemleri
Bölünme durumunda yapılması gereken işlemler de birleşmede ayrıntılı olarak
incelediğimiz işlemlere benzemektedir;
1) Öncelikle görüşmelere başlanır ve gerekli araştırmalar yapılır (due diligence).
2) Bu yapıldıktan sonra artık her bir şirketin yöneticileri tarafından bölünme sözleşmesi
veya bölünme planı hazırlanır, gerekiyorsa ara bilanço çıkarılır.
3) Ortaklara oy kullanmaları için inceleme hakkı tanınır (KOBİ’ler bakımından bu inceleme
hakkından vazgeçilebilir).
4) Daha sonrasında bölünme kararı genel kurulda alınır (ağırlaştırılmış nisaplarla).
5) Bu işlem de yapıldıktan sonra gerekliyse, sermaye artırımı veya azaltımı yapılması
gerekir.
i. Yeni kurulan şirket varsa sermaye değişikliğine gerek yok, ancak mevcut
bir şirket devralıyorsa yeni ortaklar gireceği için sermaye artırımına
gidilmesi gereklidir. Parçalara ayrılan şirketin ise sermayesini azaltması
gerekecektir. Bu artırım ve azaltım da genel kurulda yapılacaktır.
6) Bölünme sözleşmesi/planı, bölen tarafından tescil ettirilmelidir, bu tescil kurucu
niteliktedir. Ticaret siciline tescil tarihi itibariyle bölünenin malvarlığı unsurları, bölen
şirkete geçmiş demektir, yani daha önce söylediğimiz ayni sermaye katılmasında
uygulanan unsurlar burada uygulanmamaktadır. Sermaye indirim/arıtırım kararları da
bu tescil sırasında yapılır.

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ
Tür değişikliği işleminde şirketin sadece adı değişmektedir, dolayısıyla malvarlığının
korunması, devamı, tasfiyesi gibi işlemlere de gerek yoktur. Örneğin bir limited şirket çok
büyüdükten sonra halka açılmak isterse önce anonim şirkete dönüşmesi gerekecektir veya bir
şirket holdingleşmek istiyorsa şahıs şirketinden sermaye şirketine dönüşmesi gerekecektir.
İşte bu bu gibi durumlarda şirketler tür değişikliğine başvururlar. Bununla birlikte TTK’ya göre
her türden her türe geçmek mümkün değildir ve hangi şirket türlerinin hangi şirket türlerine
dönüşebileceği TTK mad. 181 hükmünde düzenlenmiştir.
Sermaye Şirketi à Sermaye Şirketi
àKooperatif
Kolektif Şirket à Sermaye Şirketi
àKooperatif
àKomandit Şirket

Komandit Şirket à Sermaye Şirketi
à Kooperatif
à Kollektif Şirket
Kooperatif à Sermaye Şirketi
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MADDE 181- (1) a) Bir sermaye şirketi;
1. Başka türde bir sermaye şirketine;
2. Bir kooperatife;
b) Bir kollektif şirket;
1. Bir sermaye şirketine;
2. Bir kooperatife;
3. Bir komandit şirkete;
c) Bir komandit şirket;
1. Bir sermaye şirketine;
2. Bir kooperatife;
3. Bir kollektif şirkete;
d) Bir kooperatif bir sermaye şirketine,
dönüşebilir.
MADDE 182 - (1) Bir kollektif şirket bir komandit şirkete;
a) Kollektif şirkete bir komanditerin girmesi,
b) Bir ortağın komanditer olması,
hâlinde dönüşebilir.
(2) Bir komandit şirket kollektif şirkete;
a) Tüm komanditerlerin şirketten çıkması,
b) Tüm komanditerlerin komandite olması,
suretiyle dönüşebilir.
(3) Bir kollektif veya komandit şirketin tek kişi işletmesi olarak faaliyetine devam etmesine ilişkin 257
nci madde hükmü saklıdır.
(4) Bu madde uyarınca yapılacak tür değiştirmelerine 180 ilâ 190 ıncı madde hükümleri uygulanmaz.

TTK mad. 182 hükmünde ise, kolektif ve komandit şirketlerin tür değişiminde
uygulanacak usul belirlenmiştir.
Bir kolektif şirket komandit şirkete dönüşecekse, ya şirkete yeni bir komanditer ortak
katılmalı ya da mevcut ortaklardan biri komanditer ortağa dönüşmelidir. Bunun yanında
komandit şirketin kolektif şirkete dönüşebilmesi için de komanditer ortakların çıkması gerekir
veya komanditer ortakların hepsinin, komandite ortağa dönüşmesi gerekir.
Eşit değerlik İlkesi: Şirketin tüm malvarlığı unsurları olduğu gibi yeni şirkete geçecektir.
Ayrılma, ihraç söz konusu olamaz, ortak sayısı değişmez. Yani yeni tür, eski türün devamıdır.
Tür değiştirmede yapılacak işlemler, birleşme ve bölünmede söylediklerimizin aynıdır ve
birleşmeyle ilgili sorumluluk hükümlerine hep atıf yapılmıştır.
Yeniden Yapılanmalarda Ortak Hükümler
TTK mad. 191,192 ve 193 hükümleri yeniden yapılanmalarda uygulanacak ortak
hükümlerdir ve her tür yeniden yapılanmaya uygulanırlar.
Denkleştirme Akçesi ve Davası
Bu daha önce bahsettiğimiz akçeden farklıdır. Burada ortak, değiş-tokuş oranının
hukuka aykırı yapıldığını öne sürerek hakların denkleştirilmesini ister. Birleşmede
bahsettiğimiz denkleştirme akçesinde bunun payın değerinin 1/10’unu aşamayacağını
söylemiştik. Buradaki denkleştirme davasında ise bu kural uygulanmaz. Dava giderleri
devrolunan şirketedir ve ortak sadece kendi hakkının denkleştirilmesini ister.
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MADDE 191- (1) Birleşmede, bölünmede ve tür değiştirmede ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının
gereğince korunmamış veya ayrılma karşılığının uygun belirlenmemiş olması hâlinde, her ortak, birleşme,
bölünme veya tür değiştirme kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren iki ay içinde, söz
konusu işlemlere katılan şirketlerden birinin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden,
uygun bir denkleştirme akçesinin saptanmasını isteyebilir. Denkleştirme akçesinin belirlenmesinde 140 ıncı
maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.
(2) Davacı ile aynı hukuki durumda bulunmaları hâlinde, mahkeme kararı, birleşmeye, bölünmeye veya
tür değiştirmeye katılan şirketlerin tüm ortakları hakkında da hüküm doğurur.
(3) Davanın giderleri devralan şirkete aittir. Özel durumların haklı göstermesi hâlinde, mahkeme
giderleri kısmen veya tamamen davacıya yükletilebilir.
(4) Ortaklık paylarının veya ortaklık haklarının korunmasını inceleme davası birleşme, bölünme veya
tür değiştirme kararının geçerliliğini etkilemez.

İptal Davası
Eğer yeniden yapılanmaya ilişkin hükümler ihlal edilmişse, yeniden yapılanma kararına
olumsuz oy vermiş ve bunu tutanağa geçirtmiş olan ortak, kararın ticaret sicili gazetesine
ilanından itibaren iki ay içerisinde iptal davası açabilir. Burada mahkeme hemen iptale gitmez
ve önce bir orta yol bulmaya çalışır fakat bu mümkün değilse kararı iptal edecektir.
MADDE 192- (1) 134 ilâ 190 ıncı maddelerin ihlali hâlinde, birleşme, bölünme ve tür değiştirme
kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan birleşmeye, bölünmeye veya tür
değiştirmeye katılan şirketlerin ortakları; bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren iki ay
içinde iptal davası açabilirler. İlanın gerekmediği hâllerde süre tescil tarihinden başlar.
(2) Kararın bir yönetim organı tarafından verilmesi hâlinde de bu dava açılabilir.
(3) Birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin işlemlerde herhangi bir eksikliğin varlığı hâlinde,
mahkeme taraflara bunun giderilmesi için süre verir. Hukuki sakatlık, verilen süre içinde giderilemiyorsa veya
giderilememişse mahkeme kararı iptal eder ve gerekli önlemleri alır.

Sorumluluk Davası
Yeniden yapılanma işlerine katılan tüm kişilere karşı şirketler, pay sahipleri ve
alacaklılar dava açabilir. Burada söz konusu olan kusur sorumluluğudur.
MADDE 193- (1) Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış
bulunan bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan
sorumludurlar. Kurucuların sorumlulukları saklıdır.
(2) (Mülga: 26/6/2012-6335/42 md.)
(3) 202 ilâ 208, 555, 557, 560 ıncı madde hükümleri saklıdır. Bir sermaye şirketinin veya kooperatifin
iflası hâlinde 556 ve 570 inci maddeler ile Kooperatifler Kanununun 98 inci maddesi kıyas yoluyla uygulanır.

10.03.2016
KOLEKTİF ŞİRKET
MADDE 211- (1) Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek
kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan
şirkettir.
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Kolektif şirketin temel unsurları TTK mad. 211 hükmünde belirtilmiştir ve bu tanıma göre
kolektif şirketin unsurları şu şekilde sıralanabilir;
• Bir kolektif şirket ancak gerçek kişiler tarafından kurulabilir.
• Kurulumu için en az iki gerçek kişi gerekmektedir.
o İstisna: TTK mad. 257 hükmüne göre ortak sıfatının tek bir kişiye inmesine geçici
olarak izin verilmektedir.
• Kolektif şirketin amacı bir ticari işletme işletmek olmalıdır.
• Kolektif şirketin bir ticaret unvanı kullanması zorunludur.
o Ortakların kısaltılmadan yazılan ad ve soyadları veya ortaklardan birinin ad ve
soyadının yanında kolektif şirket olduğunu gösteren ibarenin yer alması gerekir.
• Kolektif şirket ticaret siciline tescil edilir ve tüzel kişiliği de tescille birlikte kazanır.
o Ortaklar kuruluş aşamasındayken şirketi daha sicile tescil ettirmedilerse ortada
bir tüzel kişilik bulunmamaktadır.
• Ortaklar, şirket borçlarından dolayı sınırsız, müteselsilen ve ikinci derecede
sorumludurlar; çünkü ortada bir tüzel kişilik bulunmaktadır.
o Ortaklar sorumluluğu düzenleyen aksine bir anlaşma yapsalar dahi bu sadece iç
ilişkide geçerli olacaktır, dış ilişkide her zaman müteselsil sorumluluk esastır.
Kolektif Şirketin Kuruluşu
1. Şirket Sözleşmesi
Kolektif şirketin kurulması için öncelikle mutlaka yazılı bir sözleşme hazırlanması
gerekir ve bu sözleşmede yer alması gereken zorunlu kayıtlar TTK mad. 213 hükmünde tek tek
düzenlenmiştir. Bu unsurlardan dikkat edilmesi gereken noktalar, şirket sözleşmesinin asgari
kapsamında bir temsilci varsa, bunun mutlaka gösterilmesi gerekliliği ve işletme konusuna da
mutlaka yer verilmesi şartıdır.
MADDE 213- (1) Kollektif şirket sözleşmesine aşağıdaki kayıtların yazılması zorunludur:
a) Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları.
b) Şirketin kollektif olduğu.
c) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi.
d) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu.
e) Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı; para niteliğinde olmayan
sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu; sermaye olarak kişisel emek konulmuşsa bu
emeğin niteliği, kapsamı ve değeri.
f) Şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bunların yalnız başına mı, yoksa birlikte mi imza
koymaya yetkili oldukları.
(2) Ortaklar, emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla, şirket sözleşmesine diledikleri kayıtları
koyabilirler.

Şirket sözleşmesi hazırlandıktan sonra içerik olarak madde 213’de öngörülen asgari
unsurlardan bir tanesi dahil edilmediyse bu durumda ne olacağı da TTK mad. 214 hükmünde
düzenlenmiştir.
MADDE 214- (1) Sözleşmesi kanuni şekilde yapılmamış veya sözleşmeye konması zorunlu olan
kayıtlardan biri veya bazıları eksik yahut geçersiz olan bir kollektif şirket, adi şirket hükmünde olup, hakkında
216 ncı madde hükmü saklı kalmak şartıyla, Türk Borçlar Kanununun adi şirketlere ilişkin hükümleri uygulanır.
(2) 12 nci madde hükmü saklıdır.
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Bu hükme göre 216. Madde saklı kalmak üzere, adi şirkete ilişkin hükümler
uygulanacaktır. 216. Maddenin adi şirket hükümlerinden farkı ise haksız fiil durumunda
müteselsil sorumluluğun söz konusu olmasıdır; hatırlayacak olursak adi şirkette böyle bir
durumda münferit sorumluluk esastı. Hükümde aynı zamanda 12. Madde hükümleri de saklı
tutulmuştur ve yine hatırlayacak olursak 12. Madde, tacir gibi sorumlu olmayı düzenliyordu.
Yani asgari unsurlardan biri eksikse ve ortaklar sanki ortada bir şirket varmış gibi işlem
yaparlarsa, ortaklar tacir gibi sorumlu olacaklardır.
2. Sözleşmenin Noterce Tasdiki
MADDE 212- (1) Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir; ayrıca, sözleşmedeki imzaların noterce
onaylanması şarttır.

Yazılı sözleşme yapıldıktan sonra, bunun noterce onaylanması gerekir ve burada
noterin yapacağı tek şey, imzaların gerçek olup olmadığının tespitidir, zira içerik denetimi
yapacak olan ticaret sicili müdürüdür.
3. Ticaret Siciline Tescil ve İlan
MADDE 215- (1) Kollektif şirketi kuranlar, şirket sözleşmesinin noterlikçe onaylı bir suretini onay tarihinden
itibaren onbeş gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline vererek şirketin tescilini istemek
zorundadır. Suret, sicil müdürlüğünce saklanır ve 213 üncü madde gereğince sözleşmeye konması zorunlu olan
kayıtlar ile kanunun emreylediği diğer hususlar tescil ve ilan olunur.

İmzaların noterce tasdikinden itibaren 15 gün içerisinde mutlaka ticaret siciline
gidilmelidir ancak gidilmezse bu hak düşürücü süre değildir, cezai yaptırımlar uygulanır ancak
daha sonra da gidilebilir. Kolektif şirketlerde ortakların, bu tescil işlemini hep beraber yapması
gerekmektedir ve bu istisnai bir düzenlemedir; çünkü kural olarak ticaret şirketlerinde bu
işlemi tek bir ortağın yapması yeterlidir. Dolayısıyla 215. Maddenin, 28. Maddenin bir
istisnasını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Eğer tescilden kaçınırlarsa, hepsi 3. Kişilere karşı
müteselsilen sorumlu olacaklardır.
MADDE 243 - (1) Kollektif şirketler, 253 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla Türk Borçlar
Kanununun 639 ve 640 ıncı maddelerinde öngörülen ve aşağıda yazılı sebeplerden birinin gerçekleşmesiyle
sona erer:
d) Kanunun 215 inci maddesinde gösterilen süre içinde veya sonra tescil ve ilan yapılmamışsa, aradan
ne kadar süre geçmiş olursa olsun, ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine ve bu ortağın noter aracılığıyla
diğer ortaklara uygun bir süreyi içeren ihtar göndermiş olması şartıyla mahkemece feshe karar verilmesi.

Ortaklar tescili beraber yaptıramazsa, ardından ne kadar süre geçmiş olursa olsun,
ortaklardan birinin noter aracılığıyla diğer ortaklara uygun süre gösteren bir ihtar göndermiş
olması şartıyla mahkeme, şirketin feshine karar verebilecektir; burada feshedilecek olan adi
şirkettir; çünkü tescil olmadığı için kolektif şirketin şartları oluşmamıştır.
Ortaklar Arasındaki İlişkiler
MADDE 226- (1) Her ortak bir oy hakkını haizdir. Buna aykırı sözleşme geçersizdir.
(2) Şirket sözleşmesinin her ne şekilde olursa olsun değiştirilmesine ilişkin kararlar oybirliğiyle, diğer
kararlar ise, kanunda veya şirket sözleşmesinde aksine hüküm yoksa, ortakların çoğunluğunun oylarıyla verilir.
(3) “Oybirliği” şirketteki ortakların tümünün, “çoğunluk” şirketteki ortakların salt çoğunluğunun
olumlu oylarıyla alınması gereken kararları ifade eder.
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Kanunda belirlenen emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, ortaklar kendi
aralarındaki hükümleri sözleşmede belirleyebilirler. Kolektif şirkette ortakların alacakları
kararlar ortaklar kararı ile alınmaktadır ve burada oy çokluğu benimsenmiştir (eğer sözleşme
değişikliği yapılacaksa ortakların mutlaka oybirliği ile karar almaları gerekmektedir). Her
ortağın, bir oy hakkı vardır.
Kolektif Şirketin Yönetimi
MADDE 218- (1) Ortaklardan her biri, ayrı ayrı şirketi yönetme hakkını ve görevini haizdir. Ancak, şirket
sözleşmesiyle veya ortakların çoğunluğunun kararıyla yönetim işleri ortaklardan birine, birkaçına veya tümüne
verilebilir.
(2) Ticari mümessillere ve diğer ticari vekillere ilişkin hükümler saklıdır.

Kolektif şirket bir şahıs şirketidir ve güven ilişkisi esastır, dolayısıyla kural olarak her bir
ortağın yönetimde yer alması gerekir ve eğer sözleşmede aksi bir düzenleme yapılmadıysa, her
bir ortak münferit olarak yönetim yetkisine sahiptir. Bununla birlikte aynı adi şirkette olduğu
gibi, yönetim yetkisinin diğer ortaklara veya bir 3. Kişiye bırakılması da mümkündür. Eğer
sözleşmede bir yetki devri yapılmamışsa, daha sonradan alınacak ortaklar kararıyla da yönetim
yetkisinin devri kararı alınabilir. Sonuç olarak ortada yetki devri öngören bir karar veya
sözleşme yoksa, her bir ortak münferit olarak yönetim yetkisine sahiptir. Bir yöneticinin
yetkisi, dış ilişkide hiçbir şekilde sınırlandırılamaz, yapılan sınırlandırmalar da yalnızca iç ilişkide
etkili olacaktır.
MADDE 221- (1) Şirket işlerinin yönetimi, ortakların tümüne veya birkaçına verilmiş ise, bunların her
biri yalnız başına yönetim hak ve görevini haizdir. Bununla beraber, şirketi yönetmekle yükümlü olan
ortaklardan bazısı, yapılacak bir işin, şirketin menfaatlerine uygun olmadığını ileri sürerlerse, yönetim hak ve
görevini haiz diğer ortaklar, çoğunluk kararıyla o işi yapabilirler.
(2) Şirket sözleşmesinde şirket işlerinin yönetimi kendilerine verilmiş ortakların birlikte hareket etmeleri
yazılı ise, ortakların, gecikmesinde tehlike görülen hâller istisna olmak üzere, her işte anlaşmaları gerekir.
Anlaşamadıkları takdirde durum ortaklar kuruluna götürülür ve bu kurulca verilecek karara göre hareket
edilir.

Yönetim işlerine itiraz konusunda adi şirkette söylediklerimiz de burada geçerlidir, yani
yöneticinin yaptığı işlemlere ancak yine bir yönetici ortak itiraz edebilecektir ve buna veto
hakkı denir. Bu itiraz işlem tamamlanmadan önce yapılmalıdır ve itiraz ile işlem duracaktır.
Eğer yönetici ortaklardan biri veto hakkını kullanmışsa, bu işlemin gidişatı artık ortaklar
kararına dönüşecek ve karar oyçokluğu ile alınacaktır.
Yönetim yetkisinin verildiği ortakların alacakları kararlarda birlikte hareket etmesi
gerekliliğini öngören bir şart konulmuş olabilir ve bu durumda bu iki yönetici birlikte hareket
edemiyorlarsa, söz konusu kararlar yine ortaklar kararı alınabilir. Bunun istisnası ise
gecikmesinde sakınca olan hallerdir ve 221. Maddede düzenlenmiştir.
MADDE 222- (1) Yönetim şirket sözleşmesiyle bir ortağa verilmişse, bu ortak, diğer ortaklar itiraz
etseler ve karşı çıksalar bile, hileye dayalı olmamak şartıyla, şirketin yönetimi için gereken işlemleri yapabilir.

222. maddede, olağanüstü itiraz hakkı düzenlenmiştir. Eğer yönetim yetkisi tek bir
ortağa bırakılmış ve bu yönetici de hile ile hareket ediyorsa, o zaman diğer ortakların yapacağı
itiraz hukuki sonuç doğuracaktır ve bu işlemin devam edebilmesi için artık ortaklar kararı
gerekir. Eğer hileyle yapılan bu işlem olağan bir işlem ise oyçokluğu, olağanüstü bir işlem ise
oybirliği ile karar verilmelidir.
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MADDE 223- (1) Şirketin yönetimi kapsamındaki hususlar, şirketin amacını ve konusunu elde etmek
için yapılması gereken olağan işlem ve işler ile sınırlıdır. Şirketi yönetenler, şirket menfaatine uygun gördükleri
işlerde, olağan işlem ve işlerle sınırlı olmak şartıyla, sulh, feragat ve kabul ile tahkime de yetkilidirler. Şu kadar
ki, bağışta bulunmak, kefil olmak, üçüncü kişi lehine garanti vermek, ticari mümessil tayin etmek ve şirket
konusuna girmiyorsa taşınmazları satmak, satın almak, teminat göstermek, şirketin özüne ilişkin üretim
araçlarını elden çıkarmak, rehnetmek veya ticari işletme rehni kurmak gibi olağan iş ve işlemler dışında kalan
hususlarda ortakların oybirliği şarttır.

Kolektif şirketin olağanüstü işlemleri ise 223. Maddede sayılmıştır, bununla birlikte
öğretide iflas kararı ile şube açılması da olağanüstü işlem olarak kabul edilmektedir.
Yönetim Yetkisinin Geri Alınması
Yönetim yetkisi sözleşme ile verildiyse, yine ancak sözleşme değişikliği ile geri
alınabilir, yani bu işlem için oybirliği gerekecektir. Bununla beraber eğer haklı sebep söz
konusuysa, ortaklardan birinin istemi üzerine mahkeme kararı ile görevden alınması söz
konusu olabilir. İkinci ihtimal ise bu yetkinin ortaklar kararı ile verilmiş olmasıdır ve bu
durumda yine ortaklar kararı ile görevden alınacaktır, yani oyçokluğu yeterlidir. Ölüm, iflas ve
ehliyet kaybı durumlarında da yönetim yetkisi kendiliğinden sona erecektir.
Kar ve Zararın Paylaşımı
TTK mad. 227-229 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Şirketin finansal tablolarını
hazırlayan ve dolayısıyla ne kadar kar ettiğini belirleyecek olan her zaman yöneticilerdir ve bu
finansal tabloların onaylanmasının ardından kar ve zarar paylaşımı gündeme gelir. Kar dağıtımı
için şirket sözleşmesiyle ile bir kar paylaştırıcı atanmış veya şirket sözleşmesinde böyle bir
kayıt yer almıyorsa ortaklar kararı ile bir paylaştırıcı atanabilir. Eğer böyle bir karar da
alınamıyorsa yapılacak olan şey de mahkemeye başvurmaktı ve bu durumda mahkeme, kar ve
zararın eşit olarak dağıtılmasına hükmedebilir.
Eğer paylaşımın yapıldığı toplantı sırasında ortaklardan birisi bu paylaşımı
onaylamadıysa ancak diğer ortaklar ortaklar kararı ile onayladıysa, paylaşımın usulsüz
olduğunu düşünen ortak, iptal davası açabilir ancak bu dava, kararın alınmasından itibaren 3
ay içerisinde açılmalıdır.
Şirketin sermayesi edilen zararlar sonucu azalmışsa bu durumda kural olarak ortaklara
başvurup bu sermayeyi tamamlamalarını isteyemeyiz ve böyle karar ancak oybirliği ile
alınabilir. Şirketin zararı, halihazırda elde edilmiş veya elde edilebilecek karlarla kapatılmalıdır.
Kolektif Şirketin Temsili
o Şirket sözleşmesinde mutlaka temsilcilerin kimler olduğunun belirtilmelidir.
o Ortakların hepsi temsilci olabilir veya bu yetki içlerinden birine veya birkaçına bırakılmış
olabilir.
o Temsilcinin görevi sırasında işlediği haksız fiillerden dolayı şirketin kendisi de müteselsilen
sorumlu olacaktır.
o Temsil yetkisi sınırlandırılamaz.
• İstisna: Temsil yetkisi ancak şubenin işleri ile veya birlikte temsil durumunda
sınırlanabilir.
o Temsil yetkisinin kaldırılması 235. Maddede düzenlenmiştir. Eğer haklı sebep varsa
mahkeme kararıyla kaldırılması söz konusu olabilir, eğer bir ticari temsilci atanmışsa bu
ticari temsilcinin görevden alınması da ancak oybirliği kararı ile söz konusu olabilecektir.
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MADDE 235- (1) Haklı sebeplerin varlığı hâlinde temsil yetkisi, bir ortağın başvurusu üzerine,
mahkemece kaldırılabilir. Gecikmesinde tehlike bulunan hâllerde mahkeme temsil yetkisini ihtiyati tedbir
olarak kaldırıp bu yetkiyi bir kayyıma verebilir. Kayyımın atanmasını, görevlerini, mahkemece verilen temsil
yetkisini ve bunların sınırlarını, mahkeme resen tescil ve ilan ettirir.
(2) Ticari mümessil, temsil yetkisini haiz ortakların tümü tarafından üçüncü kişilere karşı geçerli olacak
şekilde görevden alınabilir.

Ortakların Hak ve Borçları
Kollektif Şirket Ortaklarının Hakları
1. Kar Payı İsteme Hakkı
MADDE 228- (1) Her ortak, şirketten faaliyet dönemi sonunda gerçekleşen kârdan kendisine düşen
payı, şirkete ödünç olarak verdiği paranın ve kararlaştırılmışsa koyduğu sermayenin faizlerini, şirket
sözleşmesi gereğince hak ettiği ücreti; kanuna veya şirket sözleşmesine göre yılsonu bilançosu
çıkarılmamışsa çıkarılmasını, bilançoda kâr payı saptanmamışsa saptanmasını ve alacaklarını istemek
hakkına sahiptir.
(2) Bu madde ile ortağa tanınmış olan hakları kaldırma veya daraltma sonucunu doğuran sözleşme
şartları geçersizdir.

2. Denetim Hakkı
MADDE 225- (1) Bir ortak yönetim hakkını ve görevini haiz olmasa da şirket işlerinin gidişi hakkında
bizzat bilgi edinmek, şirketin belgelerini ve defterlerini incelemek, bunlara göre kendisi için şirketin
finansal durumunu gösterecek bir hesap tablosu düzenlemek hakkını haizdir. Buna aykırı sözleşme
geçersizdir.

ü Denetim hakkı hiçbir şekilde sınırlandırılamaz.
3. Ücret ve Masrafları İsteme Hakkı:
Ortaklar, sözleşmede kararlaştırılmış olmak şartıyla, emekleri karşılığında ücret
alabileceklerdir. Sözleşmede kararlaştırılmamışsa böyle bir hak söz konusu değildir.
Eğer kararlaştırılmışsa, koydukları sermaye için de faiz isteme hakkına da sahiptirler.
Ayrıca vekaletsiz iş görme hükümlerince yaptığı işin masrafını isteyebilirler ve yönetici
ortakların da ayrıca yaptıkları masrafları talep edebilme hakları vardır (TTK mad. 228).
4. Tasfiye payı isteme hakkı:
MADDE 299- (1) Tasfiye memurları, alacaklıların ve ortakların ilerde doğması muhtemel hak ve
alacaklarına yetecek tutarı alıkoymak şartıyla, mevcut parayı geçici olarak ortaklar arasında
dağıtabilirler.
MADDE 300- (1) Şirketin net varlığı, şirket sözleşmesine veya sonradan verilecek karara göre, tasfiye
memurları tarafından dağıtılır. Sözleşmede aksine hüküm veya ortakların kararı bulunmadığı takdirde
dağıtma para olarak yapılır.
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Kollektif Şirket Ortaklarının Borçları
1. Sermaye Koyma Borcu:
MADDE 128 -(7) Şirket, her ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceği ve dava
edebileceği gibi, yerine getirmede gecikme sebebiyle uğradığı zararın tazminini de isteyebilir.
Tazminat istemi için ihtar şarttır. Şahıs şirketlerinde bu davayı ortaklar da açabilir.

Şirket ortağı bu borcunu zamanında yerine getirmemişse veya hiç ifa
etmemişse, şirket ve ortaklar dava açabilirler, borcun yerine getirilmesini ve zararın
tazminini isteyebilirler. Bunun yanında 245. Maddede, sermaye borcunun 1 veya daha
fazla ortak tarafından yerine getirilmemesi halinde haklı nedenle feshin de gündeme
gelebileceği düzenlenmiştir. Böyle bir durumda şirket devam etmek istiyorsa, ortağı
şirketten çıkarılması da mümkün olacaktır ve bu da 255. Maddede düzenlenmiştir.
Karşılıklılık ilkesi yoktur, yani bir ortak diğer ortağın sermaye borcunu yerine
getirmediğini ileri sürerek kendi borcunu ifa etmekten kaçınamaz.
2. Rekabet Etmeme Borcu:
MADDE 230- (1) Bir ortak, ortağı olduğu şirketin yaptığı ticari işler türünden bir işi, diğer ortakların
izni olmaksızın kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete
sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak olarak giremez.
(2) Yeni kurulan bir şirkete giren ortağın, daha önce kurulmuş diğer bir şirketin de sorumluluğu
sınırlandırılmamış ortaklarından olduğunu diğer ortaklar bildikleri hâlde önceki şirketten ilişiğinin
kesilmesini aralarında açıkça kararlaştırmamışlarsa, bu durumu kabul ettikleri varsayılır.
MADDE 231- (1) Bir ortak 230 uncu maddeye aykırı hareket ederse, şirket, bu ortaktan tazminat
istemekte veya tazminat yerine bu ortağın kendi adına yaptığı işleri şirket adına yapılmış saymakta,
üçüncü kişilerin hesabına yapmış olduğu işlerden doğan menfaatlerin şirkete bırakılmasını istemekte
serbesttir.
(2) Bu seçeneklerden birine diğer ortaklar çoğunlukla karar verir. Bu hak, bir işlemin yapıldığının veya
ortağın diğer bir şirkete girdiğinin öğrenildiği tarihten başlayarak üç ay ve her hâlde işlemin yapıldığı
tarihten itibaren bir yıl sonra zamanaşımına uğrar.
(3) Yukarıdaki hükümler, hakları ihlal edilen ortakların, şirketin feshini istemek haklarını etkilemez.

Bu çok önemli bir borçtur; çünkü kimi zaman şirketin sona ermesine bile neden
olabilir. Kolektif şirket ortağı, ortağı olduğu şirketin yaptığı türden işlemleri, kendisi
adına ve hasabına; başkası adına ve hesabına veya kendi adına ve başkası hesabına
yapamaz. Ortak, aynı türde işlemde bulunan bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olamaz,
böyle bir şirkette tacir yardımcısı olamaz, adi şirkete, kolektif şirkete ve komandit
şirkette komandite ortak olamaz. Sermaye şirketlerine ise ortak olabilecektir. Kanunda
açıkça bulunmamakla birlikte, sermaye şirketlerinde yönetici de olamayacakları da
kabul edilir.
Bu hüküm, emredici bir hüküm değildir; yani şirket sözleşmesine konulacak
olan bir hüküm ile, ortakların rekabet yasağı ortadan kaldırılabilir veya ortak bu yasağı
ihlal ediyor ancak diğer ortaklar buna müdahale etmiyorsa, bu da zımn bir kabul sayılır
ve yasak yine ortadan kalkacaktır.

48

YirmiSekiz.net

YirmiSekiz.net

Ortağın rekabet yasağına aykırı hareket etmesi halinde söz konusu olan seçimlik
haklar vardır ve şirket, bunlardan birini kullanacaktır;
o Yasağa aykırı davranan ortağın şirketin zararını tazmin etmesi
o Ortağın kendi adına yaptığı işlemin şirket adına yapılmış sayılması
o Ortağın başkası adına/hesabına işlemlerden doğan menfaatlerin şirkete
aktarılması
Şirket, bu hakalrı ortağın diğer bir şirkete girdiğini öğrenmesinden itibaren 3 ay,
ve her halde işlemin yapıldığı tarihten itiabren 1 yıl içinde istemelidir, aksi halde bu
talepler zamanaşımına uğrayacaktır.
Bu taleplerin yanında, şirketin haklı nedenle feshini isteme hakkı da gündeme
gelecektir.
Ortakların Sorumluluğu
MADDE 236- (1) Ortaklar, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün malvarlığı ile
sorumludur.
(2) Şirkete yeni giren kişi, girme tarihinden evvel doğmuş olsa bile, şirketin borçlarından ve
taahhütlerinden diğer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumludur.
(3) Birinci ve ikinci fıkralara aykırı olarak sözleşmeye konan şartlar, üçüncü kişiler hakkında geçerli
olmaz.
MADDE 237- (1) Şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı birinci derecede şirket sorumludur. Ancak,
şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış veya şirket herhangi bir sebeple sona ermiş ise, yalnız ortak
veya ortakla birlikte şirket aleyhine dava açılabilir ve takip yapılabilir.
(2) Yukarıdaki hükümler, ortakların kişisel mallarına ihtiyati haciz koymaya mani değildir. Bu fıkra
hükmünce konulmuş bulunan ihtiyati hacizler hakkında İcra ve İflas Kanununun 264 üncü maddesinin birinci
fıkrasında öngörülen süre, birinci fıkranın ikinci cümlesi hükmünce ortağa karşı dava veya takibe başlama
yetkisinin doğduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. Bununla beraber, ihtiyati haciz tutanağının tebliğinden
itibaren kanuni süre içinde şirkete karşı takibe veya davaya başlanmadığı takdirde ihtiyati haciz düşer.

Kural olarak şirket, kendi borç ve taahhütlerinden dolayı 1. Derecede sorumludur.
Ortakların sorumluluğu ise 2. Derecede, şahsen ve müteselsilen sorumluluktur. Bununla
birlikte bu 2. Derecedeki sorumluluğun, 1. Dereceye çıktığı bazı haller düzenlenmiştir;
• Şirketin sona ermesi durumu
• Şirkete karşı yapılan icra takibinin semeresiz kalması hali
• İflasa karar verilmesi ya da defo kararının şirketçe yerine getirilememesi
ü Eğer şirkete yeni bir ortak girmişse, girme tarihinden önce doğmuş olsa bile, şirketin
borçlarından ve taahhütlerinden diğer ortaklarla birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır, bu
adi şirketteki düzenlemenin aksine bir düzenlemedir. Bunun aksini öngören düzenlemeler de
ancak iç ilişkide söz konusu olabilir.
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VIII. Hafta
15.03.2016
(AYSU ÜNAL’IN NOTLARINDAN ALINTDIR)
Takas Yasağı

Şirketin birine borçlu olması durumunda ortaklardan biri de o kişiden alacaklı ise veya
bunun tam tersi söz konusuyda, böyle bir durumda takas yoluna başvurulamaz. Bununla
birlikte bu durumun istisnası mevcuttur; önceki ders saydığımız ortakların sorumluluğunun 2.
dereceden 1. dereceye çıktığı durumlarda, takas talep edilebilecektir.
MADDE 242- (1) Şirkete borçlu olan kimse bu borcunu ortaklardan birinden olan alacağı ile takas edemez.
(2) Bir ortak da kişisel alacaklısına olan borcunu şirketin aynı kişideki bir alacağı ile takas edemez.
(3) Buna karşılık şirketin bir alacaklısı aynı zamanda ortaklardan birinin kişisel borçlusu ise 237 ve 240 ıncı
maddeler gereğince ortağın şirket borcundan dolayı şahsen takip edilebildiği andan itibaren hem şirket
alacaklısı hem de ortak takas hakkını haizdirler.

Ortaklar Arasında Değişiklik
(Girme, Ölüm, Çıkma, Çıkarılma)
Girme
Kolektif şirket ortaklarına yeni bir ortağın eklenmesi durumunda Borçlar Kanunu’nun
adi şirkete ilişkin hükümleri uygulanır ve dolayısıyla oybirliği ile bir sözleşme değişikliği
gerekecektir. Bununla birlikte yeni bir ortağın şirkete gelmesi ortaklarca yasaklanabilir.
Ölüm
MADDE 253- (1) Şirket sözleşmesinde şirketin ölen ortağın mirasçılarıyla devam edeceğine ilişkin
düzenleme yoksa, mirasçılarla diğer ortakların oybirliği ile verecekleri karar üzerine şirket bunların arasında
devam edebilir. Mirasçılar veya içlerinden biri şirkette kalmaya razı olmazlarsa, diğer ortaklar, ölen ortağın
razı olmayan mirasçılarına düşen payları ödeyerek onları şirketten çıkarır ve aralarında şirkete devam
edebilirler. Bu durumda sağ kalan ortaklardan birinin şirketin devamına onay vermemesi sebebiyle oybirliği
sağlanamadığı takdirde şirket sona erer.
(2) Şirketin, ölen ortağın mirasçılarıyla diğer ortaklar arasında kollektif şirket olarak devam edeceği hakkında
şirket sözleşmesinde hüküm varsa, mirasçılar kollektif sıfatıyla şirkete devam edip etmemekte serbesttirler.
Mirasçılar şirketin devam etmesini isterlerse, diğer ortaklar bu isteği kabul etmek zorundadır. Ancak, kollektif
sıfatıyla şirkette kalmak istemeyen mirasçı varsa, ölen ortağın payından kendisine düşen tutar ile komanditer
olarak şirkete kabul edilmesini önerebilir. Diğer ortaklar bu öneriyi kabul etmek zorunda değildir. Mirasçılar
şirkete kollektif ortak veya komanditer olarak girip girmeyeceklerini ortağın ölüm tarihinden itibaren üç ay
içinde şirkete ihbar etmelidir. Durumun şirkete ihbarına kadar, mirasçılar şirkette komanditer olarak kalmış
sayılırlar. Bu süre içinde ihbarda bulunmamış olan mirasçılar, sürenin sona ermesinden itibaren kollektif ortak
sıfatını alırlar.

Kolektif şirket ortaklarından birinin ölümü halinde durum, sözleşmede mirasçılara
ilişkin hüküm olup olmamasına göre iki şekilde incelenmelidir;
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Sözleşmede mirasçılara ilişkin bir hüküm yoksa, mirasçılar ve diğer ortakların
oybirliğiyle karar vermesi halinde şirket devam edebilir veya mirasçılar şirkete gelmek
istemiyorsa bunlara payları verilerek şirketten çıkarılabilir, böylece kalan ortaklarla şirket
devam edebilecektir. Ancak sağ kalan ortaklardan bir tanesi bile şirkete devam etmek
istemezse şirket sona erecektir.
Şirket sözleşmesinde mirasçılara ilişkin hüküm varsa; mirasçılar buna uyarak kollektif
şirkete ortak olarak şirketin devamını istiyoruz derlerse ortaklar bunu kabul etmek
zorundadırlar. Mirasçı eğer kollektif şirkette devam etmek istemediğini söylerse bu mirasçıya
payı verilerek şirketten ayrılması sağlanabilir ve şirket diğer ortaklarla devam eder. İkinci
ihtimal olarak mirasçı şirketin komandit şirkete dönüşmesini ve kendisinin de komanditer
ortak olarak devam etmesini isteyebilir ancan bu durumda diğer ortaklar bu teklifi kabul etmek
zorunda değildirler. Eğer kabul ederlerse şirket oybirliğiyle komandit şirkete dönüştürülür.
Mirasçılar, ölümün gerçekleşmesinden itibaren 3 ay içerisinde, şirkete kollektif şirket
ortağı olarak veya komandit şirkete dönüşmesi taleplerini bildirmek zorundadırlar. Mirasçının
şirkete yapacağı ihbara kadar, sözleşmede hüküm varsa, mirasçı komanditer ortak
sayılmaktadır. Eğer 3 ay içinde herhangi bir ihbarda bulunmamışsa, sözleşmeden hüküm varsa
o halde mirasçı kollektif şirket ortağı olarak devam edecektir.
Çıkma
Eğer şirket sözleşmesinde çıkmanın koşulları ayrıca düzenlenmediyse, adi şirketin
çıkmaya ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Adi şirket hükümlerini uygulanıyorsa ve sözleşmede
herhangi bir hüküm yoksa, oybirliğiyle karar alınması gerekmektedir.
Çıkarılma
TTK madde 245 vd. ve 254 vd. hükümlerinde çıkarılmaya ilişkin hükümler
düzenlenmiştir ancak çıkarılmaya uygulanacak hükümler ayrıca sözleşmeyle de düzenlenebilir.
Çıkarılma Nedenleri;
1. Ortağın iflası: Bu normalde bir şirketin sona erme nedenidir, ancak oybirliği halinde bu
ortağın şirketten çıkarılması ve şirketin devam etmesi mümkündür. Sözleşmeye bunun
aksine bir hüküm de koyulabilir.
MADDE 254- (1) Ortaklardan birinin iflası hâlinde, müflis ortak şirketten çıkarılabilir. Bu takdirde şirket diğer
ortaklar arasında devam eder ve müflisin payı, masaya ödenir. Şu kadar ki, sözleşme ile ortakların bu hakkı
kaldırılabilir.

2. Şirketin feshini ihbar eden ortağın çıkarılması: Süresiz şirket sözleşmelerinde
ortaklardan bir tanesi fesih ihbarında bulunmuşsa bu durumda diğer ortaklar bu ortağı
çıkararak şirketin devamına karar verebilirler.
MADDE 256- (1) Süresiz şirketlerde ortaklardan biri şirketin feshi ihbarında bulunduğu takdirde, diğer ortaklar
feshi kabul etmeyerek, o ortağı şirketten çıkarıp şirketin kendi aralarında devam etmesine karar verebilirler.
(2) Birinci fıkra hükmü, bir ortağın kişisel alacaklısının 248 veya 249 uncu maddeler gereğince itiraz veya fesih
hakkını kullanması hâllerinde de geçerlidir.
(3) Bu takdirde şirketin devam edeceğine ilişkin karar, alacaklıya tebliğ edilir ve borçlu ortak faaliyet dönemi
sonunda şirketten çıkarılır.

51

YirmiSekiz.net

YirmiSekiz.net

3. Ortağın kişisel alacaklısının şirketin feshini istemesi: Ortağın kişisel alacaklısı, ortağın
malvarlığına, daha sonra şirketteki kar payına başvurmuş ancak bunlar ortağın
borçlarını karşılamamışsa tasfiye payına haciz koydurulabilir ve bu durumda 6 ay once
ihbarda bulunmak ve hesap dönemi sonunda hüküm ifade etmek üzere şirketin
tasfiyesini isteyebilir. İşte böyle bir durumda şirketin sona ermemesi için borçlu olan
ortak şirketten oybirliğiyle çıkartılabilir.
MADDE 249- (1) Bir ortağın kişisel alacaklısı, borçlunun kişisel mallarından ve 133 üncü madde gereğince
şirketteki kâr payından alacağını alamazsa, tasfiye sonunda borçlu ortağa düşecek paya haciz koydurmaya ve
altı ay önce ihbarda bulunmak ve hesap yılı sonu için hüküm ifade etmek üzere, şirketin feshini istemeye
yetkilidir.
(2) Mahkemece feshe karar verilmezden önce, şirket veya diğer ortaklar borcu öderlerse, fesih davası düşer.

4. Haklı sebeple feshi isteyen ortağın çıkarılması: Bir ortağın şirketin yönetim işlerinde
veya hesabın çıkarılmasında şirkete ihanet etmiş olması; kendisine düşen asli görevleri
ve borçları yerine getirmemesi; kişisel menfaatleri uğruna şirketin ticaret unvanı veya
mallarını kötüye kullanması; sürekli hastalık veya başka nedenlerle üzerine aldığı işleri
yerine getirememesi haklı sebep oluşturan durumlardur ve TTK mad. 245 hükmünde
düzenlenmiştir ve bu hükme göre kendisinde fesih sebebi doğmuş ortağın dava hakkı
bulunmamaktadır.
Diyelim ki iki ortaklı bir kollektif şirkette haklı sebep söz konusu ve bir ortak
diğerini kasadan para çaldığı için çıkarmak istiyor. İşte böyle bir durumun adi şirkette
gerçekleşmesi mümkün değildir ancak kolektif şirkette mümkündür ve bu durum 257.
Maddede düzenlenmiştir. Bununla birlikte ortak haklı sebep sonucu şirketten çıksa bile
makul bir sure içinde yeni bir ortağın alınması gerekir.
MADDE 257- (1) Yalnız iki kişiden oluşan bir kollektif şirkette, ortaklardan birinin şirketten
çıkarılmasını gerektiren haklı sebepler varsa, diğer ortağın istemi üzerine mahkeme fesih ve
tasfiyeye karar vermeksizin şirketin bütün iş ve işlemleri, varlıkları, alacak ve borçlarıyla davacı
ortağa bırakılmasına ve diğer ortağın şirketten çıkarılmasına karar verebilir. Bu hâlde, çıkarılan
ortak hakkında 262 nci madde hükmü uygulanır.

Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları
Çıkma ve çıkarılmanın sonuçları, TTK mad. 260-264 hükümleri arasında düzenlenmektedir.
•

MADDE 260- (1) Şirketten çıkan veya çıkarılan ortağın payı, şirket sözleşmesinde aksine
hüküm yoksa, çıkmanın istendiği veya ortağın çıkarıldığı, uyuşmazlık hâlinde karar
tarihine en yakın tarihteki şirket varlığı esas alınarak hesaplanır.

•

MADDE 261- (1) Çıkarılan veya çıkan ortak, 260 ıncı madde uyarınca hesaplanan payını
şirketten ancak nakden alabilir.

•

MADDE 262- (1) Çıkan veya çıkarılan ortağın 260 ıncı maddede yazılı kurallara göre
hesaplanacak payı, şirket sözleşmesinde gösterilen tarihte ve şirket sözleşmesinde
hüküm yoksa ayrılmadan sonra çıkarılacak ilk bilanço tarihinde ödenir.
(2) Çıkarılan veya çıkan ortak ayrılma tarihinden önce girişilen işler tasfiye edilmedikçe
şirketteki sermaye payını alamaz.
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•

MADDE 263- (1) Çıkarılan veya çıkan ortak, ayrılmadan önce başlamış olan işlerin
doğrudan doğruya sonuçları olan hak ve borçlara katılır.
(2) Çıkarılan veya çıkan ortak, evvelce başlanmış işlerin kalan ortaklar
tarafından faydalı sayılacak şekilde tamamlanmasına ve bir sonuca bağlanmasına
engel olamaz. Ancak, söz konusu işlerin hemen tasfiyesi mümkün olamadığı takdirde
çıkan veya çıkarılan ortak, her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içinde bitirilen işlerin
hesaplarını ve devam etmekte olan işlemlerin o tarihteki durumu hakkında bilgi
verilmesini isteyebilir.

•

MADDE 264- (1) Şirketin borçları için, şirket alacaklılarının ortaklara ileri sürebilecekleri
istem hakları, ortağın şirketten ayrılmasının, şirketin sona erdiğinin veya iflasının ilan
edildiğinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren üç yıl
geçmesiyle zamanaşımına uğrar; ancak, niteliği nedeniyle, alacağın daha kısa bir
zamanaşımına bağlandığı durumlarda o zamanaşımı süresi uygulanır.
(2) Alacak ilandan sonra muaccel olursa, zamanaşımı muacceliyet anından itibaren
işlemeye başlar.
(3) Bu maddede öngörülen zamanaşımı ortakların birbirlerine karşı olan alacaklarına
uygulanmaz.

•

MADDE 265- (1) Hakkını elde etmek için sadece paylaşılmamış şirket malvarlığına
başvuran alacaklıya karşı, 264 üncü maddede yer alan üç yıllık zamanaşımı ileri
sürülemez.
(2) Bir ortak, şirketin ticari işletmesini devralırsa, alacaklılara karşı üç yıllık
zamanaşımını ileri süremez. Buna karşılık, devralma sebebiyle ayrılan ortaklar
hakkında borcun nakli hükümlerine göre iki yıllık zamanaşımı uygulanır. Üçüncü kişinin
ticari işletmeyi alacak ve borçlarıyla devralması hâlinde iki yıllık zamanaşımı geçerli
olur.

•

MADDE 266- (1) Varlığını sürdüren şirkete veya diğer bir ortağa karşı zamanaşımının
kesilmesi şirketten ayrılan ortağa karşı zamanaşımının kesilmesi sonucunu doğurmaz.

Kollektif Şirketin Sona Ermesi
TTK mad. 245 hükmünde düzenlenmektedir ve şirketin infisahı ve fesihi olmak üzere
ikiye ayrılır.
İnfisah nedenleri:
§ Şirket süresinin sona ermesi
o Eğer ortaklar bu süreden sonra da işletmeyi işletmeye devam ederlerse artık
bu şirket süresiz şirkete dönüşmüştür.
§ Şirket amacının gerçekleşmesi ya da amacın gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi
§ Konkordato ile sonuçlansa dahi şirketin iflası
§ Şirket sermayesinin tamamının veya 2/3nün kaybedilemsine rağmen sermayenin
tamamlanmasına veya geri kalan sermayeyle yetinilmeye karar verilmemiş olması
§ Ortaklardan birinin iflası halinde bu kişi de şirketten çıkarılarak şirketin devamının
sağlanamaması durumu
§ Ortağın kısıtlanması.
o Kanunda açık bir hüküm bulunmadığından kısıtlanan ortağın şirketten çıkartılıp
şirketin faaliyetine devam etmesinin mümkün olmadığını kabul ediyoruz.
§ Birleşme/devralma (tasfiyesiz olarak infisah)
§ Ortaklardan birinin ölümü veya sözleşmede öngörülen diğer nedenler
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Fesih nedenleri:
§ Ortaklar kararı ile fesih (oybirliği)
§ Mahkeme kararı
o Hakim, haklı sebeplerden bir tanesinin gerçekleştiğine hükmederse o zaman
şirketin mahkeme kararıyla feshi gündeme gelir. Kuruluştaki eksiklikler
nedeniyle de mahkemeden şirketin feshi istenebilir.
§ Ortaklardan birinin feshi ihbarda bulunması.
o Adi şirket hükümleri burada da geçerli olur. Süresiz şirketlerde 6 ay öncesinden
feshi ihbar yapmak suretiyle şirketi sona erdirebilirler (bu ortağın çıkarılması da
mümkün). Süreli şirkette de, eğer bu husus sözleşmede saklı tutulmuşsa, feshi
ihbar yapılabilir.
§ Ortaklığın süresinin uzaması halinde alacaklının bu duruma itirazı varsa, alacaklının
itirazı şirketi sona erdirir.
§ Ortağın kişisel alacaklısının şirketin feshi ihbarı
Sona Ermenin Sonuçları
ü Şirket tasfiye sürecine girer. Tasfiye aşamasına girmekle beraber şirketin amacı artık
ticari işletme işletmekten tasfiye işlemine dönüşmüştür ve bununla sınırlıdır.
ü Şirketin sona ermesiyle beraber ortaklar mutlaka bu durumu ticaret siciline tescil ve
ilanla yükümlüdürler. Eğer iflas varsa bu yükümlülük iflas memuruna aittir. Tescil sona
erme bakımından kurucudur.
ü Yönetici ve temsilcilerin yönetim yetkileri kalkar, bu yetkiler tasfiye memuruna verilir.
ü Ortakların sorumlulukları ikinci dereceden birinci dereceye çıkar.
ü Ticaret unvanına “tasfiye halinde” diye bir ifade koyulur.
Tasfiye Aşaması
Tasfiyeyi tasfiye memurlar gerçekleştirir. Tasfiye memurunun kim olacağı ise şirket
sözleşmesiyle önceden belirlenmiş olabilir veya ortaklar karar alarak birini tasfiye memuru
olarak atayabilirler. Bu kararın verilmesi için şirketin sona ermesinin beklenmesine de gerek
yoktur. Eğer ortaklar tasfiye memuru atanması konusunda anlaşamıyorlarsa şirketin
merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden tasfiye memuru atanması istenir.
Tasfiye memurları gerekirse ortakların oybirliğiyle görevden alınabilir ve tasfiye işlemi
sırasında işledikleri haksız fiillerden dolayı şirkete karşı sorumludurlar.
Bütün belgeler (ticari defter, envanter, yazışmalar…) bir araya toplanır ve ardından
şirketin bilançosu hazırlanır. Bu bilanço hazırlandıktan sonra şirketin kendi alacakları tahsil
edilir, şirketin malları paraya çevrilerek bu alınan paralarla borçlar ödenir. Borçlardan sonra
artık yapacağımız bir şey kalmadıysa ortakalara sermaye paylarını geri verebiliriz. Bunu
yaptıktan sonra eğer hala daha para varsa o zaman ortaklara tasfiye payları dağıtılacaktır.
Bunlardan sonra tasfiye sona ermiştir ve şirket ticaret sicilinden terkin ettirilir.
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ADİ KOMANDİT ŞİRKET
Adi komandit şirketin amacı, ticari işletme işletmektir ve komandite-komanditer ortak
olmak üzere iki tür ortağı vardır. Komanditer ortaklar sınırlı sorumlu, komandite ortaklarsa
sınırsız sorumlu ortaklardır ve komandite ortaklar sadece gerçek kişler olabilirler. Bir şirketin
komandit şirket olabilmesi için bu iki ortağın da bir arada bulunması, ticari işletme işletmesi
ve ticaret unvanı kullanması zorunludur.
Komanditer ortaklar koymayı taahhüt ettikleri sermaye payıyla sorumludurlar ve
bunlar için rekabet yasağı da söz konusu değildir. Kişisel emek ve ticari itibarlarını şirkete
sermaye olarak koyamazlar, yönetim ve temsilde yer alamazlar, adları ticaret sicilinde yer
alamaz ve denetim hakları sınırlıdır. Bununla birlikte sözleşmede hüküm varsa tacir yardımcısı
olarak atanabilirler. Komanditer ortak sorumluluğu ise anonim şirket ortağına benzer; çünkü
onlar da yalnızca getirmeyi taahhüt ettiği sermayeyle sorumludurlar. Komanditer ortak,
komandit şirket hakkında yapılan icra takibinin semeresiz kalması veya şirketin sona ermesi
halinde sermaye borcunun henüz ödenmemiş olan kısmından dolayı alacaklılara karşı sorumlu
olacaktır. Komanditer ortak getirmekle yükümlü olduğu sermayenin ¼’ünü tescilde, geri kalan
kısmını ise 2 yıl içinde getirebilir. Sona erme söz konusu olduğunda şirket alacaklarına karşı
getirmediği miktardan sorumludur. Komanditer ortağın sınırlı sorumlu olmasının istisnaları söz
konusudur.

17.03.2016
Komanditer Ortağın Sınırlı Sorumluluğunun İstisnaları
• Eğer komanditer ortağın adı ticaret unvanında almışsa, bu durumda sınırlı
sorumluluktan sınırsız sorumluluğa geçecektir; çünkü komandit şirketin ticaret unvanında
komandite ortakların adı yer almalıır.
• Komanditer ortak, kendi isteğiyle sınırsız sorumluluğu benimseyebilir.
• Komanditer ortak, tacir yardımcısı olduğunu bildirmeksizin şirket adına işlemlerde
bulunursa ve 3. kişi de iyi niyetliyse, sorumluluğu sınırsız sorumluluğa geçecektir.
• Şirket sözleşmesindeki unsurlarda biri eksik olduğu zaman adi şirket hükümleri
uygulanacağı için komanditer ortağın sorumluluğu da bir adi şirket ortağı olarak sınırsız
sorumluluk olacaktır.
Yönetim ve Temsil
Komandit şirketlerde yönetim ve temsil yetkisi, komandite ortaktadır. Komanditer
ortağın yönetimde veya temsilde kural olarak bir görevi bulunmamaktadır, fakat şirketin tacir
yardımcısı olarak atanabilir. Komanditer ortak, bir komandite ortak gibi şirket deftelerini
dilediği gibi inceleyemez; çünkü komanditer ortak bakımından bir rekabet yasağı
getirilmemiştir, denetim hakkı da sınırlıdır.
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Ortaklar Arasında Değişiklik
Kolektif şirkette ne söylediysek, komandite ortaklar için de geçerlidir.
Komanditer ortağın ortaklıktan çıkması kolaydır, ancak yine de bunun için bir ortaklık
kararı alınması gerekir. Komanditer ortağın ölümü ile şirket sona ermez, mirasçıları devam
eder. Peki 3 komandite ortak, 1 komanditer ortak olsa ve komanditer ortak ölse bu durumda
ne olur? Bu durumda şirket artık bir kolektif şirkete dönüştürülebilir veya yeni bir komanditer
ortak alınabilir. Tam tersi durumda da yeni bir komandite ortak alınabilir veya şirket limited
şirkete dönüştürülebilir. Yani bir komandit şirket olduğu zaman mutlaka bir komandite ve de
yanında komanditer ortak bulunmak zorundadır, aski halde bu bir kolektif şirket olacaktır.
Tasfiye bakımından da kolektif şirket için de dediysek komandit şirkette de geçerlidir.

ANONİM ŞİRKET
Bugüne kadar incelediğimiz şirketler hep şahıs şirketleriydi, ortaklar şirket borçlarından
sorumluydu ve şirketin paylara bölünmesi söz konusu değildi ancak artık farklı sularda
yüzüyoruz. TTK mad. 329 hükmünden 563. madde hükmüne kadar anonim şirket
düzenlenmektedir ve bizi bolca uğraştıracak oldukça önemli bir şirket türüdür, tanımı ise 329.
maddede yapılmıştır her zaman olduğu gibi bize şirketin unsurları ile ilgili önemli ipuçları
vermektedir.
MADDE 329- (1) Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız
malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.
(2) Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.

Anonim Şirketin Genel Özellikleri
Ø Anonim şirketlerde şirketin borçlarından dolayı ortakların hiçbir sorumluluğu yoktur ve
ortakların tek görevi, şirkete gelirken belli bir sermaye getireceğini taahhüt etmektir. Yani
sermayeyi getirmek bile değil, bunu taahhüt etmek yeterlidir ve buna tek borçluluk ilkesi
denir.
Ø Ortaklar, faaliyet dönemi sonunda şirketin karına göre belli bir para karşılığı alırlar.
Şirketin borçlarından dolayı sorumluluk ise şirketin kendisinindir. İşte bu nedenle, şirketin
malvarlığının korunması büyük önem taşımaktadır.
Ø Şirketin malvarlığının içinde yer alan pek çok unsurdan en önemlisi, şirketin
sermayesidir. Sermaye dediğimiz şey, A.Ş. kurulurken her bir pay sahibinin getirdiği
sermayelerin toplam değeridir. Şirket kurulurken elimizde böyle bir toplam vardır ve bunun
sabit olarak tutulması gerekir ki şirket borçlandığı zaman alacaklılar bu sermayeye
başvurabilsin. Şirket kurulduğu zaman sermaye ve malvarlığı eşittir. Şirket büyüdükçe sermaye
sabit kalır, malvarlığı gittikçe büyür ve sermayeyi geçer. İşte bu durumun sonucu olarak,
anonim şirketi incelerken göreceğimiz hükümlerin neredeyse hepsinin ortak amacı, bu
sermayenin korunmasıdır.
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Ø Anonim şirketler ülke ekonomisi için de çok önemlidir; çünkü bir kişinin cebindeki
münferit para ile büyük bir yatırım yapması oldukça zordur, ancak bu para ile bir anonim
şirkete ortak olduğu zaman büyük yatırımlara katkıda bulunabilir. Zaten daha önce yeniden
yapılanmalarda da söylediğimiz gibi, kanun şahıs şirketlerini de olabildiğince sermaye
şirketlerine dönüştürmeyi amaçlamaktaıdır.
Ø Anonim şirketlerde organsal yönetim söz konusudur ve olmazsa olmaz iki organı
bulunmaktadır. Birinci organı şirketi yöneten ve her türlü idari işlemi yürüten yönetim kurulu,
diğeriyse genel kuruldur. Organsal yönetim sayesinde şirketin yönetiminin profesyonellere
bırakılması imkanı doğmaktadır.
Ø Holdingleşmeye çok müsaittir (büyük bir ana şirketin altında yavru şirketler).
Ø Hisseleri menkul kıymetleşebilir, yeni senede bağlanabilir; böylece payın rahatlıkla
tedavül edebilmesi sağlamaktır.
Ø TTK’da düzenlenen A.Ş.’lere genellikle kapalı anonim şirket adı verilir. Eğer bu anonim
şirket büyüdüyse ve artık halka açılmak istiyorsa, Halka Açık Anonim Şirket (HAAO) haline
gelerek, SerPK ve onun ikincil düzenlemelerine tabi olacaktır. Ayrıca, bir BİO olan SPK da halka
açık anonim şirketler üzerinde büyük bir denetim yetkisine sahiptir; çünkü bunların
ekonomide etkisi çok büyüktür. Diyelim ki bu HAAO borsaya girmek istiyor, bu durumda Borsa
İstanbul’a gider (BİST) ve paylarını kote ettirir.
Ø Bankalar ve sigorta şirketleri de birer anonim şirkettir ancak kendi kanunları ile
düzenlenmişlerdir. TTK’da, çok ilginç iki hüküm var; 330 ve 340. Hüküm ve bu hükümler ilk
çıktığında herkes çıldırdı. Burada diyor ki, özel hükümler varsa öncelikle bunlar uygulanır ve
boşluklar TTK ile doldurululur, burada bir problem yok. 340 ise diyor ki “Esas sözleşme, bu Kanunun
anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak Kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir. Diğer kanunların, öngörülmesine
izin verdiği tamamlayıcı esas sözleşme hükümleri o kanuna özgülenmiş olarak hüküm doğururlar.” Bu

da tam tersi bir
hüküm. Yani bu iki hüküm, birbirine tamamen zıt hükümler olduğu için çıldıran insanlar çok
tartıştı ancak artık tartışmalar çözüldü. Sonuç olarak ne olursa olsun eğer bir AŞ ile ilgili olarak
bir özel düzenleme varsa, o özel hüküm uygulanacaktır, yani 330. Madde hükmü.

Anonim Şirketin Unsurları
Anonim şirket bir tür ticaret şirketi ve bir sermaye şirketidir, tüzel kişiliği
bulunmaktadır.
Sermaye unsuru: Sermayesi belirlidir, belirlilik ilkesi söz konusudur (muayyenlik ilkesi). Yani
şirketin sermayesi, ticaret siciline tescil edilmiş belli bir sermayeyi ifade eder ve bu miktar en
az 50.000 TL olmak zorundadır; eğer kayıtlı sermaye biçimi benimsenmişse bu miktar 100.000
olarak öngörülmüştür.
Paylara bölünmüş sermaye: Her bir payın asgari değeri 1 kuruştur, yani payın
illa ki bir değeri olacaktır, itibari değerden (nominal değer) yoksun pay olamaz.
Payların itibari değerlerinin toplamı, şirketin sermayesine eşittir. İtibari değer
payın üzerinde yazan değerdir ve hiçbir zaman değişmez. Daha sonra şirket
büyüdükten sonra ortaklardan biri ortaklıktan çıkmak isterse, 10.000 liraya
aldığı bu payı 20.000 liraya satabilir, buna payın ikincil piyasa değeri denir,
ancak üzerinde yazan itibari değeri hala 10.000 liradır.

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000
10.000
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Primli Pay (Agio): Primli pay çıkartabilmesi için, bunun pay henüz ilk defa çıkartılırken
öngörülmüş olması gerekmektedir, yani prim ancak ilk başta paylar oluşurken öngörülebilir.
Diyelim ki payın 10.000 liralık itibari değeri var; işte biz şirket sözleşmesine koyulacak bir
hükümle, şirket kurulurken bunun 15.000 liraya satılabileceğini öngörebiliriz. Bu payın satın
alınması halinde itibari değer olan 10.000 lira serameyeye eklenir, 5.000 liralık kısma ise prim
adı verilir. Bu kısım şirketin yedek akçe dediğimiz, kötü günler için ayırdığı paralara eklenir.
Primli pay, ancak ve ancak şirket kurulurken çıkartılabilir.
Pay Türleri
Nakdi Pay-Ayni Pay
Payın karşılığında nakdi bir değer getirildiyse nakdi pay, ayni bir değer getirildiyse ayni
pay söz konusudur. Kural olarak bir anonim şirkette hem nakdi pay, hem de ayni pay
getirilebilir. Bununla birlikte, özel olarak düzenlen bazı anonim şirketler bakımından ayni pay
getirilemez, bunlar da bankalar ve HAAO’lardır.
Adi Pay-Primli Pay
İtibari değerinden daha yüksek bir bedelle çıkartılan paya primli pay denir, 347.
Maddede düzenlenmiştir. Primli pay çıkarıtılabilmesi için mutlaka esas sözleşmede hüküm
bulunması veya genel kurulun bu yönde bir karar alması gerekir. Eğer itibari değer üzerinden
çıkartılan bir pay varsa, buna da adi pay adı verilir.
Çıplak-Senetli Pay
Pay hisse senedine bağlandıysa senetli pay, aksi halde çıplak pay adını alacaktır. Payın
senede bağlanmış olması ise tedavülünü kolaylaştırır. Hem pay sahibi rahatlıkla girip çıkabilir,
hem hak kayıplarının önlenmesi söz konusu olur. Kapalı A.Ş.’ler bakımından 486/2 hükmüne
göre, eğer hamiline yazılı bir hisse senedi çıkarılacaksa, pay bedelinin tamamen ödenmesinden
itibaren 3 ay içerisinde çıkarılmalıdır. İkinci bir hüküm ise nama yazılı hisse senetlerindedir.
Eğer nama yazılı bir hisse senedinin çıkarılmasını azınlık talep ediyorsa, şirket bunu çıkarmak
zorundadır.
§ Azınlık (Minority Shareholders): Sermayenin %10’unu oluşturan pay sahiplerine azınlık
adı verilir (bir kişiden fazla olabilir).
Adi Paylar-İmtiyazlı Paylar
Esas sözleşmeye hüküm koymak suretiyle, A.Ş.’te bazı paylara ayrıcalık tanınması
mümkündür, böylece bu paylara TTK’nın tanıdığı haklardan daha fazla hak tanınmış olur. 478.
Maddeye göre, imtiyaz kar payında, tasfiye payında, oy hakkında, rüçhan hakkında
sağlanabilir. Payda imtiyazın öngörülebilmesi için, bunun mutlaka ilk esas sözleşmede ya da
daha sonradan gerçekleşecek bir esas sözleşme değişikliğiyle sağlanması gerekir. İmtiyazın
sağlanması için, payların itibari değerlerinin aynı olması gerekmektedir. Diyelim ki elimizde
1000 liralık ve 10.000 liralık paylar var. İmtiyaz, ancak 1000 liralık paylar arasında veya 10.000
liralık paylar arasında sağlanabilir.
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Bedeli Ödenmiş-Ödenmemiş Pay
Nakdi sermayenin şirkete sermaye olarak getirilmesi usulü 344.maddede
düzenlenmiştir. Eğer anonim şirkete nakdi bir pay getirilecekse kanunen istisnai bir kolaylık
sağlanmıştır. Koyulması taahüt edilen sermayenin dörtte biri getirildiği takdirde geri kalan
miktar şirketin kuruluşundan itibaren iki sene içerisinde ödenebilir. Kuruluşta tümü
getirildiyse, bedeli ödenmiş bir paydan bahsederiz, yok eğer tümü getirilmemiş bir paysa
bedeli ödenmemiş pay denir. 2 sene dolmaya yakın yönetim kurulu nakdi sermaye getirmesi
gereken ortaklara çağrıda bulunur ve “Paranızı getirin artık” der. Bu çağrıya ise “apel” adı
verilmektedir.
IX. Hafta
22.03.2016
Sermaye Sistemleri
1. Esas Sermaye: Esas sözleşmede bir miktar sermaye gösterilir ve ticaret siciline tescil
edilir. Eğer miktarı bunu değiştirmek istiyorsak, TTK’ya ilişkin hükümleri izlemek
durumundayız (473 vd).
2. Kayıtlı Sermaye: Eskiden sadece HAAO’lar için söz konusuyken, artık kapalı anonim
şirketler için de geçerli bir sermaye çeşididir. Kayıtlı sermayede, eğer genel kurul
yönetim kuruluna bir yetki verirse (en fazla 5 yıl için verebilir), yönetim kurulu esas
sermayede için öngörülen prosedürleri izlemeksizin tanınan yetkide gösterilen sınıra
kadar sermayeyi çıkarma hakkına sahiptir. Bu sistemin seçilmesi için, şirketin başlangıç
sermayesi en az 100.000 tl olmalıdır. Yönetim kurulunun tanınan sınıra kadar çıkardığı
sermayeye de çıkarılmış sermaye denir.
Anonim Şirketin Amacı ve Konusu
Kolektif şirketin bir ticari işletme işletmek gibi bir zorunluluğu vardı, anonim şirkette
ise böyle bir zorunluluk yoktur ancak herhangi bir ekonomik amaç ve konu için kurulmuş
gerekir. Bu amaç ve konu ise kanun tarafından yasaklanmamış her türlü amaç ve konu
olabilecektir.
Eski TTK’da ultra vires dediğimiz olay vardı ve şirket işletme konusu dışında iş yaparsa
bu işlem geçersiz sayılıyordu. Yeni TTK’da ise ultra vires ilkesi kalkmıştır ancak bazı alanlarda
halen etkilidir. Artık işletme konusu dışında yapılan işlemler de geçerlidir ancak bu işlemin
yapıldığı 3. kişi, bu işlemin işletme konusu dışında olduğunu biliyorsa veya bilebilecek
durumundaysa, karşı taraf bu işlemin geçersizliğini ileri sürebilecektir.
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Anonim Şirketin Ticaret Unvanı
Her anonim şirketin bir ticaret unvanı olmak zorundadır ve çeşit olarak bir konu ticaret
unvanıdır. Çekirdek kısmını işletme konusu ve “anonim şirket/A.Ş” kelimeleri oluşturur. Eğer
unvanda bir gerçek kişi adı ve soyadı yer alıyorsa, “A.Ş” kısaltması yapılamaz, “anonim şirket”
diye yazılmalıdır. Bu ticaret unvanı sadece TTK’da değil, aynı zamanda “ticaret unvanları
hakkında tebliğ”de de düzenlenmektedir. İşletme konusunu gösteren ibarelerde de hiçbir
şekilde kısaltma yapılamaz. Eğer bu anonim şirkette başka şirketin sermayelerine katılma
hedefleniyorsa bu bir holding demektir, ve ticaret unvanında da “holding” kelimesinin yer
alması gerekir. Şirket ortadan kalkarsa ve ticaret unvanı ticaret sicilinden silinirse, silinen
ticaret unvanı, 5 yıl süreyle başka bir ticaret unvanı olarak tescil edilemez.
Anonim Şirkette Sorumluluk
Anonim şirket, 3. Kişilere karşı yalnızca malvarlığıyla sorumludur. Ortaya konulan
sermaye miktarı ve malvarlığı olarak ne varsa, 3. Kişiler yalnızca buna başvurabilirler. Anonim
şirket alacaklısı, hiçbir şekilde ortakların kişisel malvarlığına başvuramaz.
Anonim Şirkette Sermaye Unsuru
Sermaye unsuru, anonim şirketin pasifinde yer alan bir unsurdur. Bunun pasifte yer
almasının nedeni, bu sermaye miktarını pay sahiplerinden yatırım olarak alması ve şirket sona
erdiğinde, bunu ortaklara iade borcu altında olmasıdır.
Anonim Şirkette Önemli İlkeler
Anonim şirketin iyi ve sistemli işlemesine yönelik getirilmiş olan dört temel bağlayıcı ilke
bulunmaktadır ve bunların yanında bir de bağlayıcılığı bulunmayan bir ilke olarak kurumsal
yönetim ilkesi getirilmiştir;
1. Çoğunluk İlkesi (A.Ş’de kararlar çoğunlukla alınır ve oybirliği, ancak istisnai hallerde
mevcuttur)
2. Eşit İşlem İlkesi (Her pay sahibi eşit işleme tabi tutulacaktır)
a. İstisna: imtiyazlı paylar
3. Dürüst Resim İlkesi (Şirketin finansal tablolarının (bilanço+gelir tablosu) objektif,
dürüst, anlaşılır ve şeffaf bir biçimde hazırlaması gerekmektedir.)
4. Malvarlığının Korunması İlkesi
Kurumsal Yönetim İkesi (Corporate Governance): 2001 yılında Amerika’da meydana gelen
krizden sonra OECD tarafından kurumsal yönetim ilkeleri çıkarılmıştır, bunlar yalnızca ilkedir
ve uyulması zorunlu değildir. Bunlar bağlayıcı nitelikte olmamakla birlikte, olması gereken
hukuk bakımından bir düzenlemedir ve TTK’da da kurumsal yönetim ilkelerine yönelik olarak
şeffaf yönetim, finansal tabloların hukuka uygun olarak hazırlanması, dışardan yönetim kurulu
üyeleri seçilmesi gibi hükümlerde bu ilkelerin benimsendiğini görmekteyiz.
Malvarlığının Korunması İlkesi
TTK’da getirilen bir dizi kural ile, yatırımcılar tarafından getirilen sermaye ve
kazançların mümkün olduğunca anonim şirketinin bünyesinde tutulması amaçlanmıştır. Şimdi
malvarlığının korunmasını amaçlayan bu kuralları tek tek inceleyeceğiz.
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1. Ayni Sermayenin Bilirkişilerce Değerlendirilmesi: Anonim şirkete bir ayni sermaye
getirilirken, bunun değerinin asliye ticaret mahkemesi tarafında atanan bir bilirkişi taradından
tespit edilmesi gerekir.
MADDE 343- (1) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve
ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçilir.
Değerleme raporunda, uygulanan değerleme yönteminin somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve
uygun seçim olduğu; sermaye olarak konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve 342 nci maddeye
uygunluğunun belirlendiği, tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri; ayni olarak konulan her varlık karşılığında tahsis
edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre
(1)
açıklanır. Bu rapora kurucular (…) ve menfaat sahipleri itiraz edebilir. Mahkemenin onayladığı bilirkişi kararı
(1)
kesindir.

2. İtibari Değerin Altında Pay Çıkarılamaması: Diyelim ki 50.000 TL’lik bir sermayeli bir şirketin
1000 tane payı var ve dolayısıyla her bir payın itibari değeri 50 tl. İşte bu paylar, 30 liraya
piyasaya çıkarılamaz, satılamaz. Aksi halde sermayenin eksik oluşması tehlikesi doğacaktır.
MADDE 347- (1) İtibarî değerinden aşağı bedelle pay çıkarılamaz. Payların itibarî değerinden yüksek
bir bedelle çıkarılabilmeleri için esas sözleşmede hüküm veya genel kurul kararı bulunmalıdır.

3. Kanuna Karşı Hile: Kurulmuş, tescil edilmiş ve tüzel kişiliği haiz bir anonim şirket söz
konusuysa bu şirket kurulduktan itibaren 2 yıl içinde bir işletme veya ayın devralmak veya
kiralamak isteniyorsa ve bunun bedeli sermayenin 1/10’unu aşan bir bedelse, bu işlemin
yapılabilmesi için genel kurulun onayı gerekir. Genel kurulun vereceği bu onay da adi yeter
sayılara kadar değil, sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahipleri tarafından verilmelidir.
Böyle bir alım veya kiralama gerçekleştiği zaman, yönetim kurulunun isteği üzerine mahkeme
bir bilirkişi atar ve bu bilirkişi alınacak ayın veya işletme için bir değer biçer, bu değer genel
kurula sunulur ve genel kurulun onayı ardından ticaret siciline tescil edilir.
MADDE 356- (1) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir
bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler, genel kurulca onaylanıp ticaret siciline tescil
edilmedikçe geçerli olmaz. Bu sözleşmelerin onaylanmasından ve tescilinden önce, bunların ifası amacıyla yapılmış olan
ödemeler dâhil, her türlü tasarruf geçersizdir.
(2) Genel kurul kararını vermeden önce, yönetim kurulunun istemi üzerine şirketin bulunduğu yer asliye ticaret
mahkemesince atanacak bilirkişi, şirket tarafından devralınacak ya da kiralanacak işletme ve ayınlara değer biçer. Rapor
resmî nitelik taşır.
(3) Toplantı ve karar nisabına 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uygulanır.
(4) Sözleşme genel kurulun onay kararıyla birlikte tescil ve ilan olunur.
(5) Şirketin işletme konusunu oluşturan veya cebrî icra yoluyla iktisap edilen ayın ve işletmeler hakkında bu madde
hükmü uygulanmaz.

4. Faiz Ödeme Yasağı: Pay sahiplerinin yaptığı yatırımlar sonucunda anonim şirket, bir banka
gibi yatırımcıları faiz vereceğim diyerek teşvik edemez. Bunun tek ise hazırlık dönemi faizidir
ancak bunun için da kanunun 510. Maddede öngördüğü çeşitli kriterler bulunmaktadır.
Hazırlık dönemi faizi esas sözleşmede öngörülmüş olmalıdır veya sermaye artırımına ilişkin
kararda bulunmalıdır. Bu karada da faiz ödemelerinin en geç ne zaman yapılacağı
belirlenmelidir.
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MADDE 509- (1) Sermaye için faiz ödenemez.
(2) Kâr payı ancak net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir.
(3) Kâr payı avansı, Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan şirketlerde, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının bir tebliği ile düzenlenir.
MADDE 510- (1) İşletmenin tam bir şekilde faaliyete başlamasına kadar geçecek hazırlık dönemi için
pay sahiplerine, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak koşuluyla, özellikli varlık niteliğindeki
yatırımların maliyetine yüklenmek üzere, belirli bir faiz ödenmesi esas sözleşmede öngörülebilir ve bu dönemle
sınırlı olmak üzere, faiz ödemelerinin en geç ne zamana kadar süreceği belirtilir.
(2) İşletme yeni paylar çıkarılarak genişletilecek olursa, sermayenin artırılmasına dair olan kararda,
yeni pay sahiplerine, özellikli varlık niteliğindeki yatırımların maliyetine yüklenmek üzere, belirli bir süreyle en
geç yeni yatırımın işletmeye alındığı güne kadar faiz ödenmesi kabul olunabilir.

5. Şirketin kendi hisse senetlerini belirli bir oranın üzerinde edinmesi/taahhüt etmesi yasağı:
Şirket kendi payını geri satın alırsa bu çok anlamsız bir durum olur ve bunun hiçbir yararı olmaz;
çünkü bir anonim şirkete dışarıdan gelir gelmesi lazımdır. Dolayısıyla bu genel kurala göre
şirket, ne kendi payını kendi kendine iktisap edebilir ne de taahhüt edebilir.
MADDE 388- (1) Şirket kendi paylarını taahhüt edemez.
(2) Üçüncü kişinin veya bir yavru şirketin kendi adına fakat şirket hesabına şirketin payını taahhüt etmesi, şirketin
kendi payını taahhüt etmesi sayılır.
(3) Birinci ve ikinci fıkralara aykırı hareket hâlinde, söz konusu payları, kuruluşta kurucular, sermaye artırımlarında
yönetim kurulu üyeleri taahhüt etmiş sayılır ve bunlar pay bedellerinden sorumlu olurlar. Kanuna aykırı taahhütte herhangi
bir kusurları bulunmadığını ispat eden kurucular ve sermaye artırımlarında yönetim kurulu üyeleri sorumluluktan
kurtulurlar.
(4) Birinci ve üçüncü fıkra hükümleri ana şirketin paylarını taahhüt eden yavru şirketlere kıyas yoluyla uygulanır.
Söz konusu paylar yavru şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından taahhüt edilmiş kabul olunur. Üyeler pay bedellerinden
sorumludur.

6. Payların rehnedilmesi/iktisap edilmesi yasağı: Payların rehnedilmesi ve iktisap edilmesi,
belirli bir oranın üzerindeki paylar bakımından yasaklanmıştır. Sermayenin 1/10’unu aşmayan
oranda paylar iktisap ve rehin edilebilir, ancak bunun yapılabilmesi genel kurulun, yönetim
kurulunu yetkilendirmesi (en çok 5 sene için yapılabilir) gerekmektedir ve bu yetkilendirme
sırasında bazı sınırlar çizer ve der ki “iktisap edebileceğin veya rehin olarak koyabileceğin
payların max. değeri budur ve sen bu paylara bu sınırlar içinde ödeme yapabilirsin”.
MADDE 379- (1) Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini aşan veya bir
işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edemez. Bu hüküm, bir üçüncü
kişinin kendi adına, ancak şirket hesabına iktisap ya da rehin olarak kabul ettiği paylar için de geçerlidir.
(2) Payların birinci fıkra hükmüne göre iktisap veya rehin olarak kabul edilebilmesi için, genel kurulun
yönetim kurulunu yetkilendirmesi şarttır. En çok beş yıl için geçerli olacak bu yetkide, iktisap veya rehin olarak
kabul edilecek payların itibarî değer sayıları belirtilerek toplam itibarî değerleriyle söz konusu edilecek paylara
ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırı gösterilir. Her izin talebinde yönetim kurulu kanuni şartların
gerçekleştiğini belirtir.
(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki şartlara ek olarak, iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra,
kalan şirket net aktifi, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına
izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır.
(4) Yukarıdaki hükümler uyarınca, sadece, bedellerinin tümü ödenmiş bulunan paylar iktisap edilebilir.
(5) Yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler, ana şirketin paylarının yavru şirket tarafından iktisabı
hâlinde de uygulanır. Pay senetleri borsada işlem gören şirketler hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu şeffaflık
ilkeleri ile fiyata ilişkin kurallar yönünden gerekli düzenlemeleri yapar.
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Bu yasağın başka istisnalar da bulunmaktadır. TTK mad. 381 hükmüne göre eğer şirketin
paylarını derhal iktisap etmesi veya rehin etmesi gerekiyorsa, bunu genel kurulun yetkisi
olmadan da yapabilir, ancak yazılı bir beyanla belirtmelidir.
MADDE 381- (1) Bir şirket, yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak için gerekli olduğu takdirde, kendi paylarını, 379
uncu maddeye göre genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmadan da iktisap edebilir.
(2) Payların bu yolla iktisabı hâlinde yönetim kurulu ilk genel kurula;
a) İktisabın sebep ve amacı,
b) İktisap edilen payların sayıları, itibarî değerlerinin toplamı ve sermayenin ne kadarını temsil ettiği,
c) Bedeli ve ödeme şartları,
hakkında yazılı bilgi verir.

Bunun dışındaki diğer istisnalar da TTK mad. 382 ve 383 hükümlerinde sayılmıştır.
Şirketin sermaye indirimi yapması ve alacağının cebri icra yoluyla tahsili gibi durumlarda da
şirket, kendi hisselerini geri alabilecektir.
MADDE 382- (1) Bir şirket, 379 uncu madde hükümleri ile bağlı olmaksızın;
a) Esas veya çıkarılmış sermayesinin azaltılmasına ilişkin 473 ilâ 475 inci madde hükümlerini
uyguluyorsa,
b) Küllî halefiyet kuralının gereğiyse,
c) Bir kanuni satın alma yükümünden doğuyorsa,
d) Bedellerinin tümü ödenmiş olmak şartıyla ve cebrî icradan, bir şirket alacağının tahsili amacına
yönelikse,
e) Şirket, menkul kıymetler şirketiyse,
kendi paylarını iktisap edebilir.
MADDE 383- (1) Bir şirket, bedellerinin tamamı ödenmiş olmak şartıyla, kendi paylarını ivazsız iktisap
edebilir.
(2) Birinci fıkra hükmü, yavru şirket, ana şirketin paylarını ivazsız iktisap ettiği takdirde de kıyas yoluyla
uygulanır.

Bununla birlikte bu mecbur kaldığı durumlarda eline geçen kendi hisselerini elinde
tutamaz ve bunları, devirleri mümkün olduğu anda ve her halde iktisaplarından itibaren 3 yıl
içerisinde elinden çıkarmak zorundadır.
MADDE 384- (1) 382 nci maddenin (b) ilâ (d) bentleri ve 383 üncü madde hükümlerine göre, iktisap
edilen paylar, şirket için herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her hâlde
iktisaplarından itibaren üç yıl içinde elden çıkarılırlar; meğerki, şirketin ve yavru şirketin sahip oldukları bu
payların toplamı şirketin esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmasın.

Bu istisnai hallere girmeyen durumlarda şirket kendi payını hukuka aykırı şekilde elde
ettiyse, bu durumda 6 ay içersinde mutlaka elinden çıkarmalıdır, aksi halde sorumluluk davası
ve cezai hükümler gündeme gelecektir.
MADDE 385- (1) 379 ilâ 381 inci maddelere aykırı bir şekilde iktisap edilen veya rehin olarak alınan
paylar, iktisapları veya rehin olarak kabulleri tarihinden itibaren en geç altı ay içinde elden çıkarılır ya da
üzerlerindeki rehin kaldırılır.

ü Şirketin geri edindiği paylar, şirkette genel kurulda oy hakkı vermez.
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7. Şirketin tek pay sahibi kendi olacak şekilde paylarını iktisap edememesi: Böyle bir
durumda zaten şirketin artık bir pay sahibi olmayacak ve ortada bir anonim şirket
olmayacaktır.
8. Sermayenin Geri Ödenmesi Yasağı: Şirkete pay sahibi olarak gidip pay alan kimse,
karşılığında belli bir sermaye verdiyse bunu geri isteyemez, olsa olsa payını başka birine
devredebilecektir. (483/3?)
9. Şirketle İşlem Yapma Yasağı: Yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapması kural olarak
yasaklanmıştır, eğer yapacaklarsa da mutlaka genel kuruldan izin almaları gerekmektedir.
MADDE 395- (1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına
herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle
bir iddiada bulunamaz.

10. Kurucular Beyanı: Şirketi kuranların bir beyan hazırlaması gerekir ve bu beyanda nasıl
kurulduğu, sermayenin nasıl getirildiği vb. gibi herşey açıklanacaktır. Kurucular bu beyanı
imzalar ve bununla bağlanırlar, böylece daha sonradan sorumluluktan kurtulma şansları
kalmamıştır. Bu esas sözleşmenin yanında getirilmiş fazladan bir güvenlik önmeli işlevi görür.
MADDE 349- (1) Kurucular tarafından, kuruluşa ilişkin bir beyan imzalanır. Beyan, dürüst bir şekilde bilgi verme
ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak hazırlanır. Beyanda, ayni sermaye konuluyor, bir ayın ya da işletme devralınıyorsa,
bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna; bu tür sermayenin ve devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan yararlarına
ilişkin belgeli, gerekçeli ve kesin ifadeli açıklamalar yer alır. Ayrıca, şirket tarafından iktisap edilen menkul kıymetlerle,
bunların iktisap fiyatları, söz konusu menkul kıymetleri çıkaranların son üç yıllık, gereğinde konsolide finansal tablolarının
değerlemelerine ve çözümlenmelerine ilişkin bilgiler, şirketin yüklendiği önemli taahhütler, makina ve benzerleri malların
ve herhangi bir aktif değerin alımına ilişkin bağlantılar, fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle
karşılaştırılarak, açıklanır.
(2) Ayrıca, kuruculara tanınan menfaatler gerekçeleriyle beyanda yer alır. Kimlerin halka arz amacıyla ne miktarda pay
taahhüt ettiği, pay taahhüdünde bulunanların birbirleri ile ilişkileri; bunlar bir şirketler topluluğuna dâhil bulunuyorlarsa,
(1)
topluluk ile ilişkileri, (…) diğer hizmet verenlere ödenen ücretler, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak, beyanda açıklanır.

11. Şirkete borçlanma yasağı: Bu sadece yöneticiler için değil, tüm pay sahipleri için getirilmiş
bir yasaktır. 358. Madde, pay sahibinin şirkete borçlanma yasağını düzenlemektedir ve kural
olarak pay sahibi, şirketten borç alamaz. Bu hüküm, zaman içerisinde değişime uğramış bir
hükümdür. Eskiden şirketler, yıl sonu bilançolarında açıkları kapatmak için bunları pay
sahiplerine verdikleri borçlar gibi gösterirlerdi ve bu şekilde bilanço rahatlamış olurdu,
ardından yeni TTK’da 358. Maddenin getirilmesiyle bu pay sahiplerine borç verilmesi
yasaklandı. Getirilen bu yasağa Kayserili işadamları çok itiraz etti ve hüküm tekrar değiştirildi.
Artık kural olarak ortaklar şirkete borçlanamazlar, ancak eğer sermaye taahhüdü borçlarını
yerine getirmişlerse ve şirketin serbest yedek akçeleriyle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını
kapatabiliyorsa ortaklar şirkete borçlanabilirler. Yani bu yasağın kapsamı büyük ölçüde
daralmıştır.
MADDE 358- Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve
şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete
borçlanamaz.

395. Maddede ise yönetim kurulunun şirkete borçlanmasını yasaklamıştır ve bu yasak
da ikili bir ayrıma tabi tutularak düzenlenmiş; pay sahibi olan yönetim kurulu üyesi ve pay
sahibi olmayan yönetim kurulu üyesi ayrı incelenmiştir. Kanun diyor ki, pay sahibi olan yönetim
kurulu üyesi zaten 358. Maddeye tabidir. Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ise şirkete
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hiçbir şekilde borçlanamazlar, hatta bunların akrabaları, pay sahibi olmayan yakınları da
şirkete borçlanamazlar, şirket bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk
yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz, şirket bunları yapmışsa da bu yönetim kurulu
üyeleri veya yakınları şirketin ödeyemediği borçları için doğrudan takip edilebilecektir.
MADDE 395- (2) (Değişik: 26/6/2012-6335/17 md.) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim
kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler
için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi
hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket
borçları için doğrudan takip edebilir.
(3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve
garanti verebilirler.
(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

12. Rekabet yasağı: Anonim şirkette rekabet yasağı, yönetim kurulu üyeleri için
düzenlenmiştir ve ortakların rekabet yasağı bulunmamaktadır, istediklerini yapabilirler. Bu da
koşullu bir yasaktır; çünkü genel kurul izin verdiği takdirde YK üyeleri bu işlere
girişebileceklerdir. Bu yasağa aykırı davranılması halinde ise 3 seçimlik hak mevcuttur; bu
üyelerden tazminat istenebilir, yapılan işlem şirket adına sayılabilir veya işlemden doğan
menfaatler şirkete ait sayılabilir. Bu haklar hak düşürücü süreye tabiidir ve söz konusu işlemin
öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve her halde 1 yıl içinde kullanılmalıdır.
MADDE 396- (1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme
konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari
işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan
yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış
saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava
etmekte serbesttir.
(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki
üyelere aittir.
(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete
girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren
bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.
(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

13. Iskat (Ortaklıktan Çıkarma): Ortakların şirkete olan tek borçları, sermaye taahhütlerini
yerine getirmektir. Eğe ortaklar, bu taahhütlerini yönetim kurulunun çağrılarına rağmen yerine
getirmezlerse, bu kişilerin ortaklıktan çıkarılması mümkündür. Bu durumda şirketin bir ihtarda
bulunmasına gerek kalmadan, kişi temerrüde düşmüş sayılacaktır. Temerrüde düştükten
sonra hala ödemiyorsa yönetim kurulu ortağı iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi
ödemelerden kaynaklı haklarından yoksun bırakmaya ve onu çıkarıp yerine başka bir ortak
almaya karar verme yetkisine sahiptir. Ancak şirket bunu yapmayı seçerse bu durumda
ihtarada bulunması gerekecektir. Şirket pay sahibini çıkarmak istemiyorsa, temerrüt faizi
ödenmesini isteyebilir ve esas sözleşmede bir sözleşme cezası öngörülmüşse, bunun da yerine
getirilmesi gerekir.
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MADDE 482- (1) Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen pay sahibi, ihtara gerek
olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür.
(2) Ayrıca, yönetim kurulu, mütemerrit pay sahibini, iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi
ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakmaya ve söz konusu payı satıp yerine başkasını almaya ve
kendisine verilmiş pay senedi varsa, bunları iptal etmeye yetkilidir. İptal edilen pay senetleri ele geçirilemiyorsa
iptal kararı 35 inci maddede yazılı gazetede ve ayrıca esas sözleşmenin öngördüğü şekilde ilan olunur.
(3) Esas sözleşmeyle, pay sahipleri, temerrüt hâlinde, sözleşme cezası ödemekle zorunlu tutulabilirler.
(4) Şirketin tazminat hakları saklıdır.
II - Iskat usulü
MADDE 483- (1) Kanunun 482 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının uygulanabilmesi için,
yönetim kurulu tarafından, mütemerrit pay sahibine, 35 inci maddede yazılı gazete ile esas sözleşmenin
öngördüğü şekilde ilan yoluyla şirketin internet sitesinde de yayımlanacak bir mesajla ihtarda bulunulur. Bu
ihtarda, mütemerrit pay sahibinin temerrüde konu olan tutarı bir ay içinde ödemesi, aksi hâlde, ilgili paylara
ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceği belirtilir.

14. Şirket, tahhüt edilen sermaye ödenmeden hamiline yazılı çek yazamaz
MADDE 485- (2) Nama yazılı pay senetlerinin hamiline yazılı pay senetlerine dönüştürülebilmesi için
payların bedellerinin tamamen ödenmiş olması şarttır.

15. Mali durumun bozulması halinde uygulanacak özel tedbirler: Bu madde 3 kademeli bir
sistem öngörmüştür ve şirketin mali durumu bozuluyorsa ne yapması gerektiğini
düzenlemektedir. Şirket işlerkenş şirketin sermayesinin yarısı kaybolmuşsa bu durumda
yönetim kurulu genel kurulu derhal toplantıya çağırır ve bir çözüm bulunmasını ister
(olağanüstü toplantı). Bu genel kurulda alınabilecek tüm tedbirler düşünülür ve malvarlığının
korunması amaçlanır. İkinci aşamada, sermayenin 2/3’ünün gitmiş olması söz konusudur.
Burada da genel kurul toplanacaktır ve şu kararlar alınabilir; geriye kalan 1/3 ile şirketin devam
etmesi, eksilen sermayenin tamamlanması veya şirketin feshedilmesi. Genel kurul, bu 3
karardan birini alacaktır. Üçüncü aşama ise borca batıklıkdır. Bilançodan aktiflerin şirketin
borçlarını karşılamaya yetmediği anlaşılırsa, yönetim kurulu bu durumu hemen şirketin
bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Dolayısıyla şirket,
kendi tedbirlerini kendisi almış olacaktır.
MADDE 376- (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar
sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel
kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.
(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle
karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme
veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.
(3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu,
aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço
çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması
hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve
şirketin iflasını ister. Meğerki, iflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık
durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm
alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin
yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan
bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi
olarak kabul olunur.
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16. İflasın ertelenmesi:
MADDE 377- (1) Yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı yeni nakit sermaye konulması dâhil nesnel
ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini
isteyebilir. Bu hâlde İcra ve İflas Kanununun 179 ilâ 179/b maddeleri uygulanır.

17. Riskin erken saptanması ve yönetimi
MADDE 378- (1) Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını,
gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle
yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak
bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir.
(2) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere
işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.

18. Kanuni Bağlam:
MADDE 491- (1) Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak şirketin onayı ile
devrolunabilir; meğerki, devir, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra
yoluyla gerçekleşsin.
(2) Şirket, sadece, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse
onay vermeyi reddedebilir.

19. Kurucuların özel menfattleri:
MADDE 348- (1) Şirketi kurdukları sırada harcadıkları emeğe karşılık olarak kuruculara, para ve
bedelsiz pay senedi vermek gibi şirket sermayesinin azalması sonucunu doğurabilecek bir menfaat tanınamaz.
Bu hükme aykırı esas sözleşme hükümleri geçersizdir. Ancak, dağıtılabilir kârdan 519 uncu maddenin birinci
fıkrasında yazılı yedek akçe ile pay sahipleri için yüzde beş kâr payı ayrıldıktan sonra kalanın en çok onda
biri intifa senetleri bağlamında kuruculara ödenir.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan anonim şirketler, pay senetlerini halka arz
etmeden önce kurucu intifa senetlerini, herhangi bir bedel ödemeden iptal ederler; aksi hâlde intifa senetleri
kendiliğinden geçersiz sayılır.
(3) Dağıtılabilecek kâr mevcut ise şirket kârın dağıtılmamasını kararlaştırmış olsa bile kurucu intifa
sahipleri esas sözleşmede öngörülen kâr paylarını alırlar.

Tek Kişilik Anonim Şirket: Çok önemli ve Türk ekonomisinin sahip olduğu pek çok değeri
korumaya yarayan bir işlevi vardır. Bunun mümkün olmasıyla anonim şirketin kuruluşunda
%111’lik ve limited şirketlerde %76’lık bir artış görülmüştür ve özellikle yabancı yatırımcıların
kendi başlarına piyasaya girmelerine olanak sağlamıştır. Daha önce belittiğimiz gibi tek kişilik
şirket söz konusu olduğu zaman sözleşme, esas taahhütname adını alır; çünkü tek kişi
tarafından hazırlanmaktadır. Şirketin yönetim ve temsilinde, her türlü işlemin yazılı şekilde
yapılması gerekir. Eğer yönetim kurulu da tek kişiden oluşuyorsa, ibra gündeme
gelemeyecektir.
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X. Hafta
29.03.2016
Anonim Şirketin Kurulumu

Anonim şikrietin kurulması için tek bir ortak dahi yeterlidir ve sabit bir asgari sermaye
getirilmelidir, bu asgari sermaye miktarı ise 50,000 TL’dir. Anonim şirketin kuruluşunda, eski
kanun zamanında iki tip kuruluş yönetiminden bahsederdik; ani kuruluş ve tedrici kuruluş.
Tedrici kuruluş yeni TTK’ya alınmadı; çünkü ortaklar tarafından sermayenin %10’unun taahhüt
edilmesi ve geriye kalan miktar için halka başvurulması anlamına geliyordu ve bu yöntem de
pek tercih edilmiyordu. Ani kuruluş ise, sermayenin tamamınının ortaklar tarafından taahhüt
edildiği durumdur ve günümüzde bu uygulanmaktadır.
Ani kuruluş da kendi içinde ikiye ayrılır; basit kuruluş ve nitelikli kuruluş. Basit kuruluş,
sermayenin ortaklarca nakit olarak getirilmesi anlamına gelir. Bununla birlikte eğer nitelikli bir
kuruluş varsa ayni sermaye getirilmiş demektir ve daha nitelikli işlemler yapılması
gerekecektir.
Yeni TTK, aslında 346. Maddesinde ani kuruluşun yanında bir kuruluş yöntemi daha
getirmiştir ve tedrici kuruluşa benzemektedir, ancak bir şirketin halka açılması için mutlaka
SerPK’dan izin alınması gerekmektedir, aksi halde halka açılamaz. Dolayısıyla her ne kadar
halka açılmalı bir açılış türü bugün de düzenlenmekte ise de bunun da SPK nedeniyle çok da
uygulaması yoktur, bu yüzden biz de bu açılış türünün çok detayına inmeyeceğiz.
Anonim Şirketin Kurulması İçin Gereken Unsurlar
1. Kurucu: Bir anonim şirket kuruluyorsa, mutlaka bir kurucunın bulunması gerekir ve
kurucunun tanımı da 337. Madde hükmünde tanımlanmıştır, “pay taahhüt edip
sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler” anlamına gelir. Normalde ortak
olunabilmesi için sermaye getirilmesi gerekir fakat anonim şirketlerde söz konusu
değerin o anda getirmesi gerekli değildir, bu değerin taahhüt edilmesi yeterlidir. İşte
bu nedenle anonim şirketle ilgili hükümlerin çoğunda “taahhüt” kelimesi geçmektedir.
Bu kurucu bir kişi de olabilir, birden çok da olabilir ve kurucunun fiil ehliyetine sahip
olması gerekir. Aksi halde yasal temsilcileri aracılığıyla işlemleri yapacaktır. Kurucu,
taahhüt ve esas sözleşme imzalama işlemlerini bir 3. Kişi hesabına yapıyorsa, bu 3.
Kişiler de sorumluluk bakımından kurucu sayılacaktır.
MADDE 337- (1) Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucudur.
(2) Kurucular, birinci fıkrada yazılı işlemi, üçüncü bir kişinin hesabına yaptıkları takdirde, bu kişi de
kuruluştan doğan sorumluluk bakımından kurucu sayılır. Söz konusu üçüncü kişi, kendisi hesabına iş
gören kimsenin bildiği veya bilmesi gereken bir hususu kendisinin bilmediğini ileri süremez.

2. Kuruluş Belgeleri: Bunlar eskiden çok ayrıntılı değildi, ancak yeni kanunda çok fazla ve
detaylı kuruluş belgeleri öngörülmüştür. Kuruluşa ilişkin bu belgelerin, şirketçe 5 yıl
boyunca saklanması gerekmektedir (tacirin defterlerinin saklanma süresi normalde 10
yıldı ancak bunlar sadece kuruluşa ilişkin olduğu için 5 yıl saklanması yeterlidir).
MADDE 336- (1) Esas sözleşme, kurucular beyanı, değerleme raporları, ayın ve işletme devralınmasına ilişkin olanlar da
(1)
dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirketle, kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler (…)
kuruluş belgeleridir. Bunlar, sicil dosyasına konulur ve birer nüshaları şirket tarafından beş yıl süreyle saklanır.
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a. Esas Sözleşme
b. Kurucular Beyanı: Esas sözleşme imzalandıktan sonra kurucular, bu belgeyle tek
tek neler yapıtıklarını, dışarıdan okuyan birinin de kolaylıkla anlayabileceği
şekilde açıkladığı belgedir, 3. kişileri bilgilendirme amacı taşır. Amaç, özellikle
şirketin malvarlığı unsurlarının nasıl biraraya getirildiğini ortaya koymaktadır ve
malvarlığının korunmasına hizmet eder.
c. Değerleme Raporları: Bilirkişilerce hazırlanan, şirkete getirilen ayni semrayenin
değerinin nasıl tespit edildiği, hangi yöntemlerin kullanıldığı, o sermayenin
neden uygun olduğunu gösteren belgedir. İleride çıkacak bir uyuşmazlıkta,
sermayenin değerinin iyi biçildiğini kanıtlayacak nitelikte bir belgedir ve bu da
malvarlığının korunmasına hizmet etmektedir.
d. Diğer Belgeler: Yazışmalar, mal alım satım sözleşmeleri, faturalar vb.
belgelerdir.
Kurucuların Özel Menfaati: 348. Maddede düzenlenmektedir (malvralığının korunması
ilkelerinden biri). Buna göre kuruluşta, kuruculara şirketin sermayesini kayba uğratacak
herhangi bir menfaat sağlanamaz. Bununla birlikte bunun bir istisnası vardır ve bu da şirketin
malvarlığına zarar vermez. Kuruculara intifa senedi verilir ve bu sayede kurucular, ileride pay
sahibi olmasalar dahi şirket kar edince kardan belli bir miktar pay alacaklardır. Fakat yeni TTK
hükümlerine göre kurulan bir AŞ varsa ve bu AŞ, eğer halka açılıyorsa bu intifa senetlerini iptal
etmek zorunudadır.
Ø Eskiden her A.Ş. kuran, bakanlığa gidiyordu ve izin istiyordu. Bu sistem 2003 senesinde
terk edildi fakat aynı zamanda bakanlık bir tebliğ yayınladı ve bazı anonim şirketlerin
kuruluşunun halen daha izne tabi olması gerektiğini belirtti (bankalar, HAAO gibi). Dolayısıyla
bizde kuruluşta izin sistemi tam olarak kalkamamıştır, bu yüzden kuruluştaki sisteme istisnalı
normatif sistem adı verilmektedir. Bakanlığın iznine tabi olan şirketler, sermaye artırımı söz
konusu olduğunda yine bakanlıktan izin almak zorundadır.
Kuruluşta Yapılacak İşlemler
§
§
§
§

Esas Sözleşmenin Hazırlanması
İmzaların Noterde Tasdik Edilmesi
Bakanlıktan İzin Alınması (Bakanlığın tebliğine bağlı şirketler için)
Kurucu İşlem ve Ön ortaklık
o TTK mad. 335 hükmünde düzenlenmektedir. Buna göre şirket esas sözleşmesi
hazırlandıysa, burada şartsız olarak pay taahhüt edildiyse, sözleşmenin
imzalanması ve imzaların noterde tasdiki ile şirket kurulmuş olur ve bu kurucu
işlemdir, ancak bu aşamada henüz bir anonim şirket yoktur; çünkü henüz
ticaret siciline tescil edilmemiştir. İşte bu noktada, bir ön ortaklık kurulmuştur
ve bu ön ortaklık, şirket ticaret siciline tescil edilecene kadar devam edecektir,
bunun hukuki niteliği ise gerekçede öğretiye bırakılmıştır ve öğretiye göre ise
bu önortaklığın hukuki niteliği, bir adi şirkettir. Şirket ticaret siciline tescil
edildiği anda bu ön ortaklık tasfiyesiz olarak ortadan kalkar ve anonim şirket
kurulmuş olur. Eğer tek kişilik bir şirket söz konusuysa, ön ortaklık meydana
gelmez, bu hüküm uygulanmaz.
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Ayni sermaye varsa buna değer biçilmesi
§ Asliye ticaret mahkemesine gidilir ve atanacak bir bilirkişi istenir. Atanan bu
bilirkişi, detaylı bir inceleme yapar ve bunun hakkında bir değerlendirme raporu
hazırlayarak bunu mahkemeye verir. Eğer gelen raporun yanlış olduğu
düşünülüyorsa, mahkemeye itiraz edilebilir, bu durumda hakim karar verecektir
ve hakimin vereceği karar kesindir.

MADDE 342- (1) Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve
devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak
konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz.
(2) 128 inci madde hükmü saklıdır.
MADDE 343- (1) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve
ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce değer
biçilir. Değerleme raporunda, uygulanan değerleme yönteminin somut olayın özellikleri bakımından herkes
için en adil ve uygun seçim olduğu; sermaye olarak konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve 342 nci
maddeye uygunluğunun belirlendiği, tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri; ayni olarak konulan her varlık
karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici gerekçelerle ve hesap
(1)
verme ilkesinin icaplarına göre açıklanır. Bu rapora kurucular (…) ve menfaat sahipleri itiraz edebilir.
(1)
Mahkemenin onayladığı bilirkişi kararı kesindir.

§
§

§

Kurucular Beyanı Hazırlanması
Sermayenin Kısmen veya Tamamen Ödenmesi (344):
o Eğer nakit olarak sermaye getiriliyorsa, bu sermayenin kısmen veya tamamen
ödenmesi şansı getirilmiştir. Sermayenin hepsi nakit olarak ödeniyorsa,
tescilden önce ¼’ü, 24 ay içersinde de kalanının ödenmesi şansı vardır ancak bu
sadece nakit olarak getirilen sermayeye ilişkindir, ayni sermayede uygulanmaz.
Eğer kısmen ödeme yapıldıysa, 24 aya yaklaşırken yönetim kuruluşu kalanın
ödenmesi için bir çağrı yapar, buna apel çağrısı denir ve bu çağrıyla beraber
sermaye koyma borcu muaccel hale gelmiştir, pay sahibinin bu miktarı şirkete
ödemesi gerekir. Eğer halka açık bir anonim şirket varsa, bu da sermayenin
tümünü tek bir seferde ödemekle yükümlüdür, kısmen ödeme mümkün
değildir.
Tescil ve İlan:
o Kanun 354 ve 355. maddelerde diyor ki, imzaların notere tasdikinden
(bakanlıktan izin şartı varsa bu tarihten) itibaren şirket 30 gün içersinde tescil
ettirilmelidir. Normalde tescil süresi 15 gündü, burada ise 30 güne çıkarılmışır;
çünkü anonim şirketin kuruluşundaki işlemler daha fazla ve detaylı olduğu için
bu sürenin uzatılması uygun görülmüştür. Bu süre hak düşürücü süre değildir,
gecikme olsa dahi gecikmeden dolayı ortaya çıkabilecek olan idari parar cezaları
ödenerek tescil işlemi yapılabilir. Tescil ile birlikte anonim şirket artık kurulmuş
olur, böylece artık şirketin yönetim kurulu oluşur. Şirket tescil edildikten sonra,
artık bu şirketin yokluğu veya butlanına ilişkin hüküm verilemez, buna tescilin
sağlığa kavuşturucu etkisi denir, ancak Bakanlığın TTK mad. 353’e göre fesih
davası açma haklı saklıdır.
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ü Kurucular, şirket adına yaptıkları işlem ve taahhütlerden dolayı şahsen ve müteselsilen
sorumludurlar (tüm malvarlıklarıyla). Bununla birlikte 355. Maddeye göre, kuruluş sırasında
yaılan işlemlerin açıkça AŞ adına yapıldığ belirlenmişse ve şirket tarafından, tescilden
itibaren 3 ay içersinde bu işlemler kabul edilmişse artık bu işlemler için yalnızca şirketin
sorumluluğu söz konusu olacaktır.
MADDE 355- (1) Şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.
(2) Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar ve taahhütlere girişenler, bu işlem ve
taahhütlerden şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. Ancak, işlem ve taahhütlerin, ileride kurulacak şirket
adına yapıldığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline tescilinden sonra üç aylık süre içinde bu taahhütler
şirket tarafından kabul olunmuşsa, yalnız şirket sorumlu olur.
(3) Şirketçe kabul olunmadığı takdirde kuruluş giderleri kurucular tarafından karşılanır. Bunların pay
sahiplerine rücu hakları yoktur.

Kanuna Karşı Hile: Malvarlığının korunması için yapılması gereken işlemler anlatılır.
Sermayenin 1/10’unu aşan işlemleri (örneğin büyük çaplı bir işletmenin devralınması,
kiralanması gibi) şirket tescilden itibaren 2 sene için yapamamalıdır. Yapabilmesi için ise, genel
kurulun bu konuda mutlaka onayının olması gerekmektedir. Bunun istisnası ise, şirketin
işletme konusunu oluşturan veya cebri icra yoluyla iktisap edilen işletmeler oluşturur.
MADDE 356- (1) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini
aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler, genel kurulca onaylanıp
ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz. Bu sözleşmelerin onaylanmasından ve tescilinden önce,
bunların ifası amacıyla yapılmış olan ödemeler dâhil, her türlü tasarruf geçersizdir.
(2) Genel kurul kararını vermeden önce, yönetim kurulunun istemi üzerine şirketin bulunduğu yer asliye
ticaret mahkemesince atanacak bilirkişi, şirket tarafından devralınacak ya da kiralanacak işletme ve ayınlara
değer biçer. Rapor resmî nitelik taşır.
(3) Toplantı ve karar nisabına 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uygulanır.
(4) Sözleşme genel kurulun onay kararıyla birlikte tescil ve ilan olunur.
(5) Şirketin işletme konusunu oluşturan veya cebrî icra yoluyla iktisap edilen ayın ve işletmeler
hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

Kuruluşta Sorumluluk
Sorumluluk Nedenleri
Bu nedenlerin varlığı durumunda, kurucuların sorumluluğu söz konusudur;
• Beyanların kanuna aykırı olması
• Şirketin ödeme yetersizliğinin bilinmesi ve sessiz kalınması
• Şirkete getirilen ayınlara değer biçilmesinde yolsuzluk yapılması
• Halktan izinsiz para toplamak
• Kurucuların kanundan veya esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlayla ihmal
etmeleri
Sorumlular
• Kurucular ve kurucu gibi sorumlu olanlar (hesabına işlem yaptıkları 3. Kişiler)
• Belge ve beyanların hukuka aykırı olması fiiline yardım edenler
• Diğer sorumluluk doğuran fiilleri işleyen kişiler
• İlk yönetim kurulu üyeleri
ü Bununla birlikte, kontrol dışında bir hukuka aykırılık olmuşsa, nedensellik bağı kesildiği
için burada artık sorumluluk söz konusu olmayacaktır (bilirkişide problem olması,
kuruculardan birinin gizli işlem yapması gibi). (553/3)
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Yaptırım
Kanun koyucu ilk olarak, 353. Maddede şirkete, pay sahiplerine ve alacaklılara, kuruluştan
doğan sorumluluktan dava açma hakkı vermiştir; çünkü bu davada, hepsi doğrudan zarar
görmektedir ve bu davayı her biri açabilir. Eğer sorumluluk nedenlerinden dolayı sadece şirket
doğrudan zarar ettiyse ve bu zarardan dolayı alacaklılar ve pay sahipleri de dolaylı bir zarara
uğramışsa, dolaylı zarardan dolayı dava açabilecek olanlar sadece şirket ve pay sahipleridir.
Alacaklılar, şirketin uğradığı zarardan dolayı bir tazminat davası açamazlar (555). Bunun
istisnası ise yalnızca iflas halindedir, yani bu durumda alacaklılar da dava açma hakkına
sahiptirler. Dolaylı zarardan dolayı açılan davada tazminat her zaman şirkete gider, pay
sahibine gitmez.
Zamanaşımı
Tazminat davasının açılabilmesi için zarara neden olan fiilin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl,
ve her halde fiilin işlenmesinde itibaren 5 yıl geçmemiş olmalıdır.
Sorumluluğun Ortadan Kalkması
Sorumluluğun hem kurucular, hem de ilk yönetim kurulu üyeleri için kalkabilmesi için,
kuruluştan itibaren 4 yıl geçmiş olmalıdır ve bununla birlikte genel kurulda bunlar sulh veya
ibra olmalıdır. Böylece artık kuruluştan doğan sorumluluktan kurtulmuş olacaklardır ve
bunlara karşı dava açılamaz.
ü İbra: Yönetim kurulu üyeleri şirketi yönetmek, alım satım işlerini yapmak ve bilanço
hazırlamak gibi pek çok iş yaparlar ve dolayısıyla bu kadar çok işten doğan sorumluluk
onları baskı altına sokar. Kanun koyucu da bunu azaltmak için diyor ki, faaliyet dönemi
bittikten sonra genel kurul toplansın ve görüşsün, eğer finansal tablolarda bir problem
yoksa o seneki işlemler için yönetim kurulu üyelerini sorumluluktan kurtarın; işte buna
ibra denir.

31.03.2016
Anonim Şirketin Organ Yapısı
Anonim şirketlerde çok önemli iki organ vardır ve bunlar olmadan bir anonim şirketin
işleyebilmesi mümkün değildir; yönetim kurulu ve genel kurul. Bunun dışında bir de yeni
kanunun öngördüğü çeşitli komiteler bulunmaktadır. Organlar zorunludur, ancak komiteler
kural olarak zorunlu değildir, şirket tarafından kurulabilecektir ve kural olarak ihtiyaridir. Bir
anonim şirkette örneğin şirketin bir ön denetiminin yapılmasına ilişkin komite, dış politikaların
belirlenmesiyle ilgili bir komite, yatırımların değerlendirilmesiyle ilgili bir komite gibi komiteler
oluşturulabilir ve bunlar yönetim kurulu ve genel kurula destek vermek amacını taşılar.
Bununla birlikte TTK’da bir hükümde (378) düzenlenmiş olan istisnai bir komite
bulunmaktadır ve adı da riskin erken saptanması komitesidir ve şirketin kötüye giden mali
durumunu önceden tespit edebilme amacı taşır. Bunun özel olarak ayrı bir hükümde
düzenlenmesininin nedeni ise; payları borsada işlem gören şirketler bakımından kurulmasının
zorunlu olmasıdır. Bu komitenin, diğer şirketlerde de kurulması mümkündür ancak zorunlu
değildir ve kurulması usulü maddede belirtilmiştir, denetçinin bunu gerekli görmesi
durumunda kurulması gerekecektir.
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Öğretide bu komite ile ilgili bazı tartışmalar da söz konusudur ve bu zorunlu olduğu için
organ olarak değerlendirilmesi gerekitiğini savunanlar vardır ancak bu yanlış bir görüştür;
çünkü bir anonim şirkette organın yokluğu fesih nedenidir ancak komitenin kurulmaması fesih
nedeni değildir, olsa olsa yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu doğrudan bir haldir.
Genel kurul ve yönetim kurulu, eşit seviyede organlardır ve aralarında bir hiyerarşi
yoktur. Kanunda ikisine deverilmiş farklı görevler vardır, bunları birbirine devredemezler ve bu
özgü görevleri yapmakla yükümlüdürler. Yönetim kurulu dediğimiz zaman, içinde pay sahibi
olan veya olmayan şirketin yönetimi ve temsiliyle görevlendirilmiş organ anlaşılmaktadır (icra
organı). Yönetim kurulu en az 1 kişiyle de oluşabilir, 5 kişiyle de oluşabilir; bunlar pay sahibi
olabilir veya olmayabilir. Genel kurula baktığımız zaman ise bütün pay sahiplerinin söz
haklarını kullandıkları yerden bahsedilmektedir ve bu bir karar organıdır.
Genel Kurul
Anonim şirketin genel kurulu, TTK mad. 407-451 arasında düzenlenmektedir ve bu yeni
kanunla birlikte artık genel kurulların elektronik ortamda gerçekleşmesi de mümkündür ve
bununla ilgili de bir tebliğ yayınlanmıştır. Şirketin esas sözleşmesinde, bunun yapılabileceğine
dair bir hüküm bulunduğu takdirde genel kurullar elektronik ortamda da toplanabileceklerdir
ve imzalar da güvenli e-imza ile atılır.
Genel kurulun kanunda düzenlenen yetkileri vardır ve bunlar, 408. Maddede
düzenlenmektedir. Bunlar münhasır yetkilerdir, yani bunlar genel kurulun hiçbir
organa/komitye devredemeyeceği yetkilerdir. Bununla birlikte genel kurulun yetkileri bununla
da sınırlı değildir; çünkü esas sözleşmeye konulmak şartıyla genel kurula farklı yetkiler de
verilebilir, yeter ki bunlar yönetim kurulunun münhasır yetkilerinin kapsamına girmesin.
alır.

MADDE 408- (1) Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar

(2) Çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel
kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez:
a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi.
b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının
belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.
c) (Değişik: 26/6/2012-6335/22 md.) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile
görevden alınması.
d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile
kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil,
kullanılmasına dair kararların alınması.
e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi.
f) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.
(3) Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay
sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır.

ü Bu hükümde (f) bendine kadar sayılmış olan tüm yetkiler genel kurulun münhasır
yetkileri arasındadır.
Genel Kurul Toplantıları
Genel kurulun toplantıları, olağan ve olağanüstü olmak üzere ikiye ayrılır. Her sene,
hesap dönemini sonunda tüm belgeler ortaya çıkartılır ve hesap döneminin bitmesinden
itibaren 3 ay içerisinde genel kurul toplanmalıdır, buna şirketin olağan toplantıları denir. Hesap
dönemi ise genellikle ocak ayında başlayıp aralık ayında sona erer (esas sözleşmede aksi
öngörülmediyse) ve dolayısıyla mart ayının sonuna kadar genel kurul toplanmalıdır.
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Bununla birlikte öyle bazı acil durumlar söz konusu olabilir ki (organların işlememesi,
finansal durumun pert olması) bu durumlarda da genel kurul toplanabilir ve bunlara da
olağanüstü toplantı denir, 409. Maddede düzenlenmiştir.
MADDE 409- (1) Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi
sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim
kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının
belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer
konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.
(2) Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.
(3) Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu
yerde toplanır.

Bir diğer genel kurul ayrımı ise çağrılı ve çağrısız genel kurul toplantılarıdır. Genel
kurulun toplanabilmesi için, pay sahiplerine çağrıda bulunulması gerekmektedir ve bu çağrı
için TTK mad. 410 hükmünde özel bir merasim öngörülmüştür. Bu çağrıda bulunabilecek
olanlar ise yönetim kurulu (görev süresi dolmuş olsa dahi); özel durumlarda mahkemenin
izniyle pay sahipleri; tasfiye memurları ve azınlık pay sahipleri (sermayenin %10’una sahip olan
pay sahipleri)dir. Yönetim kuruluna azınlık, noter aracılığıyla yapacağı bir ihtarla genel kurulun
toplanmasını ve genel kurulun neleri görüşmesi gerektiğini bildirebilirler. Eğer yönetim kurulu
azınlığın bu çağrısını kabul ederse, genel kurul toplantısını 45 gün içerisinde yapılabilecek
şekilde genel kurulu toplantıya çağırır. Eğer yönetim kurulundan 7 iş günü içerisinde cevap
gelmezse veya çağrıyı direk olarak reddederse, azınlık pay sahipleri şirketin merkezinin
bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine başvurarak, bu çağrıyı talep edebilirler.
MADDE 410- (1) Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.
Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler.
(2) Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân
bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu
toplantıya çağırabilir. Mahkemenin kararı kesindir.

Toplantıya çağrının şekli, 414. Madde hükmünde düzenlenmiştir. Genel kurul çağrısı,
ticaret sicili gazetesinde ilan edilir. Bununla birlikte esas sözleşmede farklı yöntemler
izlenmesine dair bir hüküm de bulunabilir ve ticaret sicili gazetesine ilanın yanında bunların da
yapılması gerekebilir, ancak ilan mutlaka olmalıdır. Ayrıca, şirketin bir internet sitesi varsa, bu
sitede de mutlaka bu ilanın duyurulması gerekmektedir. Bu ilan, toplantı tarihinden en az 2
hafta önce yapılmalıdır (toplantı günü dahil edilmeden). Anonim şirketlerinin bir pay defteri
olur ve burada bazı pay sahiplerinin bilgileri de yer alır (hamiline yazılı senetler bakımından
herkes burada yer almayabilir). İşte bu pay sahiplerinde ismi bulunan hisse sahiplerine
yapılacak olan çağrı, iadeli taahhütlü mektupla yapılır.
MADDE 414- (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak
üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete
pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile
gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
(2) Sermaye Piyasası Kanununun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır.
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Çağrısız genel kurul toplantıları ise 416. Maddede düzenlenmektedir ve bunun şartları
vardır. Bütün pay sahiplerinin ve temsilcileri toplantıda mevcutsa ve bunların hiçbiri itirazda
bulunmadan genel kurul yapalım derlerse çağrısız genel kurul toplantısı mümkündür, daha çok
küçük çaplı aile şirketlerinde gündeme gelir.
MADDE 416- (1) Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı
takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak
şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu
sürece karar alabilirler.
(2) Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme
hükmü geçersizdir.

Genel Kurul Toplantısında Gündeme Bağlılık İlkesi
Pay sahiplerinin, genel kurulda neler görüşüleceğini önceden bilme hakları vardır ve
sonradan çıkacak konular için bilgi sahibi olamayacakları için oy verirken düzgün
düşünemezler. Bu nedenle genel kurul çağrısı yapılırken, genel kurulun gündemi de
bildirilmelidir. Bu nedenle anonim şirket genel kurullarında, gündeme bağlılık ilkesi söz
konusudur. Yani gündemde bulunmayan konular kural olark görüşülemez. Gündem ise
yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bununla bilrikte bu ilkenin de istisnaları bulunmaktadır;
• Çağrısız genel kurul toplantıları
• Pay sahiplerinin talebi üzerine bu konunun açıklanması için özel bir denetçi atanması ve
bir rapor hazırlanması istenebilir.
• Azınlık, gündemde yer almasa dahi bilanço görüşmesini bir ay sonraya atılmasını talep
edebilir (420)
• Sorumluluk davası açılması, gündemde olmasa dahi her zaman görüşülebilir (553).
• Gündemde olmasa dahi yönetim kurulu üyelerinin azli ve yeniden seçilmesi tartışılabilir
(413/3).
ü Gündemde neler olması gerektiği ise TTK mad. 409 hükmünde düzenlenmiştir ve
gündemde olması gereken asgari hususlar sayılmıştır;
MADDE 409- (1) Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi
sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim
kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının
belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer
konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Genel Kurul Toplantısına Katılacak Olan Kişiler
MADDE 407- (1) Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Kanuni istisnalar
saklıdır.
(2) Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları
(1)
şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetçi (…) genel kurulda hazır
(1)
bulunur. Üyeler ve denetçiler görüş bildirebilirler.
(3) 333 üncü madde gereğince belirlenen şirketlerin genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının temsilcisi de yer alır. Diğer şirketlerde, hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda
bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile bunların
nitelik, görev ve yetkileri ayrıca ücret tarifeleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle
düzenlenir. Bakanlık temsilcisinin toplantıya katılma giderleri ve ücretleri ilgili şirket tarafından karşılanır.
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İlk olarak pay sahipleri katılacaktır. Pay sahipleri, o toplantı gününde genel kurula
geldiklerinde bir kayıt yaptırırlar ve buna hazır bulunanlar cetveli (hazerun cetveli) denir.
Toplantıya kaç kişi katıldı, toplantı nisabı gerçekleşti mi bunları görmemize yarar. Genel kurul
toplantısına pay sahiplerinin kendileri veya temsilcileri katılabileceklerdir. Genel kurula
katılmak, pay sahibi için müktesep ve vazgeçilemez bir haktır, bu hakları engellenemez.
Toplantıya katılma koşulları ise TTK mad. 415 hükmünde düzenlenmiştir. Senede
bağlanmış veya bağlanmamış paylar olabilir. Senede bağlı paylarda nama yazılı pay varsa sorun
yok ancak hamiline yazılı bir pay varsa, bu kişiyi nereden anlayacağız? Toplantı yapılmadan,
hamiline yazıl hisse senedi varsa bu kişinin 1 gün önce gelip bir giriş kartı alması gerekmektedir.
Peki diyelim ki 1 hafta önceden giriş kartını almış ancak ardınan payı devretmişse ne olacak?
Pay sahibi olduğunu ispatlamak koşuluyla, payı yeni devralan kişi toplantıya girebilecektir;
payın devri ile birlikte giriş kartı da devredilmiş olmalıdır.
Genel kurula ikinci olarak yönetim kurulu üyeleri katılabilir. 407/2 diyor ki, murahhas
üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesi toplantıya katılır. Yani murahhas üye varsa bununla
beraber en az bir yönetim kurulu üyesi, mutlaka yer alacaktır. Eğer murahhas üye yoksa, bir
YK üyesinin katılması yeterlidir.
§ Murahhas Üye: Adi ve kolektif şirkette gördüğümüz gibi yönetim ve temsil söz
konusu olduğu zaman bu yetkiler her zaman devredilebiliyordu. Yönetim kurulunda
da yönetim ve temsil yetkisi içlerinden birine veya dışarıdan bir 3. Kişiye
devredilebilir. Eğer içlerinden birine devredildiyse buna murahhas üye denir. Eğer
dışarıdan birine devredilmişse de buna da murahhas müdür adı verilir.

407/3 hükmüne göre belirtilen şirketler için bakanlık temsilcileri de katılacaktır. Bunlara
eskiden bakanlık komiseri de deniyordu. Eskiden her A.Ş. genel kurulunda bir bakanlık
komiserinin yer alması gerekir deniyordu ancak uygulamada gerçekleşmiyordu. Bu nedenle
şimdi bakanlık temsilcisinin bulunması sadece belli başlı şirketler için öngörülmüştür ve
yönetmelikte yazmaktadır. Kuruluşu bakanlık iznine tabi olan A.Ş.’lere, genel kurul toplantısı
yapıldığında bir bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur (yön. madde 32). Diğer şirketler
bakımından, gündeminde sermayenin artırılması veya azaltılması, kayıtlı semraye sistemine
geçilmesi, kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının artırılması veya
faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri yapılacaksa, ve de
birleşme, bölünme, tür değiştirme konuları görüşülecekse bakanlık temsilcisi yer alır.
Dolayısıyla kuruluşunda bakanlık izni alanlar bakımından her genel kurul, diğer şirketlerler
bakımından da sayılan çok önemli konularda bakanlık temsilcisi bulunacaktır. Bunun dışında
başka durumlar da var; elektronik genel kurullarda, yurtdışında yapılacak genel kurulu
toplantılarında, yurtdışında yaıplacak imtiyazlı paylar özel kurulu toplantılarına da katılırlar.
(anonim şirketleri genel kurul toplantılarının esas ve usul ve.. yönetmelik, 28 Kasım 2012)
Denetçiler de toplantıya katılacaktır. Bu konuyu daha sonra detaylı inceleyeceğiz.
Genel Kurul Toplantısının Usulü
Genel kurul toplantısının nasıl yapılacağı, 419. Maddede düzenlenmiştir. İlk önce bir
toplantı divanı oluşturulur ve bir başkan seçilir. Bu başkanın, kural olarak bir pay sahibi
olmasına gerek yoktur, dışarıdan bir kişi de olabilir. Yönetim kurulu, önceden genel kurul
toplantısının nasıl yapılacağına (çalışma ve usullerine) dair bir iç yönetmelik oluşturur ve bu
yönetmelik, genel kurul tarafından onaylanarak ticaret siciline tescil ve ilan edilir.
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Eğer toplantı elektronik ortamda yapılacaksa bunun esas sözleşmede mutlaka
öngörülmüş olması gerekir. Bununla ilgili olarak da bize yön gösteren bir yönetmelik var ve
bunun adı da “anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurula yönelik
yönetmelik”. Oy kullanma, güvenli elektronik imza kullanma yoluyla gerçekleşir ve bunun için
özel olrak Elektronik Genel Kurul Sistemi kurulmuştur.
MADDE 419- (1) Esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa, toplantıyı, genel kurul
tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile
gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da
seçilebilir.
(2) Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel
kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Toplantıda Oy Kullanımı
Toplantıda oy kullanıması 434. Madde ve devamında düzenlenmektedir. Her pay sahibi
öncelikle toplantıya katılma hakkına sahiptir ve oylarını, payları oranında kullanırlar ve her
pay, sahibine oy hakkı verecektir. Oy hakkı, 435. Maddeye göre kanunen veya esas
sözleşmeyle belirlenmiş olan en az miktarın ödenmesi ile doğacaktır (yani nakit sermaye için
¼).
ü Bir payın sahibi, birden fazla kişiyse bunların bir temsilci aracılığıyla oy kullanmaları
gerekir; çünkü paylar şirkete karşı bölünemez (477).
ü Bir pay üzerinde intifa hakkı kurulmuşsa, oy hakkı intifa hakkı sahibine aittir (432/2).
ü Eğer pay rehnedilmişse, oy hakkı pay sahibine aittir (427/2).
ü Oy hakkı sınırlandırılabilir fakat eşit işlem ilkesine mutlaka uyulmalıdır. Yani benimki
kısıtlanıyorsa, diğerlerine de bunun uygulanması gerekir, tek bir pay sahibi için
kısıtlanamaz.
ü Nama yazılı bir hisse senedi varsa, senedin üzerine kim yazıyorsa oyu bu kişi kullanır,
hamiline yazılı bir senet varsa buna sahip olduğunu ispat eden kullanacaktır. Hamiline
yazılı hisse senedi birinde bir rehin, hapis hakkı olarak bulunuyorsa, bu kişi pay
sahibinin adına oyu, ancak ondan izin almak suretiyle verebilecektir.
ü Öyle bazı durumlar olabilir ki buralarda pay sahibinin oy kullanmaması gerekir ve 436/12 hükümlerinde düzenlenmiştir.
MADDE 436- (1) Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya
da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya
herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.
(2) Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler (murahhas müdürler),
yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını
kullanamaz.

Oyda İmtiyaz: Oyda imtiyaz sağlanması mümkündür ve imtiyaz varsa bunun esas sözleşmede
mutlaka bulunması gerekir. Eğer oyda imtiyaz sağlanacaksa bu, aynı itibari değerdeki paylara
sağlanabilir (479/1). Farklı itibari değerlerdeki paylara aynı oy hakkının tanınması ise imtiyaz
anlamına gelmemektedir. Bu imtiyazın sınırı ise en fazla 15 oy hakkıdır. Yalnız bu sınır, eğer
kurumlaşma bunu gerektiriyorsa veya haklı sebepler söz konusuysa artırılabilir, ancak kural en
fazla 15 oy hakkının verilmesidir (479/2). Bununla birlikte, oyda imtiyazın kullanılamayacağı
haller bulunmaktadır. İLk olarak esas sözleşme değişikliğinde oyda imtiyaz olmaz, ikincisi ise
ibra kararlarıdır, üçüncüsü sorumluluk davasının açılmasıdır (479/3). Bu hallerde oyda imtiyaz
kullanılamayacaktır.
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MADDE 479- (1) Oyda imtiyaz, eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir.
(2) Bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabilir. Bu sınırlama, kurumlaşmanın gerektirdiği veya haklı bir
sebebin ispatlandığı durumlarda uygulanmaz. Bu iki hâlde, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye
ticaret mahkemesinin, kurumlaşma projesini veya haklı sebebi inceleyip, bunlara bağlı olarak, sınırlamadan
istisna edilme kararını vermesi gerekir. Projede yapılacak her değişiklik mahkeme kararına bağlıdır.
Kurumsallaşmanın gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığı veya haklı sebebin ortadan kalktığı hâllerde istisna etme
kararı mahkeme tarafından geri alınabilir.
(3) Oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz:
a) Esas sözleşme değişikliği.
b) (Mülga: 26/6/2012-6335/42 md.)
c) İbra ve sorumluluk davası açılması.

Genel Kurul Toplantısında Temsil
427-433 maddeleri arasında düzenlenmektedir. Topantıda temsil ikiye ayrılır; bireysel
temsil ve kurumsal temsil. Ben bir kişiye vekalet verirsem bu bir adi temsil olur.
v Bireysel temsil: Senedin bir kişiye bırakılması durumunda o bırakılan kişinin temsil
etmesi durumunda kişi tevdi edenin temsilcisi adını alır. 427. Maddeye göre böyle bir
bireysel temsilci varsa, mutlaka pay sahiplerini talimatlarına uygun hareket etmek
durumundadır. Talimata aykırı oy kullanırsa bu oy geçerlidir, ancak pay sahibinin bu
kişiye yöneltebileceği haklar saklıdır. Tevdi edenin temsilcisi, 429. Maddeye göre Genel
Kurulda nasıl ve ne yönde oy kullanması gerektiğiyle ilgili mutlaka pay sahibine
başvurmak zorundadır.
v Kurumsal temsil: Bu yeni düzenlenmiş bir kavramdır. Kurumsal temsilci başlığı altında
3 tür temsilci vardur; organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci.
o Organ temsilcisi, yönetim kurulu tarafından belirlenen temsilcidir. Bunların
daha önceden ne yönde oy kullanacakları bellidir. Dolayısıyla pay sahipleri
bunlara talimat veremezler. Genelde bunlar, yönetimin isteği doğrultusunda oy
kullanan kimselerdir (428). Bu temsiciler, temsil belgelerini ve oylarını hangi
yönde kullanacaklarını açıklayan bir bildirge yayınlarlar.
o Bağımsız temsilci de 428’de düzenlenmektedir. Eğer bir organ temsilcisi
atanmışsa, bunun yanında mutlaka bağımsız ve tarafsız bir tesmcilci
önerilmelidir. Bu bağımsız temsilci de ne yönde oy kullanacağını bir bildirge ile
yayınlar (430).
o Kurumsal temsilci: 428/2 hükmünde bunlarla ilgili olarak, “bildiri yayınlayan
fakat bu işi meslek olarak yapamayan kişiler” denmektedir. Kurumsal
temsilcilik, diğerlerinin aksine bir pay sahibi girişimidir. Bunlar da ne yönde oy
kullanacaklarını 430. Maddeye göre bir bildirge ile açıklayacaklardır. Bu bildirge
pay sahipleri tarafınan temsilciye verilmiş bir talimat niteliği taşır ve bu
bildirgeye aykırı davranan kurumsal temsilci, BK 506. Maddeye göre sorumlu
olacaktır.
XI. Hafta
5.04.2016
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Toplantı Karar ve Yeter Sayıları
Toplantı Yeter Sayısı: 418. madde bu anlamda çok önemlidir. Olağan bir genel kurul
toplantısında, topantı yeter sayısı sermayeyi oluşturan payların ¼’üdür. Yani sermayenin
¼’ünü oluşturan pay sahipleri veya temsilcileri orada bulunmalıdır. Eğer bu sayı sağlanamazsa
genel kurul ikinci kez toplanır ve bu sefer artık bu sınır aranmaz, kim geldiyse onların
çoğunluyla karar verilir.
MADDE 418- (1) Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş
bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin
varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı
takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.
(2) Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

Olağanüstü genel kurul toplantıları ise 421. Maddede düzenlenmiştir ve aklımıza
gelmesi gelen 3 özel ağırlaştırılmış nisap vardır;
1. Sermayenin tümünün bulunması gerekenler (421/2)
a. Bilanço zararının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük öngören
kararların görüşülmesi
i. Burada pay sahibine yeni bir yükümlülük yüklenmektedir ve
dolayısıyla çok önemli bir konudur. Tek borçluluk ilkesine istisnai bir
karar alınması söz konusudur.
b. Şirket merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kurallar
2. %75’inin bulunması gerekenler (bunların hepsi aslında birer esas sözleşme
değişikliği gerektirir)
a. İşletme konusunun değişmesi
b. İmtiyazlı pay oluşturulması
c. Nama yazılı payların devrinin kısıtlanması, koşula bağlanması, imkansız hale
getirilmesi
3. %50’sinin bulunması gerekenler
a. Sermayenin tümünü temsil eden pay sahiplerinin %75’inin bulunması
gereken toplantılar dışında kalan esas sözleşme değişiklikleri
ü Eğer %100 ve %75’lik olağanüstü toplanrılarda ilk toplantıda bu sayılar sağlanamazsa,
ikinci toplantıda da aynı çoğunluk aranır, nisapta bir düşük yoktur. Ancak %50lik olanda
ilkinde %50 gelmediyse, ikincisinde 1/3lük sayı yeterlidir.
ü Bu sayıların azaltılması mümkün değildir, esas sözleşmeye hüküm koysak dahi geçersiz
olacaktır ancak artırılabilir.
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Karar Yeter Sayısı:
• Olağan genel kurul toplantılarında orada bulunanların çoğunluyla alınacaktır.
• %50 ile toplanılıyorsa, karar yeter sayısı o toplantıda bulunanların çoğunluğu olur.
• %75 veya %100 ile toplanılıyorsa, karar sayısı da aynıdır yani %75 çoğunluk veya
oybirliği gerekecektir.
Toplantılarda bu nisaplar elde edilmişse, karar verilmiş demektir. Bir tutanak
düzenlenir ve burada neler konuşulduğu, neler sorulduğu, nasıl cevaplandığı, hangi yönde oy
verildiği yazılır, toplantı başkanı tarafından imzalanır, ticaret siciline tescil ve ilan edilir, şirketin
internet sitesine koyulur.
Bu toplantıda alınan kararlar, toplantıda olumsuz oy verenler ve toplantıda
bulunmayanlar açısından da geçerlidir (423). Bununla birlikte bunlara tanınan çeşitli haklar
vardır, birazdan göreceğiz.
v Tek kişilik şirketlerde bu nisapların uygulanması mümkün değildir; çünkü genel kurul
da zaten tek kişiden oluşmaktadır. Bununla birlikte alınan kararların hepsi yazılı olarak
alınmaktadır. Tek kişilik şirkette de genel kurulun nasıl işleyeceğine ilişkin bir iç yönerge
bulunmalıdır. Tek kişilik şirkette çağrısız genel kurul söz konusu olabilir. Payların bölünmezliği
ilkesi çerçevesinde, pay sahibi kendi payını parçalara ayırarak farklı oylar veremez, tek yönde
bir oy verebilir. Kendisi ile ilgili ibra kararı alamaz. Tek kişilik şirkette azınlık kavramı da yoktur,
buna ilişkin hükümler de uygulanamaz. Tek kişilik bir şirketin birden fazla yönetim kurulu üyesi
de olabilir, pay sahibinin kendisi de bu görevi yapabilir.
Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü
Genel kurul kararları iki şekilde hükümsüz hale gelebilir, butlan veya iptal. Butlan,
aslında eski TTK’da bulunmuyorda fakat öğretide ve yargı kararlarında genel kurul kararlarının
butlanına da hükmediliyordu. Butlanın tespiti davası belli bir süreye tabi değildir ancak iptal
davasının kararın verilmesinden itibaren 3 ay içerisinde açılması gerekir. İptal davasını kimin
açabileceği sınırlıdır ancak şartların oluşması halinde butlanı herkes açabilir. Butlan ağır bir
yaptırımdır, geriye etkilidir ve butlanı oluşturan nedenler de zaten ağır nedenlerdir (447).
1. Genel Kurul Kararlarının Butlanı
447. maddede yer alan butlan nedenleri sınırlı sayıda değildir, bunlar dışında başka
nedenler de söz konusu olabilir;
MADDE 447- (1) Genel kurulun, özellikle;
a) Pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez
nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran,
b) Pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında
sınırlandıran,
c) Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan,
kararları batıldır.

Dikkat edilecek olursa genelde bu butlan nedenleri, pay sahibinin hakları ile ilgilidir. Son
fıkrada ise farklı olarak sermayenin korunması hükümlerinin korunması söz konusudur
(şirketin karının hukuka aykırı dağıtılması, payların yanlış dağıtılması gibi). Demek ki şirketin
malvarlığını bozan bir karar alınmışsa, bunun da butlanının tespiti istenecektir.
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Butlan davası herhangi bir süreye tabi değildir, süresiz olarak açılabilir. Bununla birlikte
butlana ilişkin nedenlerin gerçekleşmiş olması gerekir. Eğer kötü niyetle bir butlan davası
açılmışsa, davacılar şirketin uğradığı zararlardan dolayı müteselsilen sorumlu olacaklardır
(451).
2. Genel Kurul Kararlarının İptali
Genel kurul kararınun kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırı olması
durumunda iptal davası açılabilir. Bu üç neden gerçekleştiği takdirde, iptal davası
açılabilecektir. Davanın açılma süresi ise genel kurul kararının alınmasından itibaren 3 aydır.
İptal davasını açabilecek olanlar sınırlıdır;
• Pay sahipleri
• Yönetim Kurulu
• Sorumluluğuna neden olacağı düşünülen tek bir yönetim kurulu üyesi
Pay sahiplerinin davayı açabilmesi için ise gereken bazı koşulları vardır;
1. Toplantıya katılmış, olumsuz oy kullanmış ve oy tutanağa geçirilmiş
olmalıdır
2. Toplantıya pay sahibi katılsın veya katılmasın, veya olumlu oy kullansın veya
kullanmasın, eğer genel kurul kararıyla ilgili çağrının usulüne göre
yapılmadığını düşünüyorsa; gündemin gereği gibi ilan edilmediğini ileri
sürüyorsa; toplantıya katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerin
toplantıya katılıp oy verdiklerini iddia ediyorsa; kendisinin toplantıya haksız
bir şekilde katılmasına ve oy kullanmasına izin verimediğini ileri sürüyorsa
ve bu söylenen şartların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu
ileri sürüyorsa, dava açabilecektir.

Yönetim Kurulu
Anonim şirketler bakımından çok önemli bir organdır; çünkü hem yönetim hem temsil
organıdır ve bir kurul organıdır. En az bir kişiden oluşabilir, eğer birden fazla kişiden oluşuyorsa
da kaç kişiden oluştuğu esas sözleşmede belirtilmelidir. Gerçek veya tüzel kişilerden oluşabilir,
pay sahibi olmayan kişilerin de yönetim kurulu üyesi olması mümkündür, böylece profesyonel
kişiler bu işi yapabilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna seçildiyse, bunu temsil edecek bir gerçek
kişinin de mutlaka ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir ve o gerçek kişinin yaptığı
faaliyetlerden dolayı tüzel kişilik sorumlu olacaktır.
TTK mad. 360 maddesine göre, esas sözleşmede öngörülmek şartıyla belirli pay
gruplarına, belirli pay sahibi gruplarına veya azınlığa esas sözleşmede hüküm bulunması
kaydıyla yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı verilebilir. Bu hak, pay sahibi grubuna
verilen bir çeşit imtiyaz olduğunu kabul edersek, genel kurulda imtiyazın geri alınmasına dair
bir karar alındığı zaman imtiyazlı paylar özel kurulundan onay alınması gerekmektedir ve
burada sorunlar doğmaktadır.
SPK’nın hazırladığı kurumsal yönetim ilkelerine göre, bağımsız yönetim kurulu üyeleri,
şirketle ilgisi bulunmayan, profesyonel olarak yönetim işi yapan kişilerdir. Bunların atanması
da mümkündür, ancak böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.
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Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
Genel kurulun devredilemez yetkilerinden bahsederken, yönetim kurulu üyelerinin
seçilmesinden bahsetmiştik, dolaysıyla kural olarak yönetim kurulu üyelerini genel kurul
seçmektedir. Bununla birlikte TTK, istisnai bazı durumlarda yönetim kurulunun kendi üyesini
kendi seçmesine de geçici olarak izin vermiştir ve bu 363. Maddede düzenlenmektedir. Genel
kurula henüz zaman varken, YK’daki koltuklardan biri boşalırsa YK, yapılacak bir sonraki GK’a
kadar bu boş koltuk için bir YK üyesi atayabilecektir. Bu geçici atamaya kooptasyon denir.
Genel kurul daha sonra bu kişiyi uygun bulursa devam eder, aksi halde boşalan koltuk için yeni
bir YK üyesi, GK tarafından seçilecektir.
Esas sözleşmeye hüküm koyarak veya GK kararıyla yönetim kuruluna yedek üye seçimi
de mümkündür. Bu zorunlu değildir.
334. maddede, kamu tüzel kişileri tarafından seçim düzenlenmiştir. Eğer konusu kamu
hizmeti olan bir anonim şirket varsa, kamu tüzel kişileri anonim şirkette pay sahibi olmasalar
bile bu şirketlerin yönetim kurulunda üye bulundurabileceklerdir, bunların da normal yönetim
kurulu üyelerinden herhangi bir farkı yoktur. Eğer bu temsilciler hukuka aykırı bir işlemde
bulunmuşlarsa bundan söz konusu kamu tüzel kişileri sorumlu olacaklardır.
Yönetim Kurulu üyelerini tam ehliyetli olmalıdırlar. 359/4 hükmüne göre, YK üyeliğini
sona erdiren nedenler düzenlenmiştir ve bu nedenler aynı zamanda YK üyeliğine seçilme
engellerini oluşturur. İflas etme, ehliyetini kaybetme, esas sözleşmede belirtilmiş olan
niteliklerin kaybedilmesi gibi nedenler hem seçilmeye engeldir, sonradan gerçekleşirse de
üyeliği sona erdirecektir.
Kural olarak şirket ve yönetim kurulu arasında bir vekalet ilişkisi olduğu kabul
edilmektedir. Bundan dolayı rekabet yasağı doğar, sorumlulukları fazladır ve yeni kanun,
sorumluluk sigortası adlı bir sigorta öngörmüştür ve buna göre eğer yönetim kurulu üyesi
A.Ş.’yi zarara uğratırsa bu zarar sigortadan karşılanabilecektir. Bu zorunlu değildir, sigorta
bedeli sermayenin en az %25’i veya daha fazlası olmalıdır ve 361. Maddede düzenlenitir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri
Normal şartlar altında YK üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Bununla birlikte kuruluşta
seçilecek olan YK üyelerinin görev süreleri 1 yıldır. Bu 3 yıllık sürenin uzatılması mümkün
değildir, daha azı öngörülebilir. Bununla birlikte, kamu tüzel kişilerinin gönderdikleri
temsilciler için bu süreler geçerli değildir, bunlar süreleri kendileri belirleyebileceklerdir. 3 yıllık
süre bittiğinde, normal şartlar altında YK üyelerinin görevi ve yetkisi sona erecektir. Bunun
istisnası ise, 410. Maddede düzenlenmiştir. Buna göre, görev süresi dolmuş olsa bile, yönetim
kurulu, genel kurulu toplantıya çağırabilir, böylece genel kurul yeni YK seçebilecektir.
MADDE 362- (1) Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas
sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir.
(2) 334 üncü madde hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi
MADDE 363- (1) 334 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa,
yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun
onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve
onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.
(2) Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına 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.
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362. ve 363. Maddelerde düzenlenmiştir. Sürenin dolmasıyla; ölümle; ehliyet kaybıyla;
iflasla; esas sözleşmede öngörülen sona erdirici nedenlerin gerçekleşmesiyle; tüzel kişiler
bakımından temsilcisiyle bağının kesilmesi söz konusu olursa; istifa durumunda sona erecektir.
Bununla birlikte bu esasında bir vekalet sözleşmesi olduğu için üye, her istediği zamanda
istifa edememelidir. Eğer kötü bir zamanda istifa etmişse, bundan dolayı şirketin oluşacak
zararlarından dolayı sorumludur. İstifanın 3. Kişilerce hüküm doğurması için, ticaret sicilinde
tescil ve ilan edilmesi gerekir.
MADDE 364- (1) Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir
maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul
kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş
bulunan kişiyi her an değiştirebilir.
(2) 334 üncü madde hükmü ve görevden alınan üyenin tazminat hakkı saklıdır
.

Bir diğer sona erdirme yolu ise şirket tarafından azledilmesidir. Üye, esas sözleşmeyle
atanmış olsa dahi Genel Kurul tarafından her zaman azledilebilir. Kural olarak genel kurulda
böyle bir kararın alınabilmesi için bunun gündemde yer alması gerekir, ancak haklı bir sebep
varsa, gündemde yer almasa dahi bu üyenin görevden alınması söz konusu olabilecektir.
Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda bulunan temsilcileri, bunlar tarafından
istedikleri zaman değiştirebilirler (334/2).
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Genel kurulda olduğu gibi, yönetim kurulunun da devredilemez yetkileri mevcuttur ve
bunları kendileri kullanmak zorundadırlar. Yönetim kurulunun yetkisinin sınırı ise işletme
konusudur. 375. Maddeye baktığımızda, yönetim kurulunun devredilemez görev ve
yetkilerinin düzenlendiği görülmektedir, bunlar bizzat YK tarafından kullanılır ve hiçbir şekilde
başka bir organa atanamaz. Bu yetki ve görevler sınırlı sayıda değildir; kanunun başka
yerlerinde de yönetim kuruluna verilmiş yetkiler mevcuttur.

a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.
b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.
c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için
gerekli düzenin kurulması.
d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve
görevden alınmaları.
e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim
kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.
f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık
faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel
kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.
g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.

Kayıtlı sermaye sisteminin benimsenmiş olması durumunda, yönetim kurulunun
fazladan yetkileri de bulunmaktadır;
a. Pay sahiplerinin rüçhan hakkının kısıtlanması
b. Primli paylar ihraç edilmesi
c. İmtiyazlı pay ihraç edilmesi
d. Sermayeyi artırma yetkisi
i.
Sermayeyi indirme yetkisi yoktur!
e. HAAO söz konusuysa, kar payı (temettü) avansı ödenmesi
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7.04.2016
Yönetim Kurulunun Toplanması
TTK mad. 390 hükmünde düzenlenmiştir. Anonim şirketin kararları bakımından çoğunluk
ilkesinin benimsendiğini söylemiştik, YK kararlarında da çoğunluk üyesi geçerlidir ve üye tam
sayısının çoğunluğuyla karar alırlar. Aynı genel kurulda olduğu gibi, bu toplantıların da
elektronik ortamda yapılması mümkündür ancak yine burada da esas sözleşmede hüküm
bulunması gerekmektedir. YK üyeleri bir araya gelemiyorsa, YK toplantısının, toplantı
olmaksızın karar metninin elden ele geçirilmesi suretiyle yapılması mümkündür ve 390/4
hükmünde düzenlenmiştir. Bu durumda toplantı mektup yoluyla yapılır ve önemli olan bu
mektubun tüm YK üyelerinin eline geçmesidir, okuduktan sonra olumlu veya olumsuz şekilde
imza atarlar ve karar yeter sayısı, yine üye sayısının çoğunluğudur.
Yönetim kurulu üyeleri, vekaleten veya temsilcileri aracılığıyla oy kullanamazlar, oylarını
bizzat kendileri kullanmalıdırlar ve bu genel kuruldan farklı bir düzenlemedir.
Bazı durumlarda, YK üyelerinin toplantıda oy kullanmaması gerekebilir. Eğer kendileri
veya yakın akarabaları ile ilgili bir konu görüşülüyorsa, bu durum onun tarafsızlığını
etkileyeceğinden dolayı bu toplantılarda oy kullanamaz. Diyelim ki YK üyesi, böyle bir
görüşmenin yapıldığı topantıya katıldı ve oy kullandıysa ve diğer YK üyeleri de bu durumu
biliyor ve sessiz kaldılarsa, bu durumda sessiz kalan üyelerin de 393. Maddeye göre
sorumluluğu doğmuş olacaktır. Şirketin bundan dolayı uğradığı her tür zararı karşılamakla
yükümlüdürler.
Yönetim Kurulunun Yönetim Yetkisi
Olağan işlerin, yönetim yetkisine sahip olan üyelerden herhangi birisi yapabilir ve bunlar
için toplantı yapılmasına gerek yoktur. Her bir YK üyesinin, 367. Maddeye göre şirketi yönetme
yetkisi vardır ve zaten bu onların bir görevidir. Bu yetkinin diğer üyelere veya 3. Kişilere devri
de söz konusu olabilecektir, ancak bu yetki devri, 375. Maddedeki devredilemez yetkilerin
dışında yetkiler olmalıdır. Bu yetkiler, YK üyeleri dışında başkalarına hiçbir şekilde
devredilemezler.
MADDE 375- (1) Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:
a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.
b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.
c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli
düzenin kurulması.
d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden
alınmaları.
e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim
kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.
f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet
raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul
toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.
g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.

Genel kurulun nasıl işleyeceği, başkanın kimler olacağı vb. yönetim kurulu tarafından bir
hazırlanan bir iç yönerge ile düzenlenir ve bu tescil ve ilan edilir demiştik. İşte eğer yönetim
kurulunda bir yetki devri söz konusu olursa, bu da bir iç yönerge ile düzenlenir ancak bu iç
yönergenin, ticaret siciline tescil ve ilan edilme zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla iki iç yönergeyi
birbirine karıştırmamak gerek!

84

YirmiSekiz.net

YirmiSekiz.net

Yönetim yetkisi devredilecekse, toplantı yapılarak bununla ilgili bir YK kararı alınması
gerekir.
Yetki devredildikten sonra bu kişi şirketi zarara uğratacak işlemlerden dolayı
sorumludur. Eğer diğer YK üyeleri, yetkinin devredildiği kişinin seçiminde gerekli özeni
göstermemişse, bunların da sorumluluğu gündeme gelecektir.
Bir kişinin murahhas üye olabilmesi için, hem yönetim hem temsil yetkisinin devri
gerekmektedir. Eğer sadece yönetim yetkisi devredildiyse, o kişiye murahhas üye diyemeyiz.
Zaten uygulamada da genellikle bu ikisi birlikte devredilmektedir.
Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisi
Temsil yetkisinin en önemli sınırını işletme konusu oluşturmaktadır. Temsil de aynen
yönetimde olduğu gibi, yönetim kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı sahip olduğu bir yetkidir
ve temsil yetkisinin kullanılmasında çift imza kuralı geçerlidir. Yani bu işlemin şirketi
bağlayabilmesi için, en az iki yetkili kişinin imzası gerekir ancak bu emredici bir hüküm değildir;
yani bu kural esas sözleşmeyle bertaraf edilebilir. Zaten imza atmaya kimin yetkili olduğunu
gösteren belge noterde onaylanmalı ve ticaret sicili gazetesine tescil ve ilan edilmelidir.
Şirketin kendi içerisinde çift imza kuralıyla ilgili bir usulsüzlük yapılmışsa, bu iyi niyetli 3. Kişilere
karşı ileri sürülemez.
Temsil yetkisinin de devri mümkündür ve buna murahhas müdür denir. Eğer çift imza
kuralı geçerliyse, bu murahhas müdürün yanında imzaya mutlaka yönetim kurulunun içinden
birinin daha katılması gerekir.
Temsil yetkisi kural olarak kısıtlanamaz, ancak iki durum bunun istisnasını oluşturur;
birlikte imza ve şubenin işleri ile kısıtlama mümkündür.
371/2’ göre, temsil yetkisinin (işletme konusunun) dışına çıkılması durumunda 3. Kişi iyi
niyetliyse şirket bu işlemle bağlıdır, ancak 3. Kişi iyi niyetli değilse bağlı değildir.
Temsil yetkisinin içerisinde yapılan işlmeler, şirketi bağlar. İşletme konusu dışında, genel
kurul kararının dışında işlemler yapılması haline 3. Kişilerin şirkete başvurmaları mümkün
olacaktır. 371/5 hükmüne göre temsilcileri görev sırasında gerçekleştikleri haksız fiillerden
dolayı şirket sorumludur fakat şirketin rücu hakkı saklıdır.
Eğer tek kişilik bir şirket olsaydı bunun YK’sının tek kişiden oluşabileceği söylemiştik,
böyle bir durumda YK karar alırken, bunu yazılı olarak alacaktır.
Yönetim Kurulunun Hak ve Borçları
Yönetim kurulu üyesinin mali hakları bulumaktadır, bunlardan hangilerinin tanınacağı
ise esas sözleşmede belirtilmeli veya Genel Kurul’da karar alınmalıdır. Bunların hiçbiri
tanınmamış da olabilir, ancak zaten böyle bir durumda kimse şirkete gelip de YK üyeliği
yapmaz.
§ Huzur hakkı: Yönetim kurulu üyelerine toplantı başına verilen ücrettir.
§ Ücret Hakkı: Aylık veya dönemsel ücret alabilirler
§ Kazanç Payı: Kar payından da bunlara pay verilebilir
§ İkramiye alabilirler
§ Prim verilebilir
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Yönetimsel haklar da bulunmaktadır;
§ Toplantıya katılmak
§ Genel kurul kararları aleyhine iptal davası açmak (445)
§ İmtiyazlı Paylar Özel Kurulu bir karar almışsa ve bu aldıkları karar haksızsa, bu karar
aleyhine YK tarafından iptal davası açılabilir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri
§ Toplantılara Katılmak
§ Özen borcu (369)
Tedbirli bir işadamı gibi davranmak durumudadırlar ve şirketin menfaatlerini
dürüstlük kuralına göre korumalıdırlar. Genel itibariyle şirketler hukukunda kabul
edilen temel bir prensip vardır ve buna Business Judgement Rule (İşadamı kararı
kuralı) denir. Bu prensip kanunen düzenlenmemiştir ancak 369. Maddenin
gerekçesinde görülmektedir. Yöneticinin karşısına olağanüstü durumlar çıkmışsa
veya kendisinin kontrolü dışında gerçekleşen durumlar varsa, bu durumda
yönetim kurulu üyesinin sorumluluğu olmamalıdır.
§ Sadakat yükümlülüğü: Vekalet sözleşmesinden kaynaklanmaktadır
§ Görevini aslen yerine getirme yükümlülüğü: temsilcileri aracılığıyla hiçbir şekilde oy
kullanamazlar
§ Pay sahiplerine eşit işlemde bulunma yükümlülüğü
Yönetim Kurulu İçin Öngörülen Yasaklar
395/1 hükmünde yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapma yasağının olduğunu
söylemiştik. Bununla birlikte bu emredici bir hüküm değildir. Dolayısıyla eğer genel kurulda bu
yönde bir karar alınırsa, yönetim kurulu üyesi işlem yapabilecektir. Zımni bir kabul de
geçerlidir.
Şirkete borçlanma yasağı da 395/2 hükmünde düzenlenmiştir. Pay sahibi olan ve
olmayan YK üyeleri açısından bir fark vardır. Eğer pay sahibiyse 258, değilse 395 hükmü
geçerlidir. Pay sahibi olan yk üyeleri şirkete borçlanamazlar ancak hükümdeki istisnaların
bulunması halinde borçlanabilirler, bunu daha önce anlatmıştık. Pay sahibi olmayan yönetim
kurulu üyeleri ve bunların yakınları ise hiçbir şekilde şirkete borçlanamazlar, bu kişiler lehine
garanti, kefalet, teminat veremez, bunlar yapılmışsa bu kişiler de direk olarak takip
edilebilirler.
Kendisinin, eşinin, akrabalarının şirket dışı menfaatleriyle şirketin menfaatlerini çatıştığı
durumda YK üyesinin görüşmelere katılma yasağı doğacaktır (393).
Rekabet etmeme yükümlülüğü de söz konusudur. Bu da emredici bir hüküm değilidir,
esas sözleşmede veya gk kararıyla aksi kararaştırılabilir veya zımni kabul söz konus olabilir. Bu
yükümlülüğe aykırı davranılması durumunda meydana gelen zararın karşılanması, yapılan
işlemin şirkete geçirilmesi veya söz konusu menfaatin şirkete geçirilmesi istenebilir, 1 ve 3 yıllık
sürelere tabi tutulmuştur.
YK Kararlarının Hükümsüzlüğü
Kanun koyucu, yönetim kurulu kararlarının iptalini düzenlememiştir! Bunun tek istisnası
ise kayıtlı sermaye sistemidir. 460/5 hükmüne göre, kayıtlı sermaye sistemi benimsenmşse
kararların iptali söz konusu olacaktır.
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Eğer kayıtlı sermaye sistemi benimsenmemişse, ancak yönetim kurulu kararlarının
butlanı istenebilir ve 391. Maddede düzenlenmiştir. Kararlarının butlanının istenebileceği 4
durum maddede sayılmıştır genel kuralın butlanına ilişkin hükümlerle pararlellik söz
konusudur.
MADDE 391- (1) Yönetim kurulunun kararının batıl olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir.
Özellikle;
a) Eşit işlem ilkesine aykırı olan,
b) Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen,
c) Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını
kısıtlayan ya da güçleştiren,
d) Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin,
kararlar batıldır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
Sorumluluk dendiğinde aklımıza gelen ilk şey, kusur sorumluluğudur; çünkü 553.
Maddede YK üyelerinin kusurlarıyla verdikleri zarardan dolayı sorumlu olacakları
düzenlenmiştir. Bu sorumluluk, sözleşmesel bir sorumluluktur; çünkü şirket ile aralarnda
vekalet sözleşmesi mevcuttur. Ayrıca müteselsil sorumluluk ilkesi benimsenmiştir ancak bu
farklı bir müteselsil sorumluluk halidir ve buna farklılaştırılmış teselsül hali adı verilir. Yani
hepsi sorumludur ancak kendilerine yüklenebilecek derecede sorumludurlar, yani müteselsil
sorumluluk kusurları oranında uygulanacaktır. Böyle bir sorumluluğa da mutlaka hakimin karar
vermesi gerekir, kendi aralarında bir sorumluluk bölüşmesi yapabilirler.
MADDE 553- (1) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas
(2)
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, (…)
hem şirkete hem pay
(1)(2)
sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.
(2) Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına
devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen
göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.
(3) Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuzluklar
sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe gösterilerek
geçersiz kılınamaz.

XII. Hafta
12.04.2016
TTK mad. 553 hükmüne göre yönetim kurulu üyeleri içerisinde bir yetki devri varsa ve
usulüne uygun yapılmışsa, işlemden dolayı yetkisini devreden yönetim kurulu üyesinin
sorumluluğuna doğrudan başvurulamaz, ancak yetki kendisine devredilmiş olan kişiye
başvurulabilir. Unutmamak gerekir ki bu yetki devri, 375. Maddede sayılan devredilemez
yetkilerin dışında olmalıdır, münhasır yetkiler devredilemez. Bunun yanında, eğer diğer
yönetim kurulu üyeleri, bu kişinin seçiminde gerekli özeni göstermemişlerse, artık onlar da
sorumlu olacaklardır.
Hukuki sorumluluk TTK mad. 549 ve devamı hükümlerinde yer almaktadır; TTK mad.
553 ise doğrudan zararı ve buna karşı açılabilecek davaları düzenleyen hükümdür. Bu hükme
göre, YK üyeleri kusurlarıyla verdikleri zararlardan dolayı pay sahiplerine, şirkete ve
alacaklılara karşı sorumludurlar. Bu hallerde hem alacaklıların, hem pay sahiplerinin hem de
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şirketin dava açma yetkisi söz konusudur ancak dolaylı zarar varsa şirket alacaklısının dava
açma hakkı yoktur.
MADDE 555- (1) Şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket ve her bir pay sahibi isteyebilir. Pay sahipleri
tazminatın ancak şirkete ödenmesini isteyebilirler.
(2) Pay sahibinin açtığı davayı hukuki ve maddi sebepler haklı gösterdiği takdirde, mahkeme, dava
giderleriyle avukatlık ücretini, bu giderler davalıya yükletilemediği hâllerde, davacı pay sahibiyle şirket
arasında, hakkaniyete göre paylaştırır.

Şirket alacaklılarına ise yalnız tek bir durumda dolaylı zarardan dolayı dava açmı hakkı
verilmiştir ve bu da 556. Maddede düzenlenen iflas halidir. İflas gerçekleştiğinde hem iflas
dairesi, hem pay sahipleri hem de alacaklılar bu davayı açmaya yetkilidirler.
MADDE 556- (1) Zarara uğrayan şirketin iflası hâlinde, tazminatın şirkete ödenmesini isteme hakkını
şirket alacaklıları da haizdir. Ancak, pay sahiplerinin ve şirket alacaklılarının istemleri önce iflas idaresince ileri
sürülür.
(2) İflas idaresi birinci fıkrada öngörülen davayı açmadığı takdirde, her pay sahibi veya şirket alacaklısı
mezkûr davayı ikame edebilir. Elde edilen hasıla, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre, önce dava açan
alacaklıların alacaklarının ödenmesine tahsis olunur; bakiye, sermaye payları oranında davacı pay sahiplerine
ödenir; artan iflas masasına verilir.
(3) Şirketin istemlerinin devrine ilişkin İcra ve İflas Kanununun 245 inci maddesi hükmü saklıdır.

YK üyelerinin sorumluluk halleri;
§ Belgelerin hukuka aykırı olarak hazırlanması
§ Sermaye hakkında yanlış beyan verilmesi
§ Ödeme yetersizliğinin gündeme getirilmemesi
§ Şirket malvarlığına ayni sermaye getirilirken değer biçmede yolsuzluk yapılması
§ Şirketin üst gözetiminin gereği gibi yerine getirilmemesi
ü Sorumluluk davaları için 2 ve 5 yıllık zamanaşımı öngörülmüştür
MADDE 560- (1) Sorumlu olanlara karşı tazminat istemek hakkı, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği
tarihten itibaren iki ve her hâlde zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren beş yıl geçmekle
zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, bu fiil cezayı gerektirip, Türk Ceza Kanununa göre daha uzun dava
zamanaşımına tabi bulunuyorsa, tazminat davasına da bu zamanaşımı uygulanır.

İbra (Sorumluluğu Kaldırma)
YK üyelerinin o sene içerisinde yapmış olduğu işlemlerden dolayı sorumluluğunun
kaldırılması anlamına gelir; genel kurulun münhasır yetkilerindendir ve genel kurulun bir
beyanı niteliğindedir. Eğer YK ile ilgili bir ibra kararı verilecekse, bunun genel kurul
gündeminde yer alması gerekir ancak eğer gündemde bilançonun görüşülmesi varsa, ayrıca
ibra diye belirtmeye gerek yoktur. İbra kararını görüşürken oylardaki imtiyazlar geçerli değildir
ancak oyda bir yasak söz konusuysa, bu yasak uygulanır.
Açık ibra söz konusuysa ibra gündemde yer almıştır; örtülü ibra durumunda ise
gündemde ibra kararı bulunmamaktadır fakat bilanço onaylanıyordur ve YK üyeleri de bu
sırada ibra ettirilir. Genel ibra, tüm yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi anlamına gelir.
Özel ibra ise belli bazı yönetim kurulu üyelerinin ibrası; zaman olarak belli bir aralığın ibrası
veya spesifik bir konunun ibrası anlamına gelebilir.
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Genel kurul, sadece kendi bilgisine ulaşmış olan ve finansal tablolarda yer alan
konularla ilgili ibra kararı alabilir ve bu şekilde verilen ibra kararı genel kurulca kaldırılamaz.
Ancak eğer bunun dışında bir ibra yapıldıysa, her ne kadar bu genel kurul kararı Ticaret Sicili’ne
tescil edilmiş olsa bile, bu kararın butlanı istenebilir. Bunun yanında, bu karara karşı iptal
davası da açılabilecektir.
MADDE 558- (1) İbra kararı genel kurul kararıyla kaldırılamaz. 445 inci madde hükmü saklıdır.
(2) Şirket genel kurulunun, sorumluluktan ibraya ilişkin kararı, ibranın kapsadığı açıklanan maddi
olaylara ilişkin olarak, şirketin, ibraya olumlu oy veren ve ibra kararını bilerek payı iktisap etmiş olan pay
sahiplerinin dava hakkını kaldırır. Diğer pay sahiplerinin dava hakları ibra tarihinden itibaren altı ay geçmesiyle
düşer.
MADDE 445- (1) 446 ncı maddede belirtilen kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle
dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

v Genel kurul ibra kararı vermemişse, bu iptal davası konusu olabilir mi? Bu öğretide bir
tartışma konusudur, bize göre ibranın reddi durumunda da iptal davası açılabilir. Eğer kanuna,
esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırı bir kararsa neden açılmasın?
İbra Kararının Etkileri:
1. İbra konusu hakkında YK üyelerine karşı artık sorumluluk davası açılamaz
a. Olumsuz oy veren ve tutanağa geçirenler 6 ay içerisinde açabilir
b. YK üyesi kişiye doğrudan zarar vermişse, açılabilir (553)
c. Sonradan gelen ortak, ibra kararı alındığını biliyorsa dava açamaz ancak ibra
kararını bilmiyorsa o da YK üyelerine karşı dava açabilecektir
ü Anonim şirketin bir kamu borcunun bulunması (vergi borcu gibi) ve bu kamu borcunun
şirket tarafından ödenmemesi söz konusu olduğunda, borcun doğduğu dönemdeki YK
üyelerinin de sorumluluğuna gidilebilecektir, bu 2. Dereceden bir sorumluluktur.
Anonim Şirketlerin Denetimi
TTK mad. 397 hükmü uyarınca anonim şirketlerin denetimi, günümüzde bağımsız
olarak yapılan bir kontrol mekanizmasıdır ve Bakanlar Kurulunca çıkarılan bir kararnamenin
yanında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak (henüz çıkarılmadı) bir
yönetmelikle sağlanır.
“Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki 660 s. KHK” ile söz konusu denetim kurumları kurulmuş ve bazı şirketlerin
denetimiyle ilgili hemen hemen herşeyin yapılışı bu kurumlara bağlanmıştır. Dolayısıyla bu
KHK kapsamı dışında kalan şirketlerin denetimi henüz düzenlenmemiştir ve bunların bağımsız
denetimi yapılamamaktadır. Sonuç olarak bugün için uygulamada bağımsız denetime tabi olan
anonim şirketler sınırlı sayıdadır ve HAAO, bankalar, finansal kiralama gibi şirketlerden
oluşmaktadır. Bunun dışında kalan şirketler ise ancak öngörülen çeşitli sınırları aştıkları
takdirde bağımsız denetime tabi olacaktır.
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Bağımsız denetime tabi tutulan söz konusu şirketler her faaliyet döneminde, faaliyet
dönemi sonlandırılmadan dışarıdan bir denetçi seçmek zorundadır ve bir denetçi seçilmişse bu
denetçi ancak haklı nedenlerin varlığı halinde görevden alınabilir. Bunu isteyebilecek olan ise
yönetim kurulu ve azınlıktır. Bunun için mahkemeye başvurulmalıdır ve mahkeme haklı
nedenin varlığını kabul ederse görevden alınabilecektir. Denetçi de kendi isteğiyle görevden
ayrılamaz.
14.04.2016
TTK mad. 397 hükmüne göre eğer denetime tabi bir şirket söz konusuysa ve bunun
finansal tabloları henüz denetlenmediyse, bu finansal tablolar hazırlanmamış hükmündedir.
Bunun yanında denetçinin denetiminden geçmiş bir finansal tablo söz konusuysa o zaman
bunun denetimden geçtiğinin de finansal tablonun başında açıkça belirtilmesi gerekir. Eğer
denetçi finansal tabloya olumsuz oy verirse bunun ciddi sonuçları vardır ve 403. maddede
düzenlenmektedir. Buna göre denetçi, 4 iş günü içinde genel kurulu toplantıya çağırır ve bu
toplantı sırasında genel kurul, yeni bir yönetim kurulu seçecektir; çünkü finansal tabloları
düzenleyen yönetim kuruludur. Bununla birlikte eğer esas sözleşmede buna dair bir hüküm
varsa, yönetim kurulunun değişmemesi de mümkün olabilir, toplantı sonucu aynı yönetim
kurulu üyeleriyle devam edilmesi de öngörülebilir. Yeni yönetim kurulu seçilirse, bu üyeler yeni
bir finansal tablo hazırlarlar, bu tablo denetimden geçer ve 6 ay içerisinde genel kurulun
onayına sunulur.
MADDE 403 -(5) Olumsuz görüş yazılan hâllerde yönetim kurulu, görüş yazısının kendisine teslimi
tarihinden itibaren dört iş günü içinde, genel kurulu toplantıya çağırır ve genel kurul yeni bir yönetim kurulu
seçer. Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yeni yönetim
kurulu altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatır ve bunları
denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunar. Sınırlı olumlu görüş verilen hâllerde genel kurul, gerekli
önlemleri ve düzeltmeleri de karara bağlar

Denetime Tabi Şirketler
Bakanlar kurulu kararında hangi şirketlerin ismen bağımsız denetime tabi olacağını
düzenlediğini (HAAO, banka, finansal kiralama), diğer şirketlerin ise çeşitli sınırları aşması
halinde bağımsız denetime tabi olacağını söylemiştik, peki bu sınırlar ne?
• Şirketin aktiflerinin toplamının belli bir oran üzerinde olması
• Yıllık net satış hasılatı
• Çalışan sayısı
ü Bunların üçünün de birlikte bulunması haline ismen sayılmayan diğer anonim şirketleri
de bağımsız denetime tabi olacaktır. Bunların net miktarlarını incelemeyeceğiz, sadece
bunların yüksek miktarlar olduğunu bilmek yeterli.
Denetim Yetkisi
Denetim işlerinin düzenlenmesiyle yetkili olan kurum; “Kamu Gözetimi, Muhasebe,
Denetim ve Standartları Kurumu”dur ve denetim işleri, bunların belirledikleri serbest
muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler tarafından yapılabilir. Büyük denetim
şirketlerinin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmesi de mümkündür ancak bunun için
ortaklarının bu kişilerden (ymm/smmm) oluşan sermaye şirketleri olmaları gerekir.
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Denetimin kapsamı
ü Şirketin finansal tabloları incelenir
ü Yönetim kurulunun faaliyet raporu incelenir
o Yönetim kurulunun bir sene içerisinde ne işler yaptığını ortaya koyduğu bir
belgedir. Denetçi, finansal tablo ile faaliyet raporunu ayrı ayrı denetledikten
sonra bunların kendi aralarında tutarlı olup olmadığını da inceleyecektir.
ü Eğer şirkette bir Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulması gerekiyorsa, bunun
kurulması ve işleyişi denetlenir
ü Denetçi, şirkete vergi denetimi/danışmanlığı hizmeti de verebilir ancak bunun dışında
bir danışmanlık ilişkisi kuramaz, böylece tarafsızlık sağlanmış olacaktır.
MADDE 400 -(3) Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık
veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz

Denetçinin Atanması
Şirket her yıl kendine denetçi atamak zorundadır ve bu atama, her yıl düzenlenen olağan
genel kurulda yapılır. Bununla birlikte TTK mad. 400/2 hükmünde denetçiler bakımından özel
bir rotasyon da öngörülmüştür. Eğer bir denetçi 10 sene içerisinde 7 kere seçildiyse, artık bir
kez daha seçilemez. Bunun için 3 yıl ara verilmesi gerekir, ancak 3 yıl sonra aynı denetçi tekrar
seçilebilecektir.
MADDE 400 -(2) (Değişik: 26/6/2012-6335/19 md.) On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi
olarak seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez. (Değişik ikinci cümle: 28/3/20136455/81 md.) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bu fıkranın uygulanmasına ilişkin
usul ve esasları belirlemeye ve bu fıkrada belirtilen süreleri kısaltmaya yetkilidir.

Denetçiyi genel kurul seçer ve ilk esas sözleşme yapılırken de mutlaka burada yer
almalıdır. Bazı özel durumlarda ise denetçinin mahkeme tarafından da seçilmesi mümkündür.
Faaliyet döneminin üzerinden 4 ay geçtiyse ve bir denetçi seçilmediyse, bu durumda yönetim
kurulu, yönetim kurulu üyelerinden her biri veya bir pay sahibi şirketin bulunduğu yer asliye
ticaret mahkemesine giderek bir denetçi atanması talebinde bulunabilirler. Bunun yanında
eğer seçilen denetçi görevi reddederse; şirketle arasındaki sözleşmeyi feshederse;
görevlendirme kararının alındığı genel kurul kararının iptali veya butlanı söz konusuysa veya
denetçinin kanuni nedenlerle görevini yerine getirmemesi halleri söz konusuysa da yine aynı
şekilde mahkemece yeni denetçi seçilebilir. Ayrıca denetçi fehis ihbarında bulunduğu takdirde
geçici olmak suretiyle, yönetim kurulu da denetçi seçme yetkisine sahiptir. Bu seçim, genel
kurulun yeni bir denetçi seçmesine kadar geçerlidir (399).
Denetçinin Görevinin Sona Ermesi
1. Haklı neden varsa sona erebilir
a. Buna örnek olarak özellikle raporları hazırlarken taraflı davranması
gösterilebilir.
2. Denetçinin sözleşmeyi feshetmesi ile sona erebilir
3. Denetçini görevi reddetmesi
4. Genel kurul kararının iptali/butlanı
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Denetçi Raporu
Denetçinin hazırladığı rapor anlaşılır olmalı, basit bir dille hazırlanmalıdır ve geçmiş
yıllarla ilgili bir karşılaştırma içermesi gerekmektedir. Denetçi; olumlu görüş, olumsuz görüş,
sınırlı olumlu görüş veya görüş vermekten kaçınma olmak üzere 4 şekilde görüş verebilir. Eğer
şirket verilen görüşe itiraz ederse mahkemeye gidilir ve mahkemenin kararı kesindir.
Denetçinin Sorumluluğu
554. maddede düzenlenmektedir. Denetçi, kanuni görevini yerine getirirken kusuruyla
verdiği zararlardan dolayı şirkete, pay sahibine ve alacaklılara karşı sorumludur. Bunun
yanında 404. Maddede denetçinin sır saklama yükümlülüğü düzenlenmiştir ve bu da
sorumluluğa dahildir. Şirketle arasındaki denetim sözleşmesine bunların dışında aykırı
davranması durumunda da genel hükümlere gidilecektir, tazminat gibi istemler gündeme
gelebilir.
MADDE 554- (1) Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını,
hesaplarını denetleyen denetçi ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket
ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla
sorumludur.

Anonim Şirketin Esas Sözleşme Değişikliği
Şirketin türünün, işletme konusunun, sermaye miktarının değişimi gibi durumlarda esas
sözleşme değişikliği gerekecektir. Esas sözleşme değişikliği, genel kurulun münhasır yetkileri
arasındadır ve başkası tarafından yapılamaz. Kayıtlı sermaye sistemi benimsendiği durumda
dahi her ne kadar sermaye artıracak olan yönetim kurulu olsa da bu yetkisini genel kurul
tanımıştır ve dolayısıya bu da genel kurulun münhasır yetkisinin kapsamındadır.
Bunun yanında genel kurulun da esas sözleşmede değişiklik yapamayacağı durumlar söz
konusudur. Pay sahiplerinin bazı vazgeçilmez hakları vardır ve bunlar, pay sahibinin kendi
iradesiyle dahi kaldıramayacağı haklardır. Bunlar kanunda sayılmamıştır ancak örnek olarak
genel kurula katılma hakkı, genel kurulda oy verme hakkı gibi haklar verilebilir. Genel kurul, bu
hakları ortadan kaldıracak bir karar alamaz ve esas sözleşme değişikliği yapamaz, aynı
zamanda müktesep hakları kaldrıacak işlem de yapamaz. Müktesep hakların farkı ise, pay
sahiplerinin kendi iradeleri ile belli bir seviyeye kadar sınırlandırılabilmesidir. Sonuç olarak
genel kurul esas sözleşme değişikliği ile müktesep hakları ve vazgeçilmez hakları
sınırlandıramayacaktır. Genel kurul, mevcut esas sözleşme hükümlerine aykırı bir esas
sözleşme değişikliği de yapmaz.
Yapılacak İşlemler
1. Yönetim kurulu tarafından değişiklik metni hazırlanır.
2. Bu taslak hazırlandıktan sonra, genel kurul toplantısı yapılmadan 15 gün içinde şirketin
merkezinin bulunduğu yerde ilgililerin görüşüne açılır
3. Kuruluşu izne tabi şirketler, esas sözleşme değişikliği için de bakanlıktan izin almak
zorundadır
4. Taslak genel kurula sunulur ve genel kurul değişikliği onaylar
5. İmtiyazlı paylar söz konusuysa genel kurulun ilanından itibaren 1 ay içerisinde yönetim
kurulu, imtiyazlı paylar özel kurulunu toplantıya çağırır (yeter sayısı imtiyazlı
sermayelerin %60’ı, karar yeter sayısı da çoğunluk)
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a. Eğer çağrıya rağmen kurul toplanamazsa, genel kurulun onayı kabul edilmiş
sayılır.
b. YK hiç çağırmazsa mahkemeye başvurlur
c. 454/7: imtiyazlı pay sahipleri esas sözleşme değişikliğini reddederlerse, YK bu
karara karşı karar tarihinden 1 ay içerisinde kararın iptali için mahkemeye
başvurabilir
6. Genel kurulun kararı Ticaret Sicili’ne tescil ve ilan edilir (kurucu tescil)
XIII. Hafta
19.04.2016
Sermaye Artırımı
Dönemin başında anonim şirketin sabit bir sermayesinin olduğunu ve bu miktarın esas
sözleşmede yazılı olduğunu belirtmiştik. Bununla birlikte belli bazı yasal zorunluluklar olduğu
zaman şirketin bu sermayeyi artırması gerekir ve bu işlem de bir esas sözleşme değişikliğidir,
TTK mad. 456-482 maddeleri arasında düzenlenmiştir.
Sermaye artırımı, iç kaynaklı ve dış kaynaklı olmak üzere ikiye ayrılır. Dış kaynaklı
sermaye artırımında dışarıdan fonlar, nakit, ayın gibi kaynaklar alınır ve sermaye bu şekilde
artırılır, bunun karşılığında da dışarıdan kaynak sağlayan yatırımcılara belirli bir pay verilir. İç
kaynaklı sermaye artırımında ise şirket yedek akçeleri, birikimlerini kullanarak kendi içindeki
kaynaklar aracılığıyla sermaye artırımını gerçekleştirecektir.
Eğer dış kaynaklı bir sermaye artırımı yapılıyorsa, şirket içindeki pay sahiplerinin rüçhan
hakkı doğacaktır ancak bu rüçhan hakkının kaldırılabilmesi veya sınırlandırılabilmesi de
mümkünüdür.
§

Rüçhan Hakkı: Şirketin içerisindeki mevcut pay sahiplerine, böyle bir sermaye artırımı
olduğu zaman öncelikli olarak pay alma hakkı sağlamaktır.

Eğer iç kaynaklı bir sermaye artırımına gidilmişse, artık şirket içindeki pay sahipleri
bundan mahrum bırakılamaz; çünkü şirket içindeki bu birikimlerin hepsi zaten pay sahiplerinin
paylarından birikmiştir. Bu nedenle burada artık bedelsiz pay alma hakkı meydana gelir.
Bunun rüçhan hakkından en büyük farkı ise, bu hakkın kaldırılamaz veya sınırlandırılamaz
olmasıdır.
Sermaye Artırmanın Genel Koşulları (456 vd.)
1. Eğer sermaye artırılacaksa, şirket sermayesinin bütün pay sahipleri tarafından
ödenmiş olması gerekir.
a. Bununla birlikte, iç kaynaklı sermaye artırımı bakımından bu koşul aranmaz.
2. Herhangi bir süreye tabi değildir, her zaman yapılabilir.
3. Sermaye artırımına her ortak katılmak zorunda değildir ve rüçhan hakkını
kullanmamayı seçebilir, ancak her ortak buna katlanmak zorundadır.
4. Dış kaynaklı sermaye artırımında, şirketin kenara koyduğu fonların sermayeye
tümden eklenmiş olması gerekir
a. HAAO için bu koşul geçerli değildir
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Dış Kaynaklı Sermaye Artırımı
1. Öncelikle esas sözleşme değişikliği metninin hazırlanması gerekir
2. Eğer kuruluşu bakanlık onayına tabi bir şirket söz konusuysa, bakanlıktan izin
alınmalıdır.
3. Yönetim kurulundan bir beyan istenir.
a. Bu beyanda çok açık, dürüst, anlaşılabilir bir biçimde sermayenin neden
artırıldığı, hangi kaynaklardan artırıldığı, artırılan sermayenin nerelerde
kullanılacağı gibi unsurlar tek tek açıklanır.
MADDE 457- (1) Yönetim kurulu tarafından sermaye artırımının türüne göre bir beyan imzalanır.
Beyan, bilgiyi açık, eksiksiz, doğru ve dürüst bir şekilde verme ilkesine göre hazırlanır.

4. Genel kurulda karar alınır
5. İmtiyazlı pay sahiplerinin hakları etkileniyorsa, İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel
Kurulundan onay alınır
6. İştirak taahhütnamesi hazırlanır
a. Dışarıdan gelecek olan pay sahiplerinin sermaye taahhüdünde bulunması
anlamına gelir.
7. Ticaret Siciline tescil ve ilan edilir
ü Eğer burada kayıtlı sermaye sistemi esas alınmış olsaydı, genel kurul tarafından verilen yetki
çerçevesinde bu işlemleri yönetim kurulu da gerçekleştirebilirdi.
İç Kaynaklı Sermaye Artırımı
Ø Kullanılabilecek İç Kaynaklar:
1. Yedek akçeler (Reserve)
a. Kanuni yedek akçe: Kanunun zorunlu olarak öngördüğü ve şirketin ayırmak
zorunda olduğu yedek akçelerdir. Bunu şirket kolay kolay kullanamaz, bunlar
zor günler için ayrılmıştır
b. İhtiyari yedek akçe: Şirketin kendi sözleşmesinde, genel kururunda
kararlaştırdığı yedek akçelerdir ve iç kaynaklı sermaye artırımında da bunlar
kullanılır.
2. Mevzuatın bilançoya koyulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar
a. Bunlar 462. Maddede sayılmıştır
Ø Yapılacak İşlemler:
1. Esas sözleşme değişiklik metni
2. Yönetim kurulu beyanı
3. Genel kurul kararı (veya kayıtlı sermaye benimsenmişse yk)
4. Tescil ve ilan
ü İç kaynaklı ve dış kaynaklı sermaye artırımlarının birlikte yapılmasına da bir engel yoktur.

94

YirmiSekiz.net

YirmiSekiz.net

Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
TTK’ya yeni girmiş olan üçüncü bir tür sermaye artırımı daha bulunmaktadır ve 463.
maddede düzenlenmiştir. Şirket, kendine kredi sağlamak amacıyla her zaman çeşitli
borçlanma senetleri çıkarabilir ve bunlardan en sık görüleni de tahvildir. Böylece şirkete
kaynak sağlanmış olur ancak bu bir borçlanmadır ve şirketin bunu bir yerde ödemesi
gerekecektir. İşte böyle bir durumda, sırf bu borcunu ödemek için şarta bağlı sermaye artırımı
yaparak, tahvil sahiplerine pay verebilir ve borcunu pay olarak ödemiş olacaktır. Dolayısıyla
bu, diğerlerinden farklı olarak sadece öngörülen kişilere yapılabilecek bir sermaye artırımıdır.
Bununla birlikte şartlı olarak artırılan sermayenin toplam değeri, esas sermayenin yarısını
aşamaz; çünkü mevcut pay sahiplerinin de korunması gerekmektedir.
MADDE 463- (1) Genel kurul, yeni çıkarılan tahviller veya benzeri borçlanma araçları nedeniyle,
şirketten veya topluluk şirketlerinden alacaklı olanlara veya çalışanlara, esas sözleşmede değiştirme veya alım
haklarını kullanmak yoluyla yeni payları edinmek hakkı sağlamak suretiyle, sermayenin şarta bağlı
artırılmasına karar verebilir.
(2) Sermaye, değiştirme veya alım hakkı kullanıldığı ve sermaye borcu takas veya ödeme yoluyla yerine
getirildiği anda ve ölçüde kendiliğinden artar.
MADDE 464- (1) Şartlı olarak artırılan sermayenin toplam itibarî değeri sermayenin yarısını aşamaz.
(2) Yapılan ödeme, en az, nominal değere eşit olmalıdır.

Sermaye İndirimi
Bazen öyle durumlar olabilir ki şirket, çok kar veya zarar etmiyordur ancak vergiden
düşmek gibi çeşitli nedenlerle atıl sermayesini indirmek isteyebilir. Bazı durumlarda ise şirket
aşırı zarar etmektedir bu zarardan kurtulmak için sermayeyi indirmesi gerekir. Üçüncü bir
sermaye indirimi nedeni de şirketin kendi edindiği hisse senetlerini elinde tutamaması
kuralından doğar. Şirketin kendi hisse senetleri elinde kalmışsa ve bunlar elden çıkaramıyorsa,
bu durumda da bunları elden çıkarmanın yolu sermayeyi azaltmak olabilir. İşte bu tür
durumlarda sermaye indirimine gidilecektir ve bu da bir esas sözleşme değişikliğidir. Sermaye
indirimi, sermayenin kanunda görülen asgari sermaye miktarı olan 50.000 tl’nin altına
indirilmesine olanak vermemektedir.
Sermaye indirildiği zaman, şirketin alacaklıları bu durumdan tedirgin olabilir ve bu
nedenle bunların korunması gerekir. Dolayısıyla kanun, sermaye indiriminde özellikle
alacaklıların korunmasına ilişkin bazı kurallar koymuştur. Sermaye indirimi durumunda
alacaklılarara bir çağrı yapılmalıdır ve alacaklılar iki ay içerisinde ya borçlarını talep edecek ya
da teminat gösterilmesini talep edebileceklerdir. Alacaklılara aynı zamanda, alınan sermaye
indirimi kararının iptaliyle de ilgili bir hak tanınmıştır. Kararın tescilinden itibaren iki yıl
içerisinde bu iptal davasını açabileceklerdir.
MADDE 474- (1) Genel kurul esas sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde, yönetim kurulu, bu
kararı şirketin internet sitesine koyduktan başka, 35 inci maddede anılan gazetede ve aynı zamanda esas
sözleşmede öngörüldüğü şekilde, yedişer gün arayla, üç defa ilan eder. İlanda alacaklılara, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesindeki üçüncü ilandan itibaren iki ay içinde, alacaklarını bildirerek bunların ödenmesini veya teminat
altına alınmasını isteyebileceklerini belirtir. Şirketçe bilinen alacaklılara ayrıca çağrı mektupları gönderilir.
(2) Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında
azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya
teminat altına alınmasından vazgeçilebilir.
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Ø Sermaye İndirmenin Yolları;
1. Her bir payın itibari değeri aynı oranda düşürülebilir (eşitlik ilkesi uyarınca)
2. Pay sahiplerinin birden çok payı tek pay haline getirilebilir
a. Bunun için pay sahiplerinin mutlaka onayı gerekir
3. Payın itfa edilmesi (yok edilmesi)
a. Pay sahiplerinin onayı gerekir
Sermaye, bu üç yoldan biri seçilerek indirilebilir.
Ø Yapılacak İşlemler:
1. Esas sözleşme değişiklik metni hazırlanır
2. Kuruluşu izne tabi şirketler bakanlıktan izin almak zorundadır
3. Yönetim kurulu bir beyan hazırlar
4. Genel kurulun onayı alınır
5. Alacaklılara duyuru yapılır
a. Alacaklılar teminat isterlerse genel kurul kararından itibaren 2 ay içinde
başvurmaları istenir
6. Ticaret siciline tescil ve ilan edilir
Pay Sahipliği Hakları
Kanunda karşılaştığımız, niteliklerine göre 4 ayrı pay sahipliği hakkı mevcuttur;
§ Vazgeçilmez Haklar
§ Müktesep Haklar
§ İmtiyazlı Paylar
§ Adi Paylar
Vazgeçilmez Haklar
TTK, bazı hakların vazgeçilmez hak olduğunu düzenlemiş ancak vazgeçilmez hakkın ne
olduğu hakkında da tam bir tanım yapmamıştır ve bunun ne olduğu öğretiye ve yargı
kararlarına bırakılmıştır. Bu haklar mutlaka kanundan kaynaklanır ve pay sahibinin kendi
rızasıyla dahi sınırlandırılamazlar. Örneğin genel kurula katılma hakkı, genel kurulda oy verme
hakkı, bedelsiz pay alma hakkı, bilgi alma hakkı gibi haklar vazgeçilmez haklardır ve bunlar pay
sahibi istese bile hiçbir şekilde sınırlandırılamazlar.
Müktesep Haklar
Bunlar pay sahibinin kazanılmış haklarıdır, kanunda veya esas sözleşmede düzenlenmiş
olabilirler. Bunlar da pay sahibinin rızası olmadan sınırlandırılamazlar ancak pay sahiplerinin
rızası varsa, sınırlandırılabilmeleri ve kaldırılabilmeleri mümkündür. Örneğin rüçhan hakkı
müktesep bir haktır.
İmtiyazlı Paylar
Adi paylara göre ayrıcalık tanıyan haklardır ve öngörülebilmesi için mutlaka esas
sözleşmede yer alması gerekir. Bedelsiz pay alma hakkı dışında, bahsedeceğimiz tüm pay
sahipliği haklarına imtiyaz tanınabilir ancak bedelsiz pay alma hakkında imtiyaz sağlanamaz,
burada herkes eşittir; çünkü iç kaynaklı sermaye artırımında kullanılan yedek akçeler ve fonlar,
pay sahiplerinin haklarından kesilerek toplanmıştır.
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Adi Paylar
Hakkında imtiyaz öngörülmemiş, ne vazgeçilemez nitelikte ne de müktesep hak
niteliğinde olan paylardır.
21.04.2016
(Janset Ece Mermer’in notlarından alıntıdır)
Pay sahipliği haklarının bir diğer ayrımı ise mali, yönetsel ve bilgi alma hakları olarak
yapılmaktadır;
§ Mali haklar
Kâr payı alma hakkı, rüçhan hakkı, hazırlık dönemi faizi alma hakkı, bedelsiz pay
alma hakkı, tasfiye payı alma hakkı
§ Yönetsel haklar
Genel kurula katılma, oy kullanma, iptal davası açma, butlan davası açma, eşit
işlemde bulunulmasını talep, sorumluluk davası, şirketin tesisinden yararlanma
hakkı
§ Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1. Mali Haklar
a. Kâr Payı Alma Hakkı
Pay sahibine verilmiş mali bir haktır ve anonim şirketin amacından kaynaklanır. TTK
mad. 507 vd. düzenlenmiştir. Eski kanunda bu hakkın müktesep bir hak olduğu düzenlenmişti
ancak bu düzenleme yanlıştı; çünkü kar payı dağıtılmasına ilişkin karar olağan nisapla alınır.
Kâr net dönem karından veya serbest yedek akçelerden dağıtılır.
MADDE 507- (1) Her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması
kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Şirketin sona ermesi hâlinde her pay
sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı
takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.
(2) Esas sözleşmede payların bazı türlerine tanınan imtiyaz haklarıyla özel menfaatler saklıdır.
(3) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır
MADDE 508- (1) Esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kâr ve tasfiye payı pay sahibinin sermaye
payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesap edilir.
(2) Yıllık kâr, yıllık bilançoya göre belirlenir

Ne kadar kar payı dağıtılacağı esas sözleşmede düzenlenmiş olabilir veya genel kurulda
ne kadarının dağıtılması gerektiğine ilişkin bir karar alınabilir. Kârın dağıtımına karar verecek
olan organ hep genel kuruldur; çünkü bu karar genel kurulun münhasır yetkilerindendir.
Şirketin bir sene içinde elde ettiği toplam kâr finansal tablolara yazılır ve vergiler, yedek
akçeler gibi her türlü yükümlülük bu miktardan düşülür. Ardından şirketin bir önceki seneden
kalan zararı varsa, bu zararlar kapatılır. Bundan sonra elde belli bir miktar para kaldıysa ortada
dağıtılabilir net bir kâr olduğu söylenebilir ve buna net dönem kârı denir. Eğer imtiyazlar varsa
bunların mutlaka verilmesi gerekir.
Kâr her sene dağıtılmak zorunda değildir, vazgeçilmez hak değildir (Tekinalp’in
kitabında tam tersi söylenmektedir). Genel kurulda alınacak karar göre dağıtılır ya da
dağıtılmaz. Ancak tabi ki genel kurul özellikle azınlıkta kalan pay sahiplerinin haklarını
zedelememek içn böyle bir keyfi karar alamaz. Ancak şirket için, aktifler için, sonraki seneki
proje için gerekli bir durum varsa bu kararı alabilir. Yargıtay’a göre, gerçekten şirketin kar
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dağıtmaması gerekli mi değil mi bir bilirkişi incelemesi ile anlaşılmalıdır. Tek borç ilkesi ve A.Ş
ortağı olmanın amacı nedenleriyle kar dağıtımı pay sahiplerince oldukça önemlidir.
Karın dağıtılması normalde faaliyet dönemi sonunda olur ve ara dönemde kar dağıtımı
normalde yapılmaz. Genel kurul Aralık’ta biten faaliyet döneminden 3 ay içinde toplanır
burada kar dağıtımı kararı alır. Ancak şirket ara dönemde kar dağıtma kararı alırsa buna kar
payı avansı denir. Şirket ara finansal tablolar çıkartarak şirketin finansal durumu uygunsa kar
payı avansı ödeyebilir. Bununla ilgili bir tebliğ de vardır. SerPK m. 19 kar dağıtımına ilişkin bir
hükümüdür ve bunlarda da bir tebliğ çıkarılmıştır. Tebliğ payları borsada işlem gören ve
göremeyn şirketleri ikiye ayrımıştır. Payları borsada işlem gören şirketler her sene kar payı
dağıtmak zorundadır demektedir. Diğer yandan payları borsada işlem göremeyen A.Ş lerde
gerekli ise kar dağıtımı yapılmayabilir. Kar payı tebliğinin 7. maddesinde düzenlenmiştir.
Yedek Akçeler
Net dönem karının belirlenebilmesi için öncelikle yedek akçenin bilinmesi gerekir ve
üçlü bir ayrım yapılır;
§ Kanuni yedek akçe (zorunlu yedek akçe)
§ Esas sözleşme ile ayrılan yedek akçe (ihtiyari yedek akçe)
§ Genel kurul kararıyla ayrılan yedek akçe (ihtiyari yedek akçe, olağanüstü yedek akçe)
Kanuni Yedek Akçe
MADDE 519- (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel
kanuni yedek akçeye ayrılır.
(2) Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra da;
a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır
amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı,
b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların yerine
verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı,
c) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak
toplam tutarın yüzde onu,
genel kanuni yedek akçeye eklenir.
(3) Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece
zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne
geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.
(4) İkinci fıkranın (c) bendi ve üçüncü fıkra hükümleri, başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan
ibaret olan holding şirketler hakkında uygulanmaz.
(5) Özel kanunlara tabi olan anonim şirketlerin yedek akçelerine ilişkin hükümler saklıdır.

Her sene, şirketin elde ettiğ kârın %5’i kanuni yedek akçe olarak ayrılmak zorundadır.
Yani örneğin şirket 100.000 TL kar elde edilmişse, bunun 5.000 TL’sinin kanuni yedek akçeye
ayrılması gerekir. Ancak bu işlemin sonsuza kadar yapılmasına gerek yoktur; çünkü kanuni
yedek akçe miktarı ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşınca kanunun istediği miktar elde
edilmiş olacaktır.
§

Ödenmiş sermaye: Şirket kurulurken pay sahiplerine nakit olarak getirilen sermayenin
%25’ini peşinen, kalanını 2 yılda tamamlama imkanı tanınmıştır. Ödenmiş sermaye de
bu borcunu yerine getirmeyenler hesaba katılmaksızın, net olarak şirkete sermaye
olarak ödenmiş miktardır. Ödenmiş sermayeye kadar ayrılan %5’lik kanuni yedek
akçeye birinci ayrım denir.
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Birinci ayrımın ardından eğer pay ıskat edilmişse, bu kaldırılan miktar kadar kar da
kenara ayrılmak zorundadır. Sermaye artırımı sonucu yeni paylar ortaya çıkmış ve bundan
kaynaklanan primler söz konusuysa, bu primler de kenara ayrılmalıdır. Bunlar da genel kanuni
yedek akçeler arasında öngörülmüştür.
Toparlamak gerekirse TTK mad. 519 hükmüne göre öncelikle bilançoda yer alan yıllık kar
(net dönem karı=toplam kar-vergiler vb.) hesaplanır ve geçen yılın zararları bununla kapatılır.
Ardından net dönem karının %5’i, ödenmiş sermyenin %20’sine ulaşana kadar yedek akçe
ayrılacaktır ve bu ayrılması gereken olmazsa olmaz miktardır.
Yedek akçe ayrıldıktan sonra pay sahiplerine %5 oranında kar dağıtılır ve geriye kalan
tutardan paydan kar alacak diğer kimselere kar dağıtır, bunun da %10’u yedek akçe olarak
ayrılır (esas sözleşme ve genel kurul kararıyla alınan yedek akçelerden sonra). 519/3 hükmüne
göre, genel kanuni yedek akçe sermayenin yarısını aşmadığı takdirde sadece zararın
kapatılmasına, işsizliğin önüne geçme vb. niyetiyle kullanılır. Bundan sonra ne olarak
kullanılacağı ise kanunda öngörülmemiştir. Sonuçta kanuni yedek akçenin tek amacı şirket
zarar ettiği zaman yardıma yetişmesidir.
XIV. Hafta
26.04.2016
Esas Sözleşmeyle Ayrılan Yedek Akçe
Şirket esas sözleşmesinin tarafları, esas sözleşmede yedek akçe ayrılmasını dilerlerse
öngörebilirler ve TTK mad. 523 hükmüne göre kanuni yedek akçe ve esas sözleşmede
öngörülen yedek akçeler kenara ayrılmadan, pay sahiplerine kar verilemeyecektir. Esas
sözleşmesine konulan yedek akçe, belli bir amaca yönelik olabilir ve şirket, bu yedek akçeyi
bundan başka hiçbir amaç için kullanamayacaktır. Ancak eğer bu yedek akçe herhangi bir
amaca özgülenmemişse, istenilen her türlü amaç için kullanılabilir.
MADDE 523- (1) Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay
sahiplerine dağıtılacak kâr payı belirlenemez.

Genel Kurul Kararıyla Ayrılan Yedek Akçe
Bu yedek akçe, diğerlerinden farklı olarak pay sahiplerinin kar payından önce gelmez
ve kanun, hangi durumlarda genel kurulun yedek akçe ayırabileceğini öngörmüştür.
Dolayısıyla eğer maddede sayılan nedenler söz konusuysa, genel kurulda bir yedek akçe
ayrılması kararlaştırılabilir.
MADDE 523- (2) Genel kurul;
a) Aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekliyse,
b) Bütün pay sahiplerinin menfaatleri dikkate alındığında, şirketin sürekli gelişimi ve olabildiğince
kararlı kâr payı dağıtımı yönünden haklı görülüyorsa,
Kanunda ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka yedek akçe ayrılmasına da karar verebilir.
(3) Esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile, genel kurul, şirketin işçileri için yardım sandıkları ve diğer
yardım örgütleri kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya diğer yardım ve hayır amaçlarına
hizmet etmek üzere, bilanço kârından yedek akçe ayırabilir.

v Yedek akçelerin ayrılma sırası olarak önce kanunda öngörülen yedek akçeler ayrılır, daha
sonra esas sözleşmede öngörülenler ayrılır ve bundan sonra da genel kurul kararıyla
alınanlar ayrılır, son olarak da geriye kaldan tutardan kardan pay alacak olan diğer kişilere
dağıtılan karın %10’u ayrılır (ikinci yasal yedek akçe).
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ü Tekinalp’e göre kar dağıtımı pay sahiplerinin vazgeçilmez hakkıdır ancak bize göre
şirketin çok zarar etmesi gibi durumlarda kar dağıtmama kararı alınmasının önünde hiçbir
engel bulunmamaktadır.
b. Pay Sahiplerinin Rüçhan Hakkı
TTK mad. 461 hükmünde düzenlenmiştir, zaten daha önce anlattık. Rüçhan hakkı
müktesep bir haktır ve şirket tarafından kısıtlanabilir ve kaldırılabilir ancak bunun haklı bir
nedene dayanması gerekmektedir. Eğer şirket hisselerini halka arz ediyorsa; işletmelerinin,
işletme kısımlarının ve iştiraklerin devralınması ve işçilerin şirkete katılımları söz konusuysa
bunlar haklı sebep teşkil eder. Bununla birlikte bu kısıtlamanın gerçekleşebilmesi için genel
kurulda sermayenin %60’ı ile olumlu bir oy alınması gerekmektedir (eski sınav sorusuymuş).
Rüçhan hakkının devredilmesine bir engel yoktur, devredilebilir bir haktır. Bu hakkın
kullanım süresi ise 15 günden az olamaz, yani oy sahiplerine bu haklarını kullanıp
kullanmayacaklarına karar vermeleri için 15 günlük bir süre verilir. Rüçhan hakkında imtiyaz
tanınması da mümkündür.
MADDE 461- (1) Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre,
alma hakkını haizdir.
(2) Genel kurulun, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı, ancak haklı
sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya
kaldırılabilir. Özellikle, halka arz, işletmelerin, işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınması ve işçilerin şirkete
katılmaları haklı sebep kabul olunur. Rüçhan hakkının sınırlandırılması ve kaldırılmasıyla, hiç kimse haklı
görülmeyecek şekilde, yararlandırılamaz veya kayba uğratılamaz. Nisaba ilişkin şart dışında bu hüküm kayıtlı
sermaye sisteminde yönetim kurulu kararına da uygulanır. Yönetim kurulu, rüçhan hakkının
sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini; yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının
sebeplerini; primin nasıl hesaplandığını bir rapor ile açıklar. Bu rapor da tescil ve ilan edilir.
(3) Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu
(1)
kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir. Karar tescil ve 35 inci maddedeki (…) gazetede ilan
(1)
olunur. Ayrıca şirketin internet sitesine konulur.
(4) Rüçhan hakkı devredilebilir.
(5) Şirket, rüçhan hakkı tanıdığı pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmalarını, nama yazılı payların
devredilmelerinin esas sözleşmeyle sınırlandırılmış olduğunu ileri sürerek engelleyemez.

c. Bedelsiz pay alma hakkı
İç kaynaklı sermaye artırımında mümkündür ve bedelsiz pay alma hakkına baktığımız
zaman, hiçbir şekilde sınırlandırılamaz, ortadan kaldırılamaz. Müktesep ve vazgeçilemez bir
haktır ve imtiyazın tanınamayacağı tek hak budur.
d. Tasfiye Payı Alma Hakkı
TTK mad. 543 hükmünde düzenlenmiştir. Şirketin borçları ödendikten ve pay
sahiplerinin payları geri verildikten sonra artık esas sözleşmede öngörülen tasfiye payları
dağıtılacaktır. Tasfiye payında imtiyaz oluşturulmasına da hiçbir engel yoktur. Aksine bir
hüküm yoksa, tasfiye payı hep para olarak ödenecektir. Alacaklılara bir çağrı yapılır ve 3 kere
üst üste yapılacak bu çağrıda son çağrıdan itibaren bir yıl geçmedikçe, tasfiye payı dağıtılması
söz konusu olmayacaktır.
MADDE 543- (1) 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 oranında dağıtılır. Tasfiye payında imtiyazın varlığı hâlinde esas sözleşmedeki düzenleme
uygulanır.
(2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz.
Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme bir yıl geçmeden
de dağıtmaya izin verebilir.
(3) Esas sözleşme ve genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, dağıtma para olarak yapılır.
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Pay Sahiplerinin Diğer Mali Hakları
Bunların hepsinden daha önceki derslerde bahsettik, bu nedenle başlıklar halinde
söyleyip geçeceğiz.
§ Hazırlık dönemi faizi (mad. 510)
§ Şarta bağlı sermaye artırımı
§ Şirketler topluluğunda denkleştirme veya tazminat talep etme
o Şirketler topluluğu dediğimiz zaman aklımıza tepede bir ana şirket ve altında
yavru şirketler geliyor. Kanun, 202. Maddesinde bu konuda diyor ki ana şirket,
eğer gerekliyse yavru şirketi kayba uğratabilir ancak bunu yaparsa bir faaliyet
dönemi içerisinde bu kaybını denkleştirmelidir. Burada “zarar” değil, “kayıp”
ifadesi kullanılmıştır ve bu zarardan çok daha geniş kapsamlı bir ifadedir. Eğer
bir faaliyet dönemi içinde bu kayıp denkleştirilmemişse bu artık zarara dönüşür
ve pay sahipleri tarafından bu zararın tazmini talep edilebilecektir.
2. Pay Sahiplerinin Yönetimsel Hakları
a. Genel Kurula Katılma: Vazgeçilmez ve müktesep bir haktır
b. Oy Hakkı: Bu da vazgeçilmez ve mükteseptir, pay sahipleri payın itibari değerine göre
oy hakkına sahiptir. Aynı itibari paylara oyda imtiyaz tanınması da en fazla 15 oya kadar
mümkündür. Bu 15 oy sınırı iki halde aşılabilir ve 479. Maddede düzenlenmiştir. Eğer
şirket içinde kurumsallaşma gerekiyorsa ve haklı bir neden ispatlanabiliyorsa, oyda
imtiyaz söz konusu olabilecektir. Oyda imtiyaz, ibra kararında, sorumluluk davasında
ve esas sözleşme değişikliğinde kullanılamaz.
MADDE 479- (1) Oyda imtiyaz, eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir.
(2) Bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabilir. Bu sınırlama, kurumlaşmanın gerektirdiği veya haklı bir
sebebin ispatlandığı durumlarda uygulanmaz. Bu iki hâlde, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki
asliye ticaret mahkemesinin, kurumlaşma projesini veya haklı sebebi inceleyip, bunlara bağlı olarak,
sınırlamadan istisna edilme kararını vermesi gerekir. Projede yapılacak her değişiklik mahkeme
kararına bağlıdır. Kurumsallaşmanın gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığı veya haklı sebebin ortadan
kalktığı hâllerde istisna etme kararı mahkeme tarafından geri alınabilir.
(3) Oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz:
a) Esas sözleşme değişikliği.
b) (Mülga: 26/6/2012-6335/42 md.)
c) İbra ve sorumluluk davası açılması.

c. Bilgi Alma Hakkı: Genel kuruldan bir bilgi talep ettiğinde bu bilgi genel kurul tarafından
sunulmazsa 10 gün içinde mahkemeye başvurabilir. Fakat burada bir ticari sır varsa bu
halde şirket bu bilgiyi vermekten kaçınabilir.
d. Dava Hakkı: İptal Davası, butlanın tespiti davası açma hakkı, sorumluluk davası açma
hakkı (553)
e. Tesislerden Yararlanma Hakkı
f. Ayrılma Hakkı
g. Özel Denetçi İsteme Hakkı: Pay sahibi normal şartlar altında genel kuruldan özel
denetçi atanmasını isteyebilir ve genel kurul bunu kabul ederse 30 gün içinde
mahkemeye başvurarak bunu talep eder.
h. Kendisine Eşit İşlemde Bulunulmasını İsteme Hakkı: Her bir pay sahibinin kendisine
eşit davranılmasını isteme hakkı vardır.

101

YirmiSekiz.net

YirmiSekiz.net

Azınlık Hakları
Ø Eski Kanundan Gelenler
1. Kuruluş ve sermaye artırımında ibrayı engelleme hakkı
MADDE 559- (1) Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye
artırımından doğan sorumlulukları, şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla
kaldırılamaz.
Bu
sürenin
geçmesinden
sonra
da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin
onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı
iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.

2. Özel denetçi talep hakkı
MADDE 439- (1) Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az onda birini,
halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en
az birmilyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret
mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.
(2) Dilekçe sahiplerinin, kurucuların veya şirket organlarının, kanunu veya esas sözleşmeyi ihlal ederek,
şirketi veya pay sahiplerini zarara uğrattıklarını, ikna edici bir şekilde ortaya koymaları hâlinde özel denetçi
atanır.

3. Genel kurulu toplantıya çağırma hakkı
MADDE 411- (1) Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri,
yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya
çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme
koymasını isteyebilirler. Esas sözleşmeyle, çağrı hakkı daha az sayıda paya sahip pay sahiplerine tanınabilir.

4. Gündeme madde ekletme hakkı
5. Bilanço görüşmelerinin ertelenmesini talep hakkı
Ø Yeni Kanunda Getirilenler
1. Haklı nedenle şirketin feshini talep hakkı
Maddede haklı nedenin ne olduğu belirtilmediği için hakimin hakdir yetkisi
söz konusudur. Fesih çok ağır bir yaptırım olduğu için hakim, öncelikle
azınlığa payının karşılığını alarak şirketten çıkmayı teklif edebilecektir.
MADDE 531- (1) Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve halka açık şirketlerde yirmide
birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden
şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine, davacı pay sahiplerine, paylarının
karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına
veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.

2. Yönetim kurulunda temsil ettirilme hakkı:
Belirli pay gruplarına, belirli pay sahipleri gruplarına yönetim kurulunda temsil
etme hakkı tanınabileceğini söylemiştik. Bu da aslında bir çeşit imtiyazdır.
MADDE 360- (1) 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 amaçla,
yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından
seçileceği esas sözleşmede öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede yönetim kurulu üyeliği için aday önerme
hakkı da tanınabilir. Genel kurul tarafından yönetim kurulu üyeliğine önerilen adayın veya hakkın tanındığı
gruba ve azlığa mensup adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur. Bu şekilde
tanınacak temsil edilme hakkı, halka açık anonim şirketlerde yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşamaz.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır.
(2) Bu maddeye göre yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınan paylar imtiyazlı sayılır.
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3. Denetçinin değiştirilmesini isteme (439)
4. Nama yazılı hisse senedi oluşturulmasını talep hakkı
MADDE 486- (3) Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi
sahiplerine dağıtılır.

Anonim Şirketin Sona Ermesi
İnfisah Nedenleri
1. Sözleşmede öngörülen sürenin sona ermiş olması
2. İşletme konusunun gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi
3. Esas sözleşmede öngörülen sona erme nedenlerinin gerçekleşmesi
4. Şirketin sermayenin 2/3’ünün kaybı ve bunun karşısında gerekli tedbirlerin
alınamaması halinde şirket kendiliğinden infisah edecektir (3 basamaklı kural).
5. Şirketin iflasına karar verilmesi
6. Yapısal değişiklikler sonucu tasfiyesiz infisah etmesi
Fesih Nedenleri
1. Ortaklar Kararıyla
a. Bu kararın %75’lik nisapla alınması gerekir (421).
2. Mahkeme Kararıyla
a. Kuruluşta fesih davası (353) (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından)
b. Şirketin yönetim kurulu toplanmıyor veya genel kurul toplanmıyorsa (organ
eksikliği) (530)
c. Şirket kurulduktan sonra muvazaalı işlemler yaptığı, işletme konusu dışında
işler yaptığı tespit edilirse 1 yıl içinde Gümdük ve Tic. Bakanlığı fesih davası
açabilir (210)
d. Haklı sebeple fesih
Anonim Şirketin Tasfiyesi
Tasfiye işlemlerini tasfiye memuru adı verilen kişiler yürütür ve bunlar esas
sözleşmeyle atanabilir veya genel kurul tarafından seçilebilir ancak dikkat etmek gerekir ki
burada yönetim kuruluna düşen bir iş bulunmamaktadır, yönetim kurulu artık devreden
çıkmıştır. Tasfiyenin istisnası ise yeniden yapılanmalardır; çünkü bunlarda tasfiyesiz infisah
durumu söz konusudur. Tasfiye memurları 3. kişiler de olabilir, pay sahipleri de olabilir ancak
bunlardan en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.
Eğer tasfiye memuru atanamıyorsa, yönetim kurulunun bir tasfiye memuru ataması da
mümkündür ancak eğer şirketin feshine mahkeme karar vermişse, bunu zaten hakim
atayacaktır. Tasfiye memurları ücrete de hak kazanırlar ve görevden alınmaları da
mümkündür. Tasfiye memurlarının sorumluluğuna 553. Madde uygulanır. Yani eğer bunlar
kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerin kusurla ihmal etmişlerse pay
sahiplerine, şirkete ve alacaklılara karşı sorumlu olurlar. İşlemleri yaparken de düzenli ve özenli
yapmalıdırlar ve tasfiyeyi en kısa sürede bitirmekle yükümlüdürler.
Tasfiye demek şirketin sona ermesi değil, şirketin konusunun sınırlanması anlamına
gelir, artık şirketin konusu tasfiyeyi gerçekleştirmektir ve dolayısıyla tasfiye işlemi bitene kadar
anonim şirketin tüzel kişiliği devam etmektedir.
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Tasfiye yapılabilmesi için öncelikle tasfiye memurunun önünde şirketin finansal
tablolarının olması gerekir, dolayısıyla şirketin envanteri ve bilançosu ilk aşamada çıkarılır. Bu
çıkarılan bilanço şirketin genel kurulunda onaya sunulur, ardından alacaklılar için gerekli ilanlar
yapılır. Üçüncü ilanın yapılmasından itibaren 1 yıl geçmedikçe, ortaklar tasfiye payını
alamazlar. Bunlardan sonra tasfiye işlemleri artık başlar, süregelen işlemler sonlandırılır,
ödenmemiş paylar tahsil edilir, aktifler paraya çevirlir, çok önemli miktarda bir aktif satışı varsa
genel kurul kararı gerekir (sermayenin en az %75’i), borçları ödenir. Bunlardan da sonra pay
sahiplerine sermayeleri geri verilir, daha sonra tasfiyede imtiyaz öngörülmüş kişiler varsa
bunların imtiyazları verilir ve daha sonra diğer ortklara tasfiye payları dağıtılır.
MADDE 541- (1) Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim
yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet
sitesinde ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin
sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılırlar.
(2) Alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa alacaklarının tutarı Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca belirlenecek bir bankaya depo edilir.
(3) Şirketin, henüz muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan borçlarını karşılayacak tutarda
para notere depo edilir; meğerki, bu gibi borçlar yeterli bir şekilde teminat altına alınmış veya şirket varlığının
pay sahipleri arasında paylaşımı bu borçların ödenmesi şartına bağlanmış olsun.
(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı hükümlere aykırı hareket eden tasfiye memurları haksız olarak
ödedikleri paralardan dolayı 553 üncü madde uyarınca sorumludur.

v Bütün bu işlemler, daha önce gördüğümüz şirket türlerinin tasfiyesine benzer özelilkler
taşımaktadır ancak bunların yanında anonim şirketin tasfiyesine özgü olarak iki önemli
kurum bulunmaktadır;
1. Ek Tasfiye: Tasfiye kapandıktan sonra bazı önemli işlemlerin yapılmadığı fark edilirse
ve ek işlemlerin yapılmasına gerek duyulduysa, böyle durumlarda şirketin yeniden
tescil edilmesi söz konusu olabilecektir. Yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri,
alacaklılar şirketin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden isteyebilirler.
MADDE 547- (1) Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu
olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklılar, şirket
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar,
şirketin yeniden tescilini isteyebilirler.
(2) Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için yeniden tesciline karar verir ve
bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak
atayarak tescil ve ilan ettirir.

2. Tasfiyeden Dönme: Şirketin süresi dolmuşsa, ya da şirket genel kurulu kararıyla sona
ermişse, pay sahipleri genel kurulda alacakları bir kararla tasfiyeden dönmeye karar
verebilirler. Ancak bunun için, şirket malvarlığının henüz dağıtılmamış olması gerekir.
Genel kurulda, devam kararı sermayenin %60’ı ile alınmış olmalıdır, dönme kararı
mutlaka tescille ilan edilir.
MADDE 548- (1) Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise, pay sahipleri arasında şirket

malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir. Devam
kararının sermayenin en az yüzde altmışının oyu ile alınması gerekir. Esas sözleşme ile bu nisap ağırlaştırılabilir
ve başkaca önlemler öngörülebilir. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararını tasfiye memuru tescil
ve ilan ettirir.
(2) Şirket, iflasın açılmasıyla sona ermiş olmasına rağmen iflas kaldırılmışsa veya iflas, konkordatonun
uygulanmasıyla sona ermişse şirket devam eder.
(3) Tasfiye memuru iflasın kaldırıldığına ilişkin kararı ticaret siciline tescil ettirir. Tescil istemine, pay
bedellerinin ve tasfiye paylarının pay sahipleri arasında dağıtılmasına başlanmadığına ilişkin belge de eklenir.
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LİMİTED ŞİRKET

Limited Şirketin Genel Özellikleri
MADDE 573- (1) Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı
altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.
(2) Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını
ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle
yükümlüdürler.
(3) Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

• Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi limited şirket, genel itibariyle anonim şirkete
oldukça benzemektedir. Aynı anonim şirket gibi limited şirket de bir sermaye şirketi olduğuna
göre bunun da bir asgari sermayesinin olması gerekir ve bu asgari miktar da 10.000 TL’dir.
• Limited şirkette de payların toplamı sermayeyi verir ancak farklı olarak limited şirketin
ortaklarına ise “pay sahibi” değil, “ortak” denir.
• Limited şirketin ortakları açısından “tek borçluluk ilkesi” yoktur. Ortaklar tabi ki
yalnızca taahhüt ettiği sermayeyi getirmekle yükümlüdür ve şahsi sorumlulukları yoktur ancak
bununla birlikte kanuna göre bu yükümlülüklerine ek ve yan yükümlülüklerin getirilmesi de
mümkündür, dolayısıyla ortakların tek borçları yoktur.
• Ortakları hem gerçek hem tüzel kişiler olabilir ve tek ortakla kurulması da mümkündür
ancak limited şirket tarafından getirilen ayrıksı bir düzenleme mevcuttur ve kanun limited
şirket bakımından bir istisna getirerek ortak sayısını en fazla 50 ortak ile sınırlı tutmuştur.
• Limited şirketler ekonomik amaca sahip olduğu ve kanunen yasaklanmadığı takdirde
her türlü amaç için kurulabilir. Limited şirket ile anonim şirketi ayıran en önemli özelliklerden
birisi de anonim şirketin bazı faaliyetlerini limited şirketin gerçekleştirememesidir. Örneğin bir
sermaye piyasası, bankacılık veya sigortacılık gibi faaliyetleri ancak anonim şirketler
yapabilirler.
• Limited şirkete semraye getirilmesi bakımından anonim şirket için söylediğimiz tüm
kurallar aynen geçerlidir. Yani örneğin nakdi sermaye getirilmesi durumunda ¼ tescil sırasında,
geri kalanı 24 ay içinde ödenebilecektir.
• Limited şirkette farklı olan bir nokta daha var. Biz demiştik ki anonim şirkette payın
asgari değeri 1 kuruş olmak zorundadır ancak limited şirkette payın itibari değeri en az 25 TL
olmak zorundadır.
• Semaye olarak getirilebilecek unsurlar da anonim şirketle aynıdır; yani hizmet edimleri,
ticari itibar, vadesi gelmemiş alacakların şirkete sermaye olarak getirilmesi mümkün değildir.
Limited Şirkette Pay Kavramı
Eski kanuna göre bir limited şirket ortağının yalnızca bir payı olabilirdi, yeni kanun ise
bu kuralı değiştirdi ve artık bir limited şirket ortağının birden fazla payı olması da mümkündür.
Limited şirkette de primli pay çıkarılabilir. Payın devri ise farklı olarak bazı kurallara
bağlanmıştır. Anonim şirketteki gibi kolay şekilde bir pay devri yapılması mümkün değildir.
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Limited Şirketin Sorumluluğu
Şirketin borçlarından dolayı şirket tüzel kişiliği sorumludur ve malvarlığıyla sorumludur.
Bu nedenle anonim şirkette anlattığımız malvarlığının korunması ilkeleri büyük ölçüde burada
da geçerlidir.
Ortakların Sorumluluğu
Şirket ortakları, kural olarak şirketin borçlarından sorumlu değillerdir ve bunlardan
şirketin kendisi sorumludur. Ancak şirket sözleşmesinde öngörülmek koşuluyla bazı yan
yükümlülükler ve ek yükümlülükler getirilmesi söz konusu olabilir. Ortaklar, şirket
sözleşmesine koyacakları hüküm ile ek yükümlülükler koyabilirler ve eğer bu yönde bir ek
yükümlülük getirilmişse bunların yerine getirilmesi ancak bazı durumlarda talep edilebilir. Bu
durumlar ise TTK mad. 603 hükmünde sayılmıştır ve 3 durum söz konusudur.
MADDE 603- (1) Ortaklar şirket sözleşmesiyle, esas sermaye payı bedeli dışında ek ödeme ile de
yükümlü tutulabilirler. Ortaklardan bu yükümlülüğün yerine getirilmesi ancak,
a) Şirket esas sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının şirketin zararını karşılayamaması,
b) Şirketin bu ek araçlar olmaksızın işlerine gereği gibi devamının mümkün olmaması,
c) Şirket sözleşmesinde tanımlanan ve özkaynak ihtiyacı doğuran diğer bir hâlin gerçekleşmiş
bulunması,
hâllerinde istenebilir.

Yan yükümlülük ise herşey olabilir ve bunlar da şirket sözleşmesinde öngörülmelidir.
Ek ve yan yükümlükler, limited şirketin anonim şirketten önemli farklarındandır.
Limited şirket ortakları bakımından eğer şirketin kanununa göre bir kamu borcu varsa,
ortakların sorumluluğu doğmaktadır. Örneğin tam şirket kapanırken vergi borcu ortaya
çıkarsa, ortakların sorumluluğu gündeme gelecektir ve bu durum limited şirketin önemli
dezavantajlarından biridir.
Şirketin Kuruluşu
Anonim şirket kuruluşuna çok benzemektedir, tek bir farkı vardır. Burada her zaman
normatif sistem söz konusudur, yani kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği takdirde
şirket rahatlıkla kurulabilir ve bakanlık izni gibi şartlar da gerekli değildir. Anonim şirketten söz
ederken bir ön şirketten bahsetmiştik ve bu durum aynen limited şirkette de vardır. Yani
limited şirket tescille birlikte gündeme gelene kadar bir ön şirket söz konusu olacaktır ve bu
bir adi şirket niteliğindedir.
Kuruluşta yapılması gereken işlemler de anonim şirketle aynıdır. Yazılı sözleşme yapılır,
sözleşmede olması gereken zorunlu unsurlar bulunmalıdır, kurucular beyanı düzenlenmelidir,
ayni sermayenin değeri bilirkişilerce belirlenmelidir, nakit sermaye ödenmelidir.
MADDE 576- (1) Şirket sözleşmesinde aşağıdaki kayıtların açıkça yer alması gereklidir:
a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer.
b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu.
c) Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas
sermaye paylarının grupları.
d) Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları.
e) Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli.
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Kuruluştan doğan sorumluluk da anonim şirketle aynıdır ve anonim şirket hükümlerine
atıflar bulunmaktadır. Belgelerin yanlış toplanması, sermaye hakkında yanlış bilgi verilmesi,
bilirkişilerce belirlenen sermayenin hatali gösterilmesi gibi unsurlar limited şirketler
bakımından da aynıdır.
Limited Şirketin Organ Yapısı
Eski kanun zamanında limited şirketin bir genel kurulunun olması zorunlu değildi ve bu
ortak sayısına bağlanmıştı. Yeni kanunda ise limited şirket için genel kurul zorunlu bir organ
haline getirilmiştir. Limited şirkette yönetim kurulunun yerini ise müdürler almaktadır ve
müdürlerin kimlerden oluşacağı mutlaka şirket sözleşmesinde belirtilmelidir. Müdürler ile
genel kurul arasında yine anonim şirkette de dediğimiz gibi bir altlık-üstlük ilişkisi
bulunmamaktadır, iki organın da kendine özgü görevleri vardır.
Genel Kurul
Genel kurulda esas sermaye artırımı, rüçhan hakkı, şirket merkezinin değiştirilmesi,
rekabet yasağına aykırı davranılması halinde bunun kabulü, ortağın haklı bir neden varsa
şirketten çıkarılması, şirketin feshi gibi konular ve ek ve yan yükümlülüklerin artırılması
görüşülür. Ek ve yan yükümlülüklerin artırılması için bütün ortakların bu yükümlülükler ile ilgili
onayı gerekecektir. Bir diğer istisnai durum ise şirket ortağının şirketten çıkarılması
nedenleriyle ilgilidir. Eğer bunlar şirket sözleşmesine sonradan konulacaksa bu karar da
ortakların oybirliği ile alınmalıdır.
MADDE 620- (1) Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde, seçim kararları dâhil,
tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır.
MADDE 621- (1) Aşağıdaki genel kurul kararları, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı
bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması hâlinde alınabilir:
a) Şirket işletme konusunun değiştirilmesi.
b) Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi.
c) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması, yasaklanması ya da kolaylaştırılması.
d) Esas sermayenin artırılması.
e) Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması.
f) Şirket merkezinin değiştirilmesi.
g) Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına
genel kurul tarafından onay verilmesi.
h) Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir
ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması.
ı) Şirketin feshi.
(2) Kanunda belli kararların alınabilmesi için ağırlaştırılmış nisap aranıyorsa, bu nisabı daha da
ağırlaştıracak şirket sözleşmesi hükümleri, ancak şirket sözleşmesinde öngörülecek çoğunlukla kabul edilebilir.
(3) (Ek: 12/7/2013-6495/52 md.) Bir ortağın şirketten çıkarılma sebeplerinin sonradan şirket
sözleşmesine konulabilmesine dair sözleşme değişikliği, şirket sermayesini temsil eden tüm ortakların genel
kurul toplantısında oy birliği ile karar almasıyla mümkündür.

Ortakların genel kurulda kullanacakları oylar, kendi paylarına göre oranlanır yani 25
TL=1 oy. Şirket yönetimine katılanlar, müdürler ibra edilecekse bunların ibrasında oy
kullanamazlar. Şirket kendi payını iktisap ederken payını devreden oy kullanamaz. Ortağın
bağlılık yükümlülüğüne veya rekabet yasağına ilişkin bir karar alınıyorsa da ortak bu kararda
oy kullanamaz.
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Genel kurul kararlarının hükümsüzlüğü, yani iptali veya butlanı söz konusuysa da TTK
mad. 445 ve 447 hükümleri aynı anonim şirkette olduğu gibi bunlar bakımından da uygulanır.
Müdürler
Limited şirketin yönetimi bir veya birkaç ortağa veya 3. kişiye bırakılabilir. Ancak
müdürlerden en az birinin ortak sıfatını taşıması gerekir. Müdür bir tüzel kişi de olabilir.
Limited şirket müdürü, genel kurulun yetkisine bırakılmayan konularda karar almaya yetkilidir.
Bir limited şirkette müdürler açısından herhangi bir sayı belirlenmemiştir ancak mutlaka en az
1 müdür bulunmalıdır.
Müdür, kuruluşta şirket sözleşmesi ile atanır ve sözleşmede müdürlerin mutlaka
gösterilmesi şarttır. Şirket devam ederken müdür atanması için ise genel kurul kararı gerekir
ve bu genel kurulun vazgeçilemez, devredilemez yetkileri arasındadır. Eğer genel kurul
tarafından bir müdür atanacaksa, sözleşmede belirlenmiş olan müdürlerin mutlaka görevden
ayrılmış olmaları gerekir.
Müdürlerin görevi kendiliğinden sona erebilir, istifa durumu söz konusu olabilir, haklı
sebep gündeme gelmişse her bir ortak mahkemeden müdürün azlini isteyebilir. Eğer müdür
görevden ayrılmak isterse ve bu uygun bir zamanda değilse, zararın tazmini ile yükümlüdür.
Müdürlük sıfatını sona erdiren nedenler aynı zamanda seçilme engelleri de oluşturur.
Eğer birden çok müdür varsa müdürler kurulu toplanır ve kararlarını çoğunlukla alırlar.
Müdürlerin görev ve yetkileri 625. Maddede sayılmıştır. Riskin erken saptanması
komitesinin küçük limited şirketler hariç kurulması, 625. Madde kapsamında zorunlu
tutulmuştur. Bunun dışında görev ve yetkileri anonim şirkette yönetim kurulunun yetkileri ile
aynıdır.
MADDE 625- (1) Müdürler, kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki vermediği
bütün konularda görevli ve yetkilidir. Müdürler, aşağıdaki görevlerini ve yetkilerini devredemez ve bunlardan
vazgeçemezler:
a) Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi ve gerekli talimatların verilmesi.
b) Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde şirket yönetim örgütünün belirlenmesi
c) Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal
planlamanın oluşturulması.
d) Şirket yönetiminin bazı bölümleri kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin, kanunlara, şirket
sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi.
e) Küçük limited şirketler hariç, risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması.
f) Şirket finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk finansal
tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi.
g) Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.
h) Şirketin borca batık olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi.
(2) Şirket sözleşmesinde, müdürün veya müdürlerin;
a) Aldıkları belirli kararları ve
b) Münferit sorunları,
genel kurulun onayına sunmaları gereği öngörülebilir. Genel kurulun onayı müdürlerin sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz, sınırlandırmaz. Türk Borçlar Kanununun 51 ve 52 nci madde hükümleri saklıdır.

Temsil yetkisi konusunda 629. Madde, 371. Maddeye atıf yapmaktadır. Dolayısıyla temsil
yetkisinin sınırı yine şirketin işlemte konusudur, ve ancak şube işleri ve birlikte temsil
durumunda sınırlanabilir.
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MADDE 629- (1) Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya yetkili
olanların belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilanına bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin ilgili
hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.
(2) Sözleşmenin yapılması sırasında şirket tek ortak tarafından ister temsil edilsin ister edilmesin, tek
ortaklı limited şirketlerde, bu ortak ile şirket arasında yapılan sözleşmenin geçerli olması, sözleşmenin yazılı
şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu zorunluluk, piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin
sözleşmelere uygulanmaz.
(3) (Ek: 10/9/2014 - 6552/132 md.) Müdürler tarafından şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı
yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması hususunda 367 nci madde ile 371 inci
maddenin yedinci fıkrası kıyasen limited şirketlere de uygulanır.

Müdürler ortaklara karşı eşit işlemde bulunmak durumundadır ve 626. Maddede rekabet
yasağı öngörülmüştür.
MADDE 626- (1) Müdürler ve yönetimle görevli kişiler, görevlerini tüm özeni göstererek yerine
getirmek ve şirketin menfaatlerini, dürüstlük kuralı çerçevesinde, gözetmekle yükümlüdürler. 202 ilâ 205 inci
madde hükümleri saklıdır.
(2) Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemiş veya diğer tüm ortaklar yazılı olarak izin vermemişse,
müdürler şirketle rekabet oluşturan bir faaliyette bulunamazlar. Şirket sözleşmesi ortakların onayı yerine
ortaklar genel kurulunun onay kararını öngörebilir.
(3) Müdürler de ortaklar için öngörülmüş bulunan bağlılık borcuna tabidir.

Limited Şirketin Denetimi
Bağımsız denetim söz konusudur ancak burada anonim şirketten farklı olarak kendi
seçecekleri bir yeminli mali müşavir tarafından yapılacaktır, anonim şikrette bahsettiğimiz
yönetmelik kapsamında değildir.
Sözleşme Değişikliği
Şirket sözleşmesi değişikliği de genel kurulun münhasır yetkileri arasındadır. Bunlar da
anonim şirket ile aynı.
MADDE 595- (1) Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve
tarafların imzaları noterce onanır. Ayrıca devir sözleşmesinde, ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri; rekabet
yasağı ağırlaştırılmış veya tüm ortakları kapsayacak biçimde genişletilmiş ise, bu husus, önerilmeye muhatap
olma, önalım, geri alım ve alım hakları ile sözleşme cezasına ilişkin koşullara da belirtilir.
(2) Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel
kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur.
(3) Şirket sözleşmesinde başka türlü düzenlenmemişse, ortaklar genel kurulu sebep göstermeksizin
onayı reddedebilir.
(4) Şirket sözleşmesiyle sermaye payının devri yasaklanabilir.
(5) Şirket sözleşmesi devri yasaklamış veya genel kurul onay vermeyi reddetmişse, ortağın haklı sebeple
şirketten çıkma hakkı saklı kalır.
(6) Şirket sözleşmesinde ek ödeme veya yan edim yükümlülükleri öngörüldüğü takdirde, devralanın
ödeme gücü şüpheli görüldüğü için ondan istenen teminat verilmemişse, genel kurul şirket sözleşmesinde
hüküm bulunmasa bile, onayı reddedebilir.
(7) Başvurudan itibaren üç ay içinde genel kurul reddetmediği takdirde onayı vermiş sayılır.
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Payların Devri
Payın devrinde anonim şirketlerden farklı bir düzenleme söz konusudur ve 595.
Maddede düzenlenmiştir. Payın devri limited şirketin şirket sözleşmesinde yasaklanabilir, eğer
yasaklanmadıysa devredilebilir ancak bu devir için genel kurulun onayı zorunludur. Genel kurul
bu işleme onay vermeyebilir ve bu kararında herhangi bir gerekçe göstermesine gerek yoktur.
Eğer payın devri yasaklanmışsa ve ortak şirketten çıkmak istiyorsa, bunu mahkeme kararıyla
yapacaktır. Son olarak miras yoluyla, cebri icra yoluyla vb. pay elde edilmişse, limited şirket
bunu öğrendikten sonra 3 ay içerisinde bu deviri onaylamalıdır. Eğer onaylamazsa payın gerçek
değerini pay sahibine ödeyerek onu şirketten çıkarabilecektir.
MADDE 596- (1) Esas sermaye payının, miras, eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler veya icra
yoluyla geçmesi hâllerinde, tüm haklar ve borçlar, genel kurulun onayına gerek olmaksızın, esas sermaye
payını iktisap eden kişiye geçer.
(2) Şirket, iktisabın öğrenilmesinden itibaren üç ay içinde esas sermaye payının geçtiği kişiyi onaylamayı
reddedebilir. Bunun için, şirketin, payları kendi veya ortağı ya da kendisi tarafından gösterilen üçüncü bir kişi
hesabına, gerçek değeri üzerinden devralmayı, payın geçtiği kişiye önermesi şarttır.
(3) Red kararı, devrin gerçekleştiği günden itibaren geçerli olmak üzere geriye etkilidir. Red, bu
konudaki kararın verilmesine kadar geçen süre içinde alınan genel kurul kararlarının geçerliliğini etkilemez.
(4) Şirket, üç ay içinde esas sermaye payının geçişini açıkça ve yazılı olarak reddetmemişse onayını
vermiş sayılır.

v Şirketin sona ermesi, sona erme nedenleri ve tasfiye de anonim şirket ile aynıdır.
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