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Ortaklık (Şirket) Kavramı, Unsurları ve Türleri 
Genel itibariyle ortaklık (şirket), iki ya da daha çok 
kişinin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve 
mallarını (sermayelerini) birleştirmeyi üstlendikleri bir 
sözleşmedir. 
Ortaklığın unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

• Kişi 
• Sözleşme 
• Sermaye 
• Ortak Amaç 
• Ortak amaca ulaşmak için eşit ve aktif ortak çaba 

(Affectio Societatis) 

Ortaklık, kişilerin bir araya gelmesi ile kurulduğu için 
dernek gibi kişiler arasında oluşturulan bir birliktir. Oysa 
vakıf mal topluluğudur. Ortaklığın kurulabilmesi için 
kural olarak asgari iki kişi yeterlidir. Ortaklar gerçek veya 
tüzel kişi olabilir, fakat istisna olarak, kollektif ortaklıkta 
tüm, komandit ortaklıkta ise komandite ortakların gerçek 
kişi olmaları gerekir. Bazı kanunlarda özel hükümler ve 
bazı meslekleri icra eden kimseler bakımından 
sınırlamalar vardır. Örneğin, memur, avukat, hâkim, savcı 
ve noterler yönünden ticaretle uğraşma yasağı getiren özel 
hükümler vardır; bu nedenle anılan görevlerde çalışanlar, 
kollektif şirketin veya ticari işletme çalıştıran bir adi 
şirketin ortağı olamazlar; komandit şirkette komandite 
ortak sıfatı taşıyamazlar. Ancak anonim şirket, limited 
şirket ve kooperatife ortak olmalarında bir sakınca yoktur; 
komandit şirketlerde komanditer ortak da olabilirler. 

Sözleşme, karşılıklı iki tarafı oluşturan kişi ya da kişilerin 
belirli bir hukuki sonuca ulaşmak üzere birbirine uyan 
irade açıklamalarıyla oluşturdukları hukuki işlemdir. 
Hukukumuzda, tüm şirketler için geçerli genel bir tanım 
sayılan TBK m.620, şirketi bir sözleşme olarak 
nitelediğinden, ortaklığın temelinde bir sözleşme ilişkisi 
bulunduğu kabul edilmektedir. 

Ortaklık sözleşmesinde, ortakların şirkete sermaye (payı) 
koymaları gerekir. Kural olarak ekonomik değer taşıyan 
her şey (para, taşınır-taşınmaz mal, hak, alacak, kişisel 
emek, ticari itibar gibi değerler birlikte veya ayrı) sermaye 
olarak getirilebilir. Ortaklarca getirilecek sermayenin 
mutlaka eşit değerde ve aynı nitelikte olması gerekmez. 
Farklı değer ve nitelikte sermaye konulması mümkün ve 
uygulamada yaygındır. 

TBK m.622 uyarınca adi şirkette amaç kazanç 
paylaşmaktır. Buna karşılık m.331 anonim şirketin, 
m.573/3 limited şirketin her tür iktisadi amaçla 
kurulabileceğini düzenlemiştir. Her ne kadar farklı ifadeler 
kullanılmış olsa da genel itibariyle şirketlerde amaç, kâr 
elde edebilmektir. 

Affectio Societatis unsuru aslında TBK m.620’de yapılan 
tanımda bulunmamakta ise de, bu unsur, yukarıda 
değinilen dört unsura, öğreti tarafından eklenmiştir. Söz 

konusu kavram ile ortak amacı gerçekleştirmek için 
ortakların birlikte çaba gösterme niyeti kastedilmektedir. 

Ortaklıklar dört ayrı ölçüte göre sınıflandırılabilir; 

• Düzenleyen kanun ölçütü açısından 
• Tüzel kişiliği olup olmaması ölçütüne göre 
• Kişi (şahıs)/sermaye ortaklığı ayrımı açısından, 
• Ortaklık borçlarından dolayı ortakların 

sorumluluğu açısından 

Ortakların sorumlu olduğu hâllerde de, bu sorumluluk, 
sınırlı veya sınırsız olabilir. Sınırsız sorumluluğun geçerli 
olduğu şirketlerde ortaklar, şirket borçlarından dolayı, tüm 
mal varlıkları ile sorumlu olabilmektedir. Buna karşılık, 
bazı ortaklıklarda ortakların sorumluluğu belirli bir miktar 
ile sınırlı olabilir. 

Adi Ortaklık 
Adi ortaklık ahlaka, adaba, emredici hükümlere, kamu 
düzenine, kişilik haklarına aykırı ve imkânsız olmamak 
kaydıyla her konuda kurulabilen, tüzel kişiliği 
bulunmadığı için kuruluşu oldukça kolay bir ortaklık 
türüdür. Bu tür ortaklıklarda getirilen sermaye ortakların 
tümüne aittir ve ortaklardan hiçbiri kendilerinin veya 
üçüncü kişilerin menfaatine olarak, şirkete zarar verecek 
ve şirket gayesine aykırı düşecek işleri yapamaz. Ortaklık 
borçlarından ortaklar birinci dereceden ve sınırsız 
sorumludur ve bu nedenle ortakların her birine denetim 
yetkisi tanınmıştır.  

Ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığı için kuruluşu oldukça 
kolaydır. Sözleşme için bir geçerlilik şartı 
öngörülmemiştir; taraflar iradi şekil kararlaştırılabilir 
(TBK m.17). Ancak ispat kolaylığı sağlamak açısından 
yazılı şekilde bir ortaklık sözleşmesi yapmakta daima 
yarar vardır. 

İç ilişki, ortakların kendi aralarındaki ilişkileri anlatır ve 
bu kapsamda karşımıza özellikle, yönetim görev ve 
yetkileri çıkar. Dış ilişki ise, ortaklarla üçüncü kişiler 
arasındaki ilişki olup bu kapsamda özellikle temsil 
kavramı gündeme gelir. Dış ilişkiler kapsamında ise, 
ortaklığın temsili ile ortakların sorumluluğu konuları yer 
almaktadır. 

İç ilişkiler kapsamına, ortaklığın yönetimi yanında, 
ortaklar arasındaki mülkiyet ilişkisi, ortaklık kararları ve 
ortakların borçları ile hakları (sermaye koyma borcu, kâr-
zarar paylaşımı ve ortaklığın denetimi) gibi konular 
girmektedir.  

Mülkiyet ilişkisi kapsamında iki tip mülkiyetten söz 
edilebilir. Elbirliği Mülkiyeti birden çok kişinin bir eşya 
üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeden mülkiyet 
hakkına sahip olmalarıdır. Paylı Mülkiyet ise birden çok 
kişinin aynı eşya üzerinde fiilen bölünmüş paylara sahip 
olmalarıdır. 

Ortakların hak ve borçları aşağıdaki gibi belirtilmiştir; 

• Katılım Payı (Sermaye) Borcu 
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• Kazanca, Zarara ve Tasfiye Sonucuna Katılma 
• Rekabet Etmeme Borcu 
• İnceleme (Denetleme) Hakkı 
• Gider, Faiz ve Ücret İsteme Hakkı 

Yöneticilerin atanması konusunda ortaklar isterlerse, 
sözleşmede kimin yönetici olacağını belirleyebilirler. 
Belirlememiş iseler, sonradan alacakları bir kararla 
yönetici atayabilirler. Aksi sözleşmede öngörülmedikçe, 
yönetim, dışarıdan birine de verilebilir; yani yöneticinin 
ortak olma zorunluluğu yoktur. Yönetim yetkisi nasıl 
verilmiş ise, aynı şekilde geri alınır. Örneğin, bir kararla 
atanan yönetici yine bir kararla görevden alınabilir. Şirket 
sözleşmesi ile ortaklardan birisine verilen yönetim yetkisi, 
haklı bir neden olmadıkça, diğer ortaklar tarafından 
kaldırılamaz ve sınırlanamaz. 

Yönetim yetkisi sadece olağan işleri kapsar. Olağandışı 
işlerde ise ortakların oybirliği gerekir ancak gecikmesinde 
sakınca bulunan (acil) işlerde yöneticilerden her biri 
yetkilidir. 

Yöneticilerin hak ve borçları ise aşağıdaki gibi 
belirtilmiştir; 

• Yönetim ve İtiraz Hakkı 
• Ücret Hakkı 
• Özen Gösterme Borcu 
• Hesap Verme Borcu 
• İncelemeye İzin Verme Borcu 

Ortaklar ve özellikle yöneticiler şirket işlerinde özen 
göstermekle yükümlüdürler. Özen gösterilmemesi şirketin 
zararına yol açarsa tazminat ödenmesi söz konusu olur. 

Türk Borçlar Kanunu (TBK) ortaklıktan çıkma koşullarını 
tanımlamıştır. Ancak bu durum dışında ortaklık 
sözleşmesi üzerinde ayrıca hükümler tanımlanabilir. 

Adi ortaklığın sona erme nedenleri infisah (dağılma) ve 
fesih (dağıtma) gibi iki grupta toplanabilir. 

Ortaklardan birinin ortaklıktan çıkması veya çıkarılması 
durumunda payı diğer ortaklara payları oranınca dağıtılır. 

Ortaklık sona erdirilmiş ise şirkete ait artı değer ve 
zararlar ortaklar arasında paylaştırılır. 

Ticaret Şirketlerinin Genel Hükümleri 
Ticaret şirketlerinin genel hükümleri, kollektif, komandit, 
limited, anonim ve kooperatif için geçerli olan genel 
hükümlerdir ve aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

1. Emredici hükümler, 
2. Ortaklık sözleşmesi hükümleri, 
3. Her bir ortaklık türüne ilişkin yedek nitelikli 

hükümler, 
4. Tüzel kişilere ilişkin MK’nin genel hükümleri (TMK 

m.47-55) ile TTK m.124-210 (ticaret ortaklıklarının 
genel hükümleri), 

5. TBK m.620 vd. (adi ortaklık hükümleri), 
6. Diğer ticari hükümler (Bkz. TTK m.1), 

7. Ticari örf ve âdet (Bkz. TTKm.1 ve 2), 
8. Genel hükümler (Bkz. TMK m.1). 

Ticaret Şirketlerinin ortak özelliklerine; tamamının tüzel 
kişiliğe sahip olması, sınırlı sayı ilkesine bağlılık, hak 
ehliyetlerinin işletme konusu ile sınırlı olmaması, 
birleşme, bölünme ve tür değiştirme olanağı ve 
kurulların elektronik ortamda yapılabilmesi olanağı 
örnek verilebilir. Sınırlı sayı ilkesine bağlılık, kanun 
tarafından tanımlanan tiplerinin yalnızca bir tanesinin 
seçilmesi anlamını taşır. 6102 Sayılı TTK’de, ticaret 
şirketlerinin genel hükümleri arasında, birleşme, bölünme 
ve tür değiştirme ayrıntılı olarak düzenlenmiştir (TTK 
m.134-194). Ticaret şirketlerinde kurulların elektronik 
ortamda yapılabilmesi olanağı belirli şartlara bağlı olarak 
TTK m.1527’de düzenlenmiştir. 

Limited ortaklıklar uygulamada çok yaygın ve önemli bir 
şirket türü olup, kısmen anonim, kısmen adi ve kollektif 
ortaklıklara benzeyen sermaye şirketleridir. Bir veya daha 
çok gerçek ve/veya tüzel kişi (elli kişiyi aşmamak 
kaydıyla) tarafından kurulan, kanunen yasak olmayan her 
türlü ekonomik amaç ve konu için faaliyet gösterebilen 
(sigortacılık ve bankacılık yapamazlar), esas sermayesi 
belirli ve sermaye paylarının toplamından oluşan bir 
sermaye şirketidir. Esas sermaye paylarının 25000 TL ve 
katları şeklinde olması gerekmektedir. 

Limited ortaklık belirli yönleri ile anonim ortaklıkla 
benzerlik göstermektedir. Limited ortaklıkta, ortaklar 
taahhüt ettikleri sermaye payını ödemekle yükümlüdürler 
ve şirket borçları açısından sorumlu değildirler. Asgari 
sermaye tutarı (en az on bin TL) kanun ile (TTK m.580) 
belirlenmiştir. Ortaklar sermaye payları oranında oy 
hakkına sahiptirler. 

Limited şirketlerin bir takım özellikleri anonim ortaklık 
özellikleri ile benzerlik göstermektedir. Bunlar, şahıs 
şirketlerinin sermaye payının devrinin anonim ortaklıklara 
göre daha zor olması, TTK m.613 ile tüm ortaklar için 
bağlılık yükümü getirilmesi, sermaye artırımı için temsil 
edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas 
sermayenin tamamının salt çoğunluğunun aranmasıdır 
(TTK m.621). Şirketten ayrılma ve çıkarılma şahıs 
şirketlerinde olduğu gibidir. 

Limited şirket tüzel kişiliğe sahiptir ve diğer anonim şirket 
ve kooperatifler gibi ticaret unvanına işletme konusu ve 
şirketin türünü gösteren ibarenin gösterilmesi zorunludur. 

Limited şirketlerde ortaklığın kuruluşu üç aşamadan 
oluşur. Bunlar; 

• Sözleşmenin hazırlanması, imzalanması ve noter 
onayı 

• Kurucular beyanının imzalanması 
• Tescil ve ilan 

Limited ortaklıklarda kanunen zorunlu olarak kurul ve 
müdürlük organları bulunmakla birlikte zorunlu olmasa da 
denetçi bulunabilir. 
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Genel kurul olağan ve olağandışı olarak toplanabilir. 
Kurul gündemi toplantıyı talep eden taraflar tarafından 
belirlenir. Kurul toplantı yapmaksızın karar alabilir ancak 
alınan kararın üyelerin yazılı onayına sunulması 
gereklidir. Olağan kararlar için temsil edilen oyların salt 
çoğunluğu şartı aranır. Ayrıca bu durumlarda toplantı 
yeter sayısının aranmasına gerek yoktur. 

Önemli kararlarda ise temsil edilen oy sayısının en az üçte 
ikisi ve oy hakkı olan sermayenin salt çoğunluğu 
gereklidir. 

Şirket sözleşmesi, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden 
ortakların kararıyla değiştirilebilir. 

Limited şirkette ortakların oy hakkı esas sermaye 
paylarının itibarî değerine göre hesaplanır (TTK m.618/1). 

Limited şirketlerde müdürler, gerçek veya tüzel kişi olarak 
sözleşme ile veyahut genel kurul kararıyla belirlenebilir. 

Müdürlerin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir; 

• Müdürlerin Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü, 
Rekabet Yasağı 

• Müdürlerin Eşit İşlem Yükümlülüğü 
• Müdürlerin Bildirim Yükümlülüğü 
• Müdürlerin Şirkete Karşı Borçlanma Yasağı 

(Şirketten borç almama yükümlülüğü) 
• Müdürlerin Sorumluluğu 

Denetim süreci anonim şirketler ile benzerdir. 

Ortaklık sıfatının kazanılması aslen kazanma ve devren 
kazanma olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. 

Limited şirketlerde esas sermaye payının devri TTK ile 
yapılan yeniliklerle birlikte kolaylaştırılmıştır. Sermaye 
payının devri için aksi öngörülmemişse genel kurul onayı 
ile gereklidir. 

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 (TTK 
m.596/1). 

Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescil edilmesi için, 
şirket müdürleri tarafından ticaret siciline başvurulur.  

Esas sermaye payının değerinin belirlenmesi taraflar 
arasında anlaşmazlığa neden olduğu durumlarda gerçek 
değer taraflardan birinin istemesi üzerine bölgedeki asliye 
ticaret mahkemesince belirlenir. 

Şirket tarafından ortakların sermaye payları, ortakların 
adları, adresleri gibi bilgilerin tutulduğu deftere pay 
defteri denir. 

Ortak sıfatının kaybedilmesi, ortaklıktan çıkma, çıkmaya 
katılma veya ortaklıktan çıkarılma şeklinde olur. 

Limited şirketlerde ortaklar aşağıdaki mali ve kişisel 
haklara sahiptirler. 

Mali Haklar şu şekildedir: 

• Kâr Payı Hakkı ve Yedek Akçelerle ilişkisi 
• Tasfiye Payı Hakkı 
• Yeni Pay Alma Hakkı 

Kişisel Haklar ise şunlardır: 

• Genel Kurul Toplantılarına Katılma ve İlgili 
Haklar 

• Ortaklık Yönetimine ve Temsiline Katılma 
• Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
• Genel Kurul Kararların Butlanının Tespitini ve 

İptalini İsteme Hakkı 
• Denetleme Hakkı 
• Çıkma Hakkı 
• Çıkmaya Katılma Hakkı 
• Haklı Nedenle Feshi Talep Hakkı 

Ortakların yükümlülükleri aşağıda beş maddede 
belirtilmiştir. Bunlar: 

• Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülüğü 
• Haksız Alınan Kâr Paylarını İade Yükümlülüğü 
• Bağlılık Yükümlülüğü ve Rekabet Yasağı 
• Ortakların Şirkete Karşı Borçlanma Yasağı 
• Kamu Borçlarından Sorumluluk 

Limited ortaklık aşağıdaki nedenlerle sona erebilir; 

• Sözleşmede yazılı sona erme nedeninin 
gerçekleşmesi ile (TTK m.636/1,a) 

• Genel kurul kararı ile (TTK m.636/1,b) 
• İflâsın açılması ile (TTK m.636/1,c) 
• Kanunda gösterilen nedenlerle (TTK m.636/1,d) 
• Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli 

organlarından biri mevcut değilse veya genel 
kurul toplanamıyorsa şirketin feshine ilişkin 
verilecek karar ile (TTK m.636/2) 

• Bir ortağın talebi üzerine haklı nedenle ve 
mahkemece verilecek karar ile (TTK m.636/3) 

• Şirketin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı 
hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, ortakların 
veya kamunun menfaatleri önemli bir şekilde 
tehlikeye düşürülmüş veya ihlal edilmiş olursa, 
müdürün/müdürlerin, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının, ilgili alacaklının veya ortağın 
istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu 
yerdeki asliye ticaret mahkemesince şirketin 
feshine karar verilir. Ancak, limited şirketin 
butlanına veya yokluğuna karar verilemez (TTK 
m.644/1,b atfıyla m.353). 
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Anonim Ortaklık, Kuruluşu ve Anasözleşmesi 
Anonim Ortaklığın Önemi, Yarar ve Sakıncaları: 
Anonim ortaklık bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası 
ve devletin ekonomik faaliyetleri gibi alanlarda uğraş 
vermektedir bu nedenle ekonomik açıdan önemlidir. Çok 
ortaklı olmaya uygun yapısı, sermayesi ve faaliyetlerinin 
çapı gibi nedenlerle anonim ortaklıklarda çıkar çatışmaları 
ve diğer uyuşmazlıklara, diğer ortaklıklara oranla daha az 
rastlandığı için huhuki açıdan da oldukça önemlidir.  

Anonim ortaklığın başlıca yararları aşağıdaki gibidir: 

1. Tek başına işe yaramayan ve atıl durumda 
bulunan küçük tasarrufları bir araya getirerek 
büyük sermayeler oluşturur böylece ekonomiye 
büyük yatırımlar yapılmasını sağlar. 

2. Asgari bir sermayeyle kurulması mümkün, 
ortaklarının sorumluluğu sınırlı ve payların devri 
kolay ve tek kişiyle kurulması mümkün 
olduğundan çok sayıda kişinin bir araya 
gelmesini ve büyük sermayelerin toplanmasını 
sağlar. 

3. Özel mülkiyetin halka yayılmasına katkıda 
bulunur. 

4. Özellikle menkul kıymet borsaları gelişmiş 
ülkelerde anonim şirketlere girmek ve çıkmak 
kolaydır. 
 

Anonim ortaklığın başlıca sakıncaları aşağıdaki gibidir: 

1. Anonim şirketler çoğunluk ilkesine göre 
yönetildiğinden örgütlü küçük bir azınlık şirket 
ele geçirilip çoğunluk çıkarları değil, kendi 
çıkarları doğrultusunda yönetebilirler. 

2. Ortakların büyük kısmı genel kurul toplantılarına 
katılmadığından küçük ama örgütlü bir azınlık 
şirkete egemen olabilir. 

3. Anonim şirketlerde tekelleşme eğilimi ve 
tehlikesi daha fazladır. 
 

Anonim Ortaklığın Tanımı ve Özellikleri: Anonim 
şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, borçlarından 
dolayı sorumluluğu malvarlığı ile ortaklarının 
sorumluluğu ise taahhüt etmiş oldukları sermaye miktarı 
ile sınırlı ve yalnızca şirkete karşı olan ortaklık şeklinde 
tanımlanabilir. 

Sermaye Unsuru ve Özellikleri: Sermaye unsuru eski TK 
m.269 vd.’da “esas sermaye”, TTK m.329 vd.’da 
“sermaye” kavramı olarak yer alır. Kayıtlı sermaye 
sistemi, anasözleşmede gösterilen alt ve üst limitler 
arasında, yönetim kurulu kararı ile ve anasözleşme 
değişikliği usulüne uyulmaksızın sermaye artırımına izin 
veren bir sistemdir (TTK. 460 vd.). Sabit sermaye 
sisteminde, esas sermaye kuruluş sırasında şirketin 
anasözleşmesinde gösterilerek ticaret siciline tescil edilir 
ve daha sonra değiştirilebilmesi için anasözleşme 
değişikliği gerektirir. TTK m.329’daki sermaye sabit 
sermayede sisteminde “esas sermaye”, kayıtlı sermaye 

sisteminde ise “çıkarılmış sermaye”yi ifade eder. Sermaye 
rakamının 4 özelliği aşağıdaki gibidir: 

• Nakit ile ifade edilmesi gerekir: Sermayeye 
konulabilen para, mal, hak gibi değerlerin 
sermaye payının nakit ile ifade edilmesi gerekir. 

• Tamamen taahhüt edilmiş olması gerekir: Esas 
veya çıkarılmış sermayenin, ortaklığın kuruluşu 
sırasında, sermaye artırımı söz konusu ise artırım 
sırasında tamamen taahhüt edilmiş ve nakit 
sermayenin ödenmesi öngörülmüş kısmının 
ödenmiş olması gerekir. 

• Önceden belirlenmiş ve sabit olması gerekir. 
• Paylara bölünmüş olması gerekir. 

 
Malvarlığı ile Sorumluluk: Malvarlığı, şirketin tüzel kişi 
sıfatıyla belirli bir anda sahip olduğu mevcut hak, alacak, 
borç ve yedeklerdir. Anonim şirket alacaklılarına karşı 
alacaklıların tek güvencesi olan malvarlığı ile sorumludur. 
Bu nedenle malvarlığı değerinin esas/çıkarılmış sermaye 
altına düşmemesi, ortakların sermaye taahhütlerinin 
şirkete gerçek değeri ile getirilebilmesi ve sermayenin iade 
edilmemesi için çeşitli önlemler kanunlarca alınmıştır. 

Ortakların Sınırlı Sorumluluğu: Ortaklar şirkete getirmeyi 
taahhüt ettikleri sermaye miktarını ifa etmekle sınırlı 
olarak sorumludurlar. 

Anonim Ortaklık Türleri: Anonim ortaklıklar özel 
hükümlere bağlı olup olmama açısından özel hükümlere 
bağlı anonim ortaklıklar ve genel hükümlere bağlı anonim 
ortaklıklar olarak ikiye ayrılır. Özel hükümlere bağlı 
anonim ortaklıklar arasında kendi özel kanunu bulunan 
ortaklıklar, belirli faaliyet dallarına ilişkin özel 
düzenlemelere bağlı ortaklıklar, 233 sayılı KHK 
düzenlemesine bağlı ortaklıklar yer alır. Ayrıca anonim 
ortaklıklar halka açık olup olmama açısından 
sınıflandırılabilir. Halka açık anonim ortaklıklar öncelikle 
SerPK ve ilgili mevzuata tabidir Boşluk  bulunan hâllerde 
TTK hükümleri genel hüküm olarak uygulanır. Halka açık 
olmayanlar ise doğrudan TTK ve ilgili mevzuat 
hükümlerine tabidirler. 

Anonim Ortaklıkların Kuruluş Sistemleri: Anonim 
ortaklıkların kuruluş sistemleri aşağıdaki gibi 
sınıflandırılır: 

1. Ferman (Octroi, Yasama) Sistemi: Anonim 
ortaklığın kuruluşu devletin özel bir fermanla 
verdiği imtiyaza (günümüzde özel kanun) 
dayanır. 

2. İzin Sistemi: Anonim şirketin kurulabilmesi için 
kanundaki hükümlere uyulmasının yanı sıra 
devletten bir kuruluş izninin alınması şarttır. 

3. Normatif Sistem: Anonim şirketinin 
kurulabilmesi için devletin iznine gerek yoktur; 
kanunda öngörülen işlemler ve şartların 
gerçekleştirilmesi gerekir. 
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Kurucu Sıfatı ve Kuruluş Aşamaları: Anasözleşmeyi 
imzalayan ve sermaye koymayı taahhüt eden gerçek 
ve/veya tüzel kişiler kurucu sıfatını kazanır (TTK 
m.337/1). Ayrıca anasözleşme imzalanması ve kendi adına 
pay taahhüdünde bulunulması başkası tarafından yapılan 
kişilerde kurucu sayılır (TTK m.337/2). 
 
Anasözleşme, ortaklığın anayasası niteliğinde olup TTK 
m.337 anlamında kurucu sıfatı henüz kazanılmadığından 
kurucu adayları tarafından hazırlanmalı ya da 
hazırlatılmalıdır. Anasözleşmenin içeriğindeki hususlar 
anasözleşmede bulunmaları zorunlu hususlar (zorunlu 
içerik), öngörülmeleri koşuluyla anasözleşmede 
bulunmaları zorunlu hususlar (şartlı zorunlu içerik) ve 
nihayet anasözleşmede bulunabilen hususlar (ihtiyari 
içerik) başlıkları altında sınıflandırılır. Ayrıca kanun 
açıkça izin vermedikçe anasözleşmede kanundan sapan 
düzenlemelere yer verilemez. Zorunlu içerikleri 
kapsamayan anasözleşmeler emredici hükümlere aykırılık 
nedeniyle geçersiz olur, izne tabi ortaklıklarda Bakanlık 
izin vermekten ve sicil memuru tescilden kaçınacaktır. 
Şirketin ticaret ünvanı ile merkezinin bulunacağı yer, 
esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış işletme konusu, 
genel kurulların toplantıya ne şekilde çağrılacakları 
bilgileri zorunlu içerik hususlarından bazılarıdır. Şartlı 
zorunlu içeriklerin anasözleşmede bulunmalarının mutlak 
zorunluluğu olmamakla birlikte geçerlilik kazanabilmeleri 
için anasözleşmede bulunmaları gerekir. Birden fazla paya 
sahip olanlara tanınacak oy sayısının sınırlandırılması, 
yönetim yetkilerinin devri, imtiyazlı pay yaratılması gibi 
hususlar bu gruptaki içerikler arasındadır. İhtiyari içerikler 
anasözleşmeye yazılabilen, yazılmasa dahi başka bir 
hukuki işlem formu içerisinde de geçerlilik kazanabilen 
hususlardır. Primli pay senedi çıkarma, yönetim kurulu 
üyelerine huzur hakkı, prim ödenmesi gibi hususlar 
ihtiyari içerikler arasında gösterilebilir. 
 
Şirket, kurucuların sermayenin tamamını ödemeyi şartsız 
taahhüt ettikleri ve şirket kurma iradelerini açıkladıkları, 
kanuna uygun düzenlenmiş olan anasözleşmedeki 
imzalarının noterce onaylanması ile kurulur (TTK m.335). 
 
Kurucu beyannamesi; kamuyu aydınlatmak ve sermayenin 
korunmasını sağlamak amacıyla, kuruculara, varsa ayni 
sermaye konulmasını; kuruluş sürecinde bir ticari işletme 
ve/veya aynın satın alınmasını; kurucu haklarının 
tanınmasını, payların halka arzının gerekçeleri, yararları 
ve yatırımların maliyetleri gibi hususların, ayrıntılı bir 
şekilde açıklanmasını yükler (TTK m.349). TTK 
m.344/2’ye göre, nakden taahhüt edilen payların itibari 
değerlerinin en az yüzde yirmi beşi ile çıkarma priminin 
öngörüldüğü hâllerde bunun tamamı tescilden önce, nakdi 
sermayenin geri kalanı da anonim ortaklığın tescilini 
izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. 
 
Anasözleşmede taahhüt edilmiş olup da taahhüt 
sahiplerince, şirketin tescilinden itibaren en geç iki ay 
içinde halka arzedileceği anasözleşmede belirtilmiş (şartlı 

zorunlu içerik) ve garanti edilmiş bulunan nakdi payların 
karşılıkları satıştan elde edilen gelirden ödenir ve halka 
arz, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılır. 
 
Kuruluş İşlemlerindeki Eksiklik ve Aykırılıkların Yaptırımı 
Sorunu: Kuruluş sırasında kanun hükümlerine aykırılık 
suretiyle alacaklıların, pay sahiplerinin ve kamunun 
menfaatlerinin önemli şekilde tehlikeye düşmesi 
durumunda, pay sahipleri, alacaklılar ve Bakanlık, anonim 
ortaklığın tescil ve ilânından itibaren üç ay içinde 
ortaklığın feshi için dava açabilirler. 
 
Kuruluş Sırasında Yapılan İşlemlerden Ortaklığın 
Sorumluluğu: “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 içerisinde bu taahhütler şirket tarafından kabul 
olunmuşsa, yalnız şirket sorumlu olur” (TTK m.355/2). 
 
Kuruluştan Sonra Devralma: Ortaklığın tescilinden sonra 
işletme veya bazı ayınların devralınması, kanuna karşı 
hileli tutumların engellenmesi için TTK m.356 ile 
düzenlenmiştir. 

Anonim Ortaklığın Organları ve Özelikle 
Yönetim Kurulu  
Zorunlu Organlar ve İlişkileri: Anonim ortaklıklarda, 
ortakların sayıca fazla olması, aralarındaki ilişkinin yok 
veya sınırlı derecede olması ve sorumluluklarının sınırlı 
olması sebebiyle organlaşmaya ve iş bölümüne gidilir. 
Anonim ortaklıklarda genel kurul ve yönetim kurulu 
olmak üzere iki zorunlu organ vardır. Yeni Kanun ile 
genel kurul ile yönetim kuruluna tanınan devredilemez 
yetkiler belirtilmiş ve iki organın görev ve yetki ayrımları 
daha belirgin olmuştur (TTK m.408/2, 375, TBK m.374). 
 
Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu ortaklığın yönetim ve 
temsil organı olup, bulunmaması fesih nedenidir; tek 
kişilik yönetim kurulu olabileceği gibi üye sayısı 
anasözleşmede belirtilmelidir. 
 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: Yönetim kurulu, 
kanun ve anasözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine 
bırakılanlar dışında şirketin işletme konusunun 
gerçekleştirilmesi için gerekli her tür işlem ve işler 
hakkında karar alma konusunda yetkilidir. Yönetim 
kurulunun başlıca görev ve yetkileri için S:143’e bakınız. 
Yönetim kurulunun en önemli görev ve yetkisi, ortaklığı 
yönetmek ve temsil etmektir.  
 
Yönetim görev ve yetkileri: Yönetim, gündelik işlerin 
yapılması, memur ve müstahdemlerin atanması vb. gibi 
ortaklık iş ve ilişkilerinin yürütülmesinin yanında, genel 
kurulu davet, rüçhan haklarının kullandırılması, ortakların 
bilgilendirilmesi vb. gibi ortaklık ile ortaklar arasındaki 
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ilişkileri düzenleyen kanun ve anasözleşme hükümlerinin 
öngördüğü görev ve yetkileri de kapsar.  
 
Yönetim kurulu, ortaklık işlerinin yürütülmesi açısından 
asgari ve zorunlu nitelikteki defterlerin tutulması gibi bazı 
işleri karar almaksızın yapar. Kararlarını kural olarak 
yapılması gereken toplantılarda alır. Yönetim kurulu, 
başkan veya başkan vekilinin yapacağı davet ile toplanır; 
üyelerden herhangi biri başkan ya da vekilinden toplantı 
çağrısı yapmasını yazı ile isteyebilir. Davette gündemin 
gösterilmesi gerekse de, yönetim kurulu toplantılarında 
gündem dışındaki konularda da karar alınabilir. Yönetim 
kurulu toplantılarında her bir üyenin bir oy hakkı vardır. 
Oy üye tarafından kullanılır ve başkasının yerine oy 
kullanılamaz ve üye, vekil aracılığı ile toplantıya 
katılamaz. Aciliyet veya toplanma güçlüğü olan hallerde; 
TTK m.390/4’deki hüküm uyarınca, hiçbir üyenin toplantı 
yapılması talebinde bulunmaması şartıyla, toplantı 
yapılmaksızın, bir üyenin belirli bir konuda ve karar 
şeklindeki yazılı önerisine, en az üye tam sayısının 
çoğunluğunun yazılı onayı alınarak karar verilebilir. 
Ayrıca anasözleşmede öngörülmüş olması şartıyla 
toplantılar elektronik ortamda yapılabilir; alınan kararlar 
güvenli elektronik imza ile imzalanabileceği gibi sonradan 
fiziki imza ile kayıt altına alınabilir. Yönetim kurulu 
üyeleri, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya 
eşinin ya da alt ve üst soyundan birinin yahut üçüncü 
dereceye (bu derece dâhil) kadar, kan ve kayın 
hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaati ile 
şirketin menfaatinin çatıştığı konularda, o toplantıya 
katılamazlar. TTK m.390/1 uyarınca, anasözleşmede 
aksine ağırlaştırıcı bir hüküm öngörülmemişse, yönetim 
kurulu, üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır. Karar 
yeter sayısı mevcudun çoğunluğudur. Oylamada eşitlik 
olursa, konu, sonraki toplantıya bırakılır; yine eşitlik 
olursa öneri reddedilmiş sayılır (m. 390/3). Yönetim 
kurulu kararları yok sayılabilir, batıl kabul edilebilir ya da 
iptal edilebilir. 

• Yokluk: Bir yönetim kurulu kararından 
bahsedebilmek için yönetim kurulunun mevcut 
olması ve emredici hükümlere uygun şekilde 
karar alınması gerekmektedir. Bu unsurlardan 
birinin bulunmamasına yol açacak aykırılıklar, 
kararı “yok” kılar. 

• Butlanlık: Eşit işlem ilkesine aykırı kararlar, 
anonim şirketin temel yapısına uymayan ya  da 
sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen 
kararlar, pay sahiplerinin özellikle vazgeçilemez 
nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların 
kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren 
kararlar, diğer organların devredilemez 
yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin 
kararlar batıl kabul edilir (m. 391/1). Ayrıca 
TTK’nın diğer hükümleri ve gerek genel 
hükümler butlana yol açabilir. 

• İptal Edilebilirlik: Şirketlerin yapısal 
değişikliklerinde yönetim organı kararlarının 

iptaline dair m. 192/2, halka kapalı anonim 
şirketlerde kayıtlı sermaye sistemine geçme 
iznine paralel olarak yönetim kurulu kararlarının 
iptaline ilişkin m. 460/5 uyarınca kararın iptali 
için dava açılabilir. 

 
TTK m.367/1 uyarınca, yönetim kurulu anasözleşmeye 
konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye 
göre, yönetimi, tamamen (yönetim kurulunun 
devredilemez görev ve yetkilerinin dışında kalan tüm 
yetkiler - devredilebilir yetkiler) veya kısmen 
(devredilebilir yetkilerin bir kısmı) bir veya birkaç 
yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye 
yetkili kılınabilir. Anasözleşme ve yönerge kapsamında, 
yönetim işlerinin yönetim kurulu üyeleri arasında bölünüp 
bölünmeyeceği ve şayet bölünecekse bunun nasıl 
yapılacağı saptanır. 
 
Temsile ilişkin görev ve yetkiler: Ortaklığı üçüncü kişilere 
ve ortaklara karşı temsil etme görev ve yetkisi, kural 
olarak yönetim kurulunda olsa da yönetim kurulu 
üyelerinin seçiminde ve kuruluştan sonra devralmada 
ortaklığı genel kurulun temsil etmesi, mevcut yönetim 
kurulu üyelerine karşı sorumluluk davasında kayyımın 
ortaklığı temsil etmesi gibi istisnalar vardır.  
 
Temsil, adına yapılan işlemlerle ortaklığın hak ve borç 
sahibi yapılmasıdır. Yönetim kurulu, ortaklığın kanuni 
temsilcisi olup temsil yetkisini, ortaklık adına ve onun 
ünvanı altında imza atmak suretiyle kullanır (m. 371). 
Temsil yetkisi yönetim kurulu üyeleri arasında bölünebilir 
olup, konu, miktar ve değer gibi yönlerden yapılacak 
bölmeler yalnızca iç ilişkide geçerli olur üçüncü kişilere 
karşı kural olarak öne sürülemez. Temsil yetkisi 
murahhaslara devredilebilir, eğer yetki dışarıdan birisine 
bırakılacaksa temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden en 
az birine verilmelidir m(370/2). 
 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Üyelerin Hukuki Durumu: 
Yönetim kurulu üyeleri için bazı nitelikler aşağıdaki 
gibidir: 

• Yönetim kurulu tek kişiden de oluşabilir. 
• Yönetim kurulu üyesi gerçek kişi olabileceği 

gibi, tüzel kişi de olabilir. 
• Yönetim kurulu üyesi pay sahibi olmayabilir. 
• Yönetim kurulu üyesi ve tüzel kişi adına tescil 

edilecek gerçek kişi tam ehliyetli olmalıdır. 
• Seçilme engeli bulunmaması gerekir. 
• Anasözleşmeye yönetim kurulu üyesinin belli 

niteliklere sahip olma koşulu konulabilir. 
 
Yönetim kurulu üyeliği, anasözleşme ile atama, genel 
kurul tarafından seçim, kamu tüzel kişisince atama, 
yönetim kurulu tarafından geçici seçim yöntemleriyle 
kazanılır. Üyeler genel kurulca azledilebilir ve istifa 
edebilirler. 
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Yönetim kurulu üyelerinin mali ve kişisel hakları vardır. 
Üyelerin kişisel haklarından bazıları aşağıdaki gibidir: 

1. Yönetim kurulu toplantılarına, yönetim ve 
temsile katılma, görüş bildirme, oy kullanma (m. 
365). 

2. Bilgi alma ve inceleme (m. 392). 
3. Yönetim kurulu toplantısı yapılmasını ve 

gündeme madde ilavesini talep etme (m. 392/7). 
4. Uygulanması kişisel sorumluluğuna yol 

açabilecek genel kurul kararlarına karşı iptal 
davası açma (m. 446/1,d).  

5. Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu 
kararlarına karşı iptal davası açma (m. 460/5 ve 
SerPK. 18/6). 

 
Huzur hakkı, ücret, kazanç payı, ikramiye ve prim 
üyelerin kişisel haklarından bazılarıdır. 
 
Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yükümlülükleri 
aşağıdaki gibidir: 

• Yönetime katılma görevi 
• Bilgi alma ve inceleme yükümlülüğü 
• Ortaklık ile işlem yapma ve borçlanma yasağına 

uyma yükümlülüğü 
• Ortaklık ile rekabet etmeme yükümlülüğü 
• Özen ve bağlılık yükümlülüğü 
• Şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst 

soyundan birinin, eşinin veya üçüncü dereceye 
kadar kan veya kayın hısımlarından birinin 
kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin 
menfaatinin çatıştığı konuların görüşüleceği 
yönetim kurulu toplantısına katılma yasağı 

 

Anonim Ortaklıkta Denetim 
Denetim, belirli faaliyet ve işlemlerin kurallara uygun 
olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin 
değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Denetim 
iradesinin ortaklık içerisinden veya dışarıdan olmasına 
göre, iç ve dış denetim şeklinde ikiye ayrılabilir. 
 
İç Denetim: İç denetim, ortaklığın işleyişi ile ilgili olarak, 
şirket adına yapılan ve elde edilen sonucun pay sahiplerine 
sunulduğu denetimdir. 
 
Dış Denetim: Ortaklığın, dışarıdan ve yetkili bazı kişi ya 
da kurumlar tarafından denetlenmesi olarak tanımlanabilir. 
Devlet adına kamu tüzel kişilerince yapılan denetim ve 
bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetim olarak 
ikiye ayrılabilir. 
 
Devlet Tarafından Yapılan Denetim: Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının, ortaklıkları denetleme ve ortaklıklar ile ilgili 
hususlarda ikincil düzenlemeler yapma yetkisi vardır. 
Örnekler için S:156-157’ye bakınız. 
 

Bağımsız Denetçiler/Denetim Kurumları Tarafından 
Yapılan Denetim: Oluşturulan düzenleyici kurullar 
tarafından yapılan düzenlemelere göre yetkilendirilen 
Bağımsız Denetim Kuruluşları piyasada faaliyet gösteren 
anonim ortaklıkları denetler. Anonim ortaklıklarda 
bağımsız denetim, genel olarak, ortaklığın bir faaliyet 
dönemine ilişkin finansal tablolarının kanuna, ana 
sözleşmenin finansal tablolara ilişkin düzenlemelerine ve 
Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olup olmadığını 
Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde denetlemek ve 
sonucu bir rapora bağlamak şeklinde tanımlanabilir (m. 
398/1). TTK m.397/5 uyarınca, tüm anonim ortaklıklar 
değil, sadece Bakanlar Kurulunca belirlenecek şirketler 
TTK m.398 anlamında denetime tabidir. Denetçi, 
bağımsız denetim yapmak üzere, yeminli mali müşavir 
veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu 
kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir (TTK 400). 
Denetçiyi kural olarak, denetlenecek ortaklığın genel 
kurulu seçer. Ortaklığın herhangi bir nedenle denetçisiz 
kalması durumunda; denetçi mahkeme tarafından ya da 
yönetim kurulu tarafından seçilir. Genel kurulun denetçiyi 
dördüncü aya kadar seçememesi, genel kurul kararının 
geçersiz olması, denetçinin sunulan iş teklifini kabul 
etmemesi, denetçinin sözleşmeyi feshetmesi, denetçi 
hakkında görevden alma davası açılması gibi durumlarda 
denetçiyi mahkeme seçer. Yönetim kurulu, ilk genel kurul 
toplantısında istifa nedeni ile birlikte, yeni seçilen 
denetçiyi genel kurulun onayına sunmalıdır. Denetçi, 
denetimi Türkiye Denetim Standartlarına uygun yürütmek, 
risklerin erken saptanması ve yönetimi amacıyla bir 
komite kurulup kurulmadığını, kurulmuşsa bu komitenin 
faaliyetleri, uygulamaları ve  açıklamaları ile ilgili bir 
rapor düzenlemek ve denetim raporu ile birlikte yönetim 
kuruluna vermek, denetimin sonucunu yasada belirtilen 
uygunlukta rapora yazmak ve denetlenen ortaklık yönetim 
kuruluna vermekten yükümlüdür. Denetlenen ortaklık, 
denetim ücretini ödeme, denetim çalışmaları için gerekli 
bilgi ve belge sağlamaktan yükümlüdür. Denetçi, denetim 
raporunda görüşünü olumlu görüş, sınırlandırılmış olumlu 
görüş veya olumsuz görüş şeklinde sunabilir ya da görüş 
bildirmekten kaçınabilir. Denetim sözleşmesi sona ermesi 
denetlenen ortaklığın sözleşmeyi sona erdirmesiyle veya 
denetçinin sözleşmeyi sona erdirmesiyle gerçekleşir. 
 
Özel Denetim: Belirli bazı olayların aydınlatılması için 
yapılır. Özel denetçinin görevi, ilgili konuda denetleme ve 
inceleme yapmak ve sonucu rapor ile açıklamaktır. Özel 
denetçinin denetlenecek konuyla ilgili olarak uzmanlığı 
bulunmalıdır. TTK uyarınca, özel denetçiye, denetim 
görevini yerine getirebilmesi için gerekli bilgi ve 
belgelerin verilmesi gerekir. Özel denetim, amaca yararlı 
süre içinde ve ortaklık işlerini gereksiz yere aksatmaksızın 
gerçekleştirilmelidir (m. 441/1 ve 3). 
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Genel Kurul  
 
Yılda en az bir kez ve gerektiğinde toplanan, pay sahipleri 
veya temsilcilerinin katıldığı bir organdır. Ortaklık ile 
ilgili birçok konudaki kararlar alınmaktadır. Toplantıda 
alınan kararlar toplantıya katılsın ya da katılmasın tüm 
ortakları, organları ve ortaklığı kapsar. Karar alınan bir 
organdır ve herhangi bir sorumluluğu yoktur. Pay sahipleri 
genel kurulda şirket işlerine ilişkin haklarını 
kullanabilirler. Yeni kanun ile belirlenen elektronik 
ortamda genel kurula katılma, oy kullanabilme, görüş 
bildirme gibi haklar fiziki olarak kurula katılma ile aynı 
görülmektedir. Bu karar sadece borsa şirketlerinde zorunlu 
iken, diğer şirketler uygulama hakkına sahiptir.  
Genel Kurulun Yetkileri ve Yetki Devri 
Genel kurulların kanunda belirtilmiş bazı değiştirilemez 
görev ve yetkileri dışında da ortaklığı ilgilendiren maddi 
ve organ seçimi görevleri devredilemez görevlerindendir. 
Tek pay sahipleri ortaklıklarda, pay sahibi genel kurulun 
bütün yetkilerine sahiptir, ancak bu kararların yazılı 
olması gerekmektedir. Kanunun bazı maddelerinde de 
genel kurulun görevlerine yer verilmiştir. Bunlar, anonim 
ortaklığın birleştirilmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesi, 
tasfiye memurunun atanması ve görevden alınması 
konuları yer almaktadır.  
Genel Kurulun Yetkilerinin Sınırları 
Önemli birçok konuda karar merci olması ve ortaklığın 
karar organı olmasına rağmen genel kurulunda yetki 
sınırları vardır. 
Genel Kurula Açık Yetki Vermeyen Kanun Hükümleri 
Türk ticaret kanunu (TTK) genel kurula açıkça 
öngörülmüş hallerde karar yetkisi vermiştir. Bu nedenle 
genel kurulun yetkileri kanun ile sınırlandırılmıştır. 
Yönetim Kuruluna ve Denetçilere Özgü Yetkiler 
Kanunda yönetim kurulu ve denetçilerin görevlerine dair 
kararlar mevcuttur ve genel kurul bu yetki ve görevlere 
karışamaz. Şirketin dışarı temsilinde yönetim kurulu 
yetkilidir. Yönetim kurulu, kendi yetkileri dâhilinde ve 
genel kurulun yetkileri dışında şirketin işletmesine dair her 
çeşit işlemler hakkında karar yetkisi mevcuttur. Şirketin 
bağımsız denetimini yapmak ise denetçilerin 
sorumluluğundadır. Kanunda belirtilen karara göre hangi 
şirketlerin denetleneceği bakanlar kurulunca belirlenir. 
Ancak şirket iç denetimi seçebileceği gibi, özel denetim 
yapılmasını da isteyebilir.  
İmtiyazlı (Ayrıcalıklı) Paylar 
İlk ana sözleşme ya da ana sözleşme değişikliği ile bazı 
pay sahipleri diğer pay sahiplerine göre ek ve üstün pay 
imtiyaz sahipliği yaratılabileceği kanunda belirtilmiştir. 
Bu imtiyazlar, kâr dağıtımında, tasfiye payı dağıtımında, 
rüçhan hakkında, oy hakkı gibi haklarda tanınmış 
imtiyazlardır. İmtiyazlı pay sahiplerinin genel kurulun 
yetkilerini sınırlayıcı hakları bulunmaktadır.  
Azınlık Hakları 
TTK, sermayenin belirli bir kısmını ( onda birini ya da 
halka açık şirketler yirmide birini) temsil eden pay 
sahiplerine bir takım ayrıcalıklar tanınmış ve genel 
kurulun yetkileri ile sınırlandırılmıştır. Azınlık haklarına 

sahipler, genel kurulun toplanmasını isteyebilir ya da 
finansal konular ile ilgili işlemlerin ertelenmesini talep 
edebilirler.  
Bireysel Haklar  
TTK’da belirtilen bazı haklar her bir pay sahibine bireysel 
olarak tanınmıştır. Bunlar arasında; Genel kurula katılma, 
Kendisini temsil ettirebilme, oy kullanma, alınan kararlara 
karşı iptal ve butlanın tespiti davası açma, bilgi alma ve 
inceleme, özel denetim isteme hakları yer almaktadır.  
Üçüncü Kişilerin Hakları 
Üçüncü kişiler; bir sözleşmenin tarafları ve onların 
temsilcileri dışında olan kimselerdir. Üçüncü kişilerin 
sahip oldukları haklar genel kurul tarafından tek taraflı 
ihlal edilemez. Bu haklara saygı gösterilmesi ahde vefa 
ilkesinin zorunluluğudur.  
Genel kurul toplantıları 
Olağan ve olağan üstü: Olağan toplantılar; her faaliyet 
dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. 
Yapılmaması sorumluluklara yol açtığı gibi, azınlık ya da 
yeterli sayı toplanamadığı için yapılmaması sonucunda 
sonrasında yapılacak toplantılarda olağan toplantı 
sayılmaktadır. Olağan üstü toplantılar ise; ihtiyaç 
duyulması halinde yılda birkaç kez yapılabileceği gibi hiç 
yapılmayabilir. Bunun dışında; Çağrılı ve çağrısız ve 
Fiziken ve elektronik ortamda yapılan toplantılar 
biçiminde ayrılmaktadır. Gündem toplantıya çağrı yapan 
tarafından belirlenir. Olağan toplantıların; ortaklığı 
ilgilendiren tüm konulara ilişkin konular görüşülür ve 
karar alınır. Olağan üstü toplantı konuları kanunda 
belirtilmemektedir.  
Gündeme Bağlılık Kuralı 
Olağan ya da olağan üstü toplantı ayrımı olmaksızın 
yapılan toplantıların gündemi önceden belirlenmiş ve 
davet mektuplarında yer almış olmalı, kanundaki istisnalar 
saklı kalmak kaydı ile gündemde bulunmayan konular 
toplantı da görüşülemez ve karar alınamaz.  
Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar 
Toplantıya çağırmaya yetkisi bulunanlar; ortaklık 
organları ve pay sahipleri dışında, çağrıya yetkili olanlar 
arasında kayyımlar ve iflas idaresi sayılmasa da atanan bu 
görevlilerde yetkilidir. 
Yönetim Kurulu 
İster olağan ister olağan üstü toplantıya çağrı yapma 
yetkisi vardır. Toplantı kararlarını birlikte verirler. Zamanı 
gelmesi ve ihtiyaç olması halinde olağan üstü toplantı 
çağrısı yapılmaması halinde yönetim kurulu sorumluluğu 
doğar.  
Pay Sahibi 
Yönetim kurulunun toplanamaması, toplansa bile olağan 
üstü toplantı kararı verememesi ya da yönetim kurulunun 
mevcut olmaması durumunda, tek bir pay sahibi de olsa 
mahkemeden kendisine bu hakkın verilmesini isteyebilir. 
Mahkemenin kararı kesindir. 
Azınlık Pay Sahipleri 
Azınlık pay sahipleri yönetim kuruluna yazılı olarak 
gerekçelerini belirterek toplantı çağrısı yapmasını, toplantı 
yapılacak ise, görüşülmesini istediği konuları yazılı olarak 
verir. Çağrı istemi noter aracılığı ile yapılır ve yönetim 
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kurulu isteği kabul ederse 45 gün içinde toplantı 
yapılmalıdır. Toplantı yapılmaması, kabul etmemesi veya 
7 gün içinde cevap vermemesi halinde istek sahibinin 
başvurusu ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret 
mahkemesi toplantıya karar verebilir.  
İflas idaresi: İflas (alacaklının alacaklarının tahsili amacı 
ile borçlunun haczi mümkün tüm mal varlığına 
gerçekleştirilen tasfiyedir) idaresi müflis ortaklığın yasal 
temsilcisi olarak toplantıya çağrılır. 
Tasfiye memuru, tasfiye halindeki ortaklıklarda toplantıya 
çağrılır. 
Kayyım, ortaklık yönetim kurulundan yoksun kalmış ise, 
yerine kayyım atanmış ise, toplantıya katılırlar. 
Toplantıya Çağrı Usulü 
Çağrılı Genel Kurul 
Kanunda belirtildiği üzere, TTSG’de yayımlanacak ilan ile 
yapılır. İlanın ayrıca internet sitesinde de yer alması 
gerektiği belirtilmiştir. Sadece denetime tabi şirketlerin 
internet sitesi kurma ve davet ilanını burada paylaşma 
zorunluluğu vardır. Çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç en 
az 2 hafta önce (halka açık anonim ortaklıklarda 3 hafta) 
yapılır. Pay sahiplerine ilanın çıktığı veya çıkacağı 
gazeteler iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir.  
Çağrısız Genel Kurul 
Pay sahipleri ve temsilcilerin tamamının hazır bulunması 
ve itiraz edilmemesi halinde çağrısız toplantı yapılabilir. 
Çağrıya ilişkin olma dışında tüm hükümlere uyulması 
gerekmektedir. Kanunda belirtilen hükme göre, davetsiz 
bir kurulda yeterli sayıya ulaşılmış ise alınan kararlar 
uygulanır.  
Genel Kurul Toplantılarına Katılma Yetkisi, Hazır 
Bulunanlar Listesi ve Oy Hakkı 
Yönetim kurulu tarafından hazırlanan “ hazır bulunanlar 
listesi”nde adı bulunan pay sahipleri toplantıya katılır. 
Senetsiz payların, ilmühaberlerin (Sonradan pay senediyle 
değiştirilmek üzere çıkarılan belge), nama yazılı pay 
senetlerinin sahipleri ve kanun uyarınca kayden 
(elektronik ortamda izlenme) izlenen pay sahipleri, bizzat 
veya temsilci aracılığı ile katılabilirken, gerçek kişiler 
kimlik, tüzel kişi temsilcileri vekâletname sunmak 
zorundadır. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri toplantıda 
bir gün önce senetlere zilyet olduklarını kanıtlayarak giriş 
kartı alabilirler ve toplantıya katılabilirler. Yönetim 
kurulu, kanun uyarınca genel kurula katılabilecek kayden 
izlenen pay sahiplerini Merkezi Kayıt Kuruluşundan 
sağlayacağı “pay sahipleri çizelgesi”ne göre düzenler. Bu 
kuruluştan elde edilecek çizelgeye ait husus ve esaslar 
sermaye piyasası kurullu tarafından düzenlenmiştir. Bu 
listede hata olmasında sorumlu yönetim kurulu iken, Pay 
sahibi çizelgesinde hata olması halinde sorumlu, Merkezi 
Kayıt Kuruluşudur. Bir payın üzerinde intifa hakkı 
(Başkasına ait malları kullanma ve bunlardan yararlanma 
yetkisini veren hak) var ise, oy hakkı intifa hakkı 
sahibindedir. Her bir pay sahibinin en az bir oy hakkı 
olduğu kanunda belirtilmektedir ve TTK sisteminde oydan 
yoksun pay oluşturulamaz. Kanun maddelerine dayalı 
olarak çıkarılan kurala göre oydan yoksun pay sahipliği 
çıkarılabilir. Bu pay sahipleri toplantılara katılabilir, açık 

görüş bildirebilir ama oy kullanamaz. Her pay sahibinin en 
az bir oy hakkı olması zorunluluğunu ortadan kaldıran 
toplantı kararlarında butlan uygulanır. Yönetim kurulu 
üyeleri de, yönetim kurulu ibrasına ilişkin konularda kendi 
pay sahipliklerinden doğan oy hakkını kullanamaz. 
Genel Kurul Toplantılarında Temsil ve Türleri 
Pay sahipleri toplantılara kendileri katılabileceği gibi bir 
temsilcileri de katılabilir. Hamiline yazılı pay senedini 
elinde bulunduran kimse ancak pay sahibinin yazılı izni ile 
toplantıya katılabilir.  
Bireysel temsil türleri 
Adi temsilci, genel hükümler anlamındaki temsilcidir ve 
temsil yetkisinin kendine yazılı olarak verilmesi gerekir.  
Tevdi eden temsilci, payını kayden veya fiziken bir 
başkasına bırakan ve genel kurulda temsil edilmek istenen 
kişidir. Tevdi eden kişinin temsilcisi toplantılar öncesinde 
tevdi edenden nasıl davranması gerektiği yönünde bilgi 
almalıdır. Eğer bu durum söz konusu değilse kararları 
yönetim kurulu kararları lehine olmalıdır.   
Toplu Temsil Türleri 
Organın Temsilcisi/Bağımsız Temsilci 
Yönetim kurulu bir kişiyi pay sahiplerine kendileri adına 
oy kullanması ve diğer işlemleri yürütmesi için aday 
gösterebilir. Bunun yanında şirketle hiçbir alakası 
olmayan tarafsız bir kişiyi daha aday göstermesi ve bu iki 
kişiyi anasözleşme hükmüne göre ilan edip internet 
sitesinde yayınlaması gerekmektedir. Bağımsız temsilci, 
organ temsilcisinin bir yedeğidir ve pay sahibi olmasına 
gerek yoktur.  
Kurumsal Temsilci 
Kurumsal temsilci, Türk hukukuna uygun temsilcidir. 
Kurumsal temsilcilik, pay sahibi olma girişimidir. Meslek 
olarak ya ivaz (bedel) olarak yürütülemez.  
Toplu Temsilde Bildirge ve Bildirim Yükümlülükleri 
Organ temsilcisi, kurumsal temsilci ve bağımsız temsilci 
temsil belgelerinin içeriğini ve onaylarının ne yönde 
olacağını açıklamaları ile birlikte kitle iletişim araçları 
aracılığı ile açıklarlar. Buna bildirge denir. Pay sahipleri 
tarafından kurumsal temsilciye verilmiş talimat yerine 
geçer ve yanlış karar ve işlemlerden Türk borçlar 
kanununa göre kurumsal temsilci sorumludur.  
Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları 
Toplantı türüne değil, gündem konusuna göre 
değişebilmektedir. İlk toplantıda yetersayıya ulaşılmaz ise 
daha sonraki toplantılarda yeterli sayı daha düşük sayıda 
tutulabilir. Karar alınması için olumlu oyların o konudaki 
karar yetersayısına ulaşması koşulu aranmaktadır.  
Basit (Olağan) Yetersayılar 
Yetersayı toplantıda sermayenin en az dörtte birini 
karşılayan pay sahibi ya da temsilcilerinin olması gerekir.  
Ağırlaştırılmış Yetersayılar 
Ağırlaştırılmış yetersayılar kanunda birçok madde ile 
tanımlanmıştır. Anasözleşmede yapılacak değişikliklerde 
oyda imtiyaz hakkı yoktur. Ağırlaştırılmış yetersayı halleri 
şunlardır; 
Genel Anasözleşme, Değişiklikleri, kanun veya 
anazöleşmede aksi bir hüküm var olmadığı sürece 
sermayenin en az yarsının temsil edilmesi gerekir.  
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Pay Sahiplerinin Taahhütlerinin Artırılması veya İkincil 
Yükümlülükler Konulması ile Ortaklık Merkezinin Yurt 
Dışına Çıkarılması, sermayenin tümünü oluşturan pay 
sahipleri ve ya temsilcilerinin olması gerekir. Bu 
yetersayıya ulaşılması bu konuda her toplantı için söz 
konusudur. 
İşletme Konusunun Tamamen Değiştirilmesi, İmtiyazlı 
Pay Oluşturulması, Nama Yazılı Payların Devrinin 
Sınırlandırılması ve Esas Sermayenin Azaltılması, 
sermayenin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan pay 
sahiplerinin ya da temsilcilerinin toplantıya katılmaları 
gerekmektedir. İlk toplantıda yetersayıya ulaşılmaması 
halinde takip eden toplantılarda da aynı sayı 
istenmektedir.  
Pay Senetleri Menkul Kıymet Borsalarında İşlem Gören 
Anonim Şirketlerin Bazı Kararlarında, anasözleşmede 
aksine hüküm yok ise, kanundaki toplantı nisabının 
uygulanacağı belirtilmiştir. Mekul kıymetler; Bir sermaye 
veya alacağı temsil eden ve sahibine gelir getiren, dolaşım 
yeteneğine sahip senetlerdir. Menkul Kıymet Borsası: 
Menkul kıymetlerin arz ve talebinin karşılaştığı 
piyasalardır.  
Yetersayıların Anaszöleşme ile Değiştirilmesi 
Sermayenin en az dörtte birine sahip pay sahipleri 
toplanır. Kanunda açıkça belirtilen yetersayılar sadece 
arttırılabilir.   
Oy Sözleşmeleri, oy sözleşmeleri konusunda herhangi bir 
kanun bulunmamaktadır. Pay sahipleri ve ortaklar veya 
üçüncü şahıslar arasında oyun istenilen yönde kullanılması 
için yapılan anlaşmalardır. 
Toplantıların Yapılması ve Yürütülmesi 
Katılım ve Bakanlık Temsilcisi, şirketlerin genel kurul 
toplantılarında Bakanlık temsilcisi yer alır, bakanlık 
temsilcisinin esasları, görevleri, yetki ve ücretleri bakanlık 
tarafından belirlenir. 2012 den itibaren Anonim şirketler 
de ise gümrük ve ticaret bakanlığı temsilcileri bulunur. 
Anonim şirketler temsilci gerekli toplantılardan önce 
bakanlığa başvuru yapmalı ve ücret ödemelidir.  
İç Yönerge, anonim şirket yönetim kurulunca bir yönerge 
hazırlanır. Bu yönergenin bakanlık tarafından belirlenen 
unsurları vardır. Genel kurul onayladıktan sonra açıklanır. 
Açıklanması zorunludur. 
Toplantının Yönetimi, Toplantıya genel kurul tarafından 
seçilen pay sahibi olması şartı olmayan bir başkan yönetir. 
Gerekirse oy saymanı ve tutanak yazmanı tutabilir.  
Tutanak ve Önemi, Düzenlenecek tutanak, pay sahiplerini 
veya temsilcilerinin sahip oldukları payları her karar için 
kullanılan oyların sayılarını içerir. Tutanak alınan kararlar 
yapılan seçimlerin kanıtı niteliğindedir.  
Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, kararların varlık 
ve geçerlilik kazanabilmesi için gerekli şartlar kanunda 
belirtilmiştir. Bir kararın kanuni hükümlere uygun olması 
gerekir aksi takdirde hukuki sakatlık meydana gelir. 
Hukuki sakatlık dörde ayrılır. 
Yokluk, Bir işlemin yapılmasında hükümlere aykırılık 
varsa, yokluk ortaya çıkar. Yok, sayılan işlem hiç 
meydana gelmemiş sayılır. En başından beri tam olması 
gerekir. Eksik kalması karar alınmamış anlamına gelir. 

Butlan, kanunda butlan sayısı oldukça fazladır. Kanunda 
yer alan bazı hükümlerden butlan nedenleri çıkarılabilir. 
Kanunda Sayılan Butlan Nedenleri 
*Pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, dava ve 
kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını 
sınırlandıran veya ortadan kaldıran kararlar. 
*Pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme 
haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran 
kararlar 
*Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin 
korunması hükümlerine aykırı olan kararlar 
*Sermayenin korunması amacına yönelik hükümlere 
aykırı kararlar 
Genel Hükümlere Dayanan Butlan Nedenleri 
Eğer karar kanun hükümlerine uygun değil ise, yoklukta 
olduğu gibi butlan kararları da kesin geçersizliği söz 
konusu olur. 
Askıda Hükümsüzlük 
Yokluk ve butlan yaptırımına yol açan bir durum söz 
konusu olmasa bile bazen bir işlemin hukukilik kazanması 
için ek şartlar gerekir. Bu süreçte işlem askıda 
hükümsüzdür. 
İptal davası 
Kararların alınması kural olarak çoğunluğa bağlıdır. 
Toplantıda olumsuz oy kullananları da kapsar.  
Davanın Maddi Hukuka İlişkin Şartları 
*Bir Genel Kurul Kararının Mevcut Olması 
*Kararın Kanuna, Anasözleşmeye ve Dürüstlük Kuralına 
Aykırılık Taşıması; kanuna aykırılık, Anasözleşmeye 
aykırılık, Dürüstlük kuralına aykırılık (Birinin haklarını 
kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüst namuslu, 
aklı başında ve orta zekâlı her insanın izleyeceği yol) 
Karar ile Aykırılık Arasında İlliyet Bağı Sorunu ve 
Kanıtlanması 
Toplantıya katılsın ya da katılmasın her pay sahibinin iptal 
davası açma hakkı mevcuttur.  Bu durumlar;  
Davanın Tarafları, Dava Açma Şartları ve Süresi 
Kararın iptal edilebilmesi için dava açılmış olması 
gerekmektedir. Mahkeme iptal kararı verirse karar 
hükümsüzdür. 
Davacı Sıfatı 
Pay Sahipleri; toplantıya katılsın ya da katılmasın kanunda 
ikiye ayrılmaktadır.  
Toplantıya Katılanlar, pay sahipleri toplantıda karar 
hakkında olumsuz yönde oy vermişler ise, iptal davası 
açmaları için olumsuz kararlarını kayıt ettirmiş olmaları 
gerekir. Kayıt ettirmemişler ise, irade fesadı (irade 
bozukluğu, bir kimsenin iradesiyle, irade açıklaması 
arasında meydana gelen uygunsuzluk) oyun geçersizliğine 
dayandırılarak kararın iptali istenebilir. 
Toplantıya Katılsın/Katılmasın Tüm Pay Sahipleri 
Tüm pay sahipleri toplantıya çağrının usulüne uygun 
yapılmaması, gündemin gereği gibi ilan edilmemesi, 
toplantıya katılmaması gerekenlerin katılıp oy 
kullandıklarını gibi durumları öne sürerek iptal davası 
açabilir.  
Organ Olarak Yönetim Kurulu 
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Genel kurul iptal edilebilir bir karar aldığında yönetim 
kurulu da dava açabilir. Önce toplanarak iptal davası açma 
kararı almalıdır. Yönetim Kurulu Üyelerinden Her biri, 
alınacak kararın hukuki ve cezai açıdan kişisel yaptırımları 
olacak ise, bireysel olarak dava açma hakkına sahiptir.  
Davalı Sıfatı 
Davalı ortaklıktır ve yönetim kurulu sorumludur. Eğer 
yönetim kurulu davacı ise kayyım davalı olmak üzere 
atanmalıdır.  
Dava Açma Süresi Ve Yetkili Mahkeme 
Kararın alındığı tarihten itibaren 3 aylık süreç başlar.  
Butlan ve İptal Davalarına İlişkin Çeşitli Hükümler 
Butlan veya iptal davasının açıldığı yönetim kurulu 
tarafından duruşma günü ilan edilir ve şirketin internet 
sitesinde açıklanır.  
Genel Kurul Kararının Uygulanmasının Ertelenmesi 
Butlanın tespiti ya da iptal davasının açılması kararın 
uygulanmasını değiştirmez. 
Mahkeme Kararın Sonuçları 
Mahkeme, açılan davanın sonucunu davacı lehine verirse 
bu karardan tüm şirket bireyleri sorumludur.  
 
Anonim Ortaklığın Sona Ermesi 
 
Sona Erme Nedenleri  
İnfisah, Kanun ya da anasözleşmede bir durumun 
gerçekleşmesi ile ayrıca karar alınmasına gerek kalmadan 
ortaklığın sona ermesi demektir. 
Sürenin Sona Ermesi 
Ortaklık belirli bir zaman için (belirli tarih, işin bitmesi 
vb)kurulabilir. Süre dolmadan da sözleşmede fesih 
edilebilir, süre uzatılabilir ya da kısaltılabilir. 
Anasözleşmede belirlenen süre dolmasına rağmen ortaklık 
faaliyeti sürüyor ise ortaklık sona ermez ve belirsiz süre 
ortaklığa döner. 
İşletme Konusunun Elde Edilmesi veya 
İmkânsızlaştırılması 
Ortaklık sadece belirlenen işin bitmesiyle değil işin 
bitmemesi ya da tamamlanmasının imkânsızlaşmasında da 
söz konusudur.  
Sermayenin 2/3’ünün Kaybedilmesine Rağmen Gerekli 
Önlemlerin Alınmaması 
Kanunda öngörülen önlemlerin alınmaması şirketin 
kendiliğinden sona ermesi sonucunu doğurur. 
Ortaklığın iflâsı 
Mahkeme tarafından ortaklığın bitmesine karar 
verilmesidir.  
Anasözleşmede Öngörülen Bir İnfisah Sebebinin 
Gerçekleşmesi 
Kanunda infisah sebeplerini de kapsayan anasözleşme ile 
öngörülmüş olması “ herhangi bir sona erme sebebinin” 
gerçekleşmesi de bir sona erme sebebi kabul edilmektedir. 
Fesih  
Kanun ya da anasözleşmede yer alan maddelere göre 
ortaklığı sona erdirme yetkisi olan kişi ve makamların 
yaptığı işlemdir. İki başlıktır. 
1-Mahkemece Fesih 

a. Organlardan Birisinin Eksikliği veya 
Toplanamaması  

b. Kamu Düzenine veya işletme Konusuna Aykırı 
Faaliyet ve işlemlerde Bulunulduğu Gerekçesiyle 
Bakanlığın Dava Açması 

c. Anasözleşmede Öngörülen Fesih Sebeplerinden 
Birinin Gerçekleşmesi 

d. Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi 
2-Genel Kurulca Fesih 
Ortaklığın sona ermesi, bir başka ortaklıkta birleşerek 
sona erme ya da tam bölünme yolu ile fesih kararı alabilir.  
Sona Ermenin Sonuçları ve Tasfiye 
Tasfiyesiz infisaha yol açan durumların dışında sona erme 
durumunda şirket malvarlığının tasfiye edilmesi gerekir. 
Organlarda birtakım değişiklikler olur. 
Tasfiye İlkeleri 
1. Tasfiye sırasında tüzel kişilik devam eder  
2. Ortaklık amacı, kendiliğinden tasfiye amacına dönüşür; 
Ortaklık, bu amaçtan dolayı kural olarak yeni işlem ve 
faaliyetlere girişemez. Ticaret unvan’ına “Tasfiye 
Hâlinde” ibaresi eklenir  
3. Organlar varlıklarını sürdürür. Ancak, tasfiye sırasında 
ortaklık organlarının görev ve yetkilerinin, tasfiyenin 
yapılabilmesi için zorunlu olmakla birlikte tasfiye 
memurlarınca yapılamayan işlemlerle sınırlı hâle gelir 
4. iflâs dışındaki sona erme nedenlerinden biriyle tasfiye, 
tasfiye memurlarınca yapılır. İflasta ise iflâs idaresince 
tasfiye yapılır. 
Tasfiye Memurları  
Tasfiye yönetim kurulu tarafından yapılır. Anasözleşmede 
tasfiye memuru gösterilebileceği gibi sonradan da 
eklenebilir. Şirketten birisi olmak zorunda değildir..  
Tasfiye İşleri 
Sona erme hali birer hafta ara ile ilan edilir. Son ilandan 
sonra 1 yıl içinde ortaklıktan alacaklıların belge ile 
başvurması istenir. Memurlar; ilk envanter ve bilançonun 
hazırlanması, defterlerin tutulması, alacaklıları davet, 
şirketin alacaklarını tahsil etme, günlük işlemlerin 
yürütülmesi ve başlamış işlerin bitirilmesi, aktiflerin 
paraya çevrilmesi, şirket borçlarının ödenmesi, tasfiye 
artığı(bakiyesi) varsa dağıtılması ve şirketin sicilden 
terkini ile tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi ve kanunda 
gösterilen diğer tasfiye işlerinin yapılması. Tasfiye arttığı 
dağıtımı sermayeye katkı oranına göre yapılır. 
Anasözleşmede tasfiye durumunda imtiyazlı paylar var ise 
göz önünde bulundurulur. 
Ek Tasfiye ve Tasfiyeden Dönme 
Ek tasfiye; tasfiye işlemi bitmiş fakat gündemde yapılması 
gereken işler var ise, mahkemeden yeniden tescil alınarak 
ek tasfiye süreci başlatılabilir.  
Tasfiyeden dönme, şirket süre dolması ile sona ermiş ya 
da genel kurul kararı ile sona ermiş ise ama mal 
dağıtımına başlanmamış ise gündeme gelir. Genel kurul 
sermayenin en az yüzde 60’ından olumlu oy alırsa şirket 
devam edebilir. Memur tescil ve ilan ettirilir.  
Eğer şirket iflas yolu ile sona ermiş ve iflas durumu 
ortadan kalkmış ise şirket devam eder. Memur iflasın 
kaldırıldığına dair kararı tescil ettirir.  
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Anonim Ortaklıkta Pay Ve Pay Sahipliği 
Öğreti kanunun paya ilişkin bir takım ilkeleri mevcuttur. 
Bunlar; Tescil Olma: Payın, kuruluşta veya sermaye 
artırımlarında tescil ile oluşması. Seneden Bağımlılığın 
Etkisi: Senede bağlanmış payların tedavül yeteneği vardır. 
Senede bağlanmamış paylarda her türlü satışa konu 
olabilir, fakat senede bağlı olup olmaması paya ilişkin 
işlemlerde değişiklik oluşturabilir. Payın Bölünmezliği 
İlkesi: Payın sağladığı haklar bir bütündür ve ayrı kişiler 
tarafından kullanılmaz. Birden çok pay sahibi olması 
durumunda ortak bir temsilci aracılığı ile haklar kullanılır. 
Devir Serbestliği İlkesi: Paylar senede bağlanmış olsa da 
olmasa da devredilebilir. Anonim ortaklıklarda pay devri 
için diğer ortaklarında rızası gerekmektedir.  

Pay türleri ayrıldıkları sınıflara göre farklı hukuki sonuçlar 
içermektedirler. Kural olarak anonim şirketlerde para 
sermayesi zorunlu değildir. Diğer değerlerde sermaye 
olarak konulması mümkündür. Bu sermayeye değer 
biçilmeli ve sözleşmede belirtilmelidir. Kanuna göre her 
pay sahibi bir oy hakkına sahip olduğu için oysuz pay 
olmaz. Oy hakkı anasözleşme de belirlenen en az miktarın 
ödenmesi ile oluşur. Payın kanun uyarınca belirlenen en az 
değeri bir kuruştur ve katları şeklinde yükseltilebilir. Bu 
değer bakanlar kurulu tarafından yüz kat kadar 
arttırılabilir. Bu nedenle itibari değersiz pay olmaz. Bu 
değerden aşağı bir değer de senet çıkarılamaz, daha fazlası 
için anasözleşme de hüküm bulunması gerekir. İmtiyazlı 
pay sahipliği anasözleşme ile bir kısım paylara tanınan 
ayrıcalıktır. Böyle imtiyaz sahiplerine ise adi pay adı 
verilir. Kanunda imtiyaz konusu olan haklar sınırsızdır. 
Yeni kanunda bir paya en fazla 15 oy hakkı 
tanınabileceğini düzenlemiştir. Haklı bir durumda ise sınır 
tanınmamıştır. Bedelsiz paylar, sermaye artırımı ortaklık 
içi kaynaklardan kaynaklanıyor ise söz konusudur ve 
artırımın tescili mevcut pay sahiplerine dağıtılır. Bu hak 
kaldırılamaz, sınırlanamaz ve bu haktan vazgeçilemez. 
Eğer sermaye artırımı dış kaynaklardan kaynaklanıyor ise, 
çıkarılacak yeni paylardan almak isteyen pay sahipleri pay 
bedelini ödemeleri gerekir. Bu paylar ise bedelli paylardır. 
Pay genellikle hisse, pay senedi ise hisse senedi olarak 
adlandırılır. Pay sahibi ise, payın veya pay senedinin 
sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerdir. Pay sahipleri için 
TMK’da var olan ehliyet türleri geçerlidir. Pay sahipliği 
aslen veya devren kazanılır. Kuruluşta ya da sermaye 
artırımında sermaye üstlenmesinin bulunması ile 
gerçekleşir. Birleşme ve tür değiştirmede aslen kazanma 
olarak kabul edilir. Devren kazanma ise, payın 
başkasından satın alma, bağış yapılması vb. gibi yollarla 
devralınması şeklindedir. Miras, cebri icra ve evlilikte mal 
rejimlere devren kazanma kapsamındadır. Ancak özel 
hükümlere tabidir. Pay, adi komandit ve limited ortaklıklar 
dışında serbestçe devredilebilir. Herhangi bir tüzel veya 
gerçek kişi pay sahibi hakkını kazanabilir. Anonim 
şirketler kıymetli evrak (hakkın senede bağlı olduğu 
senetten ayrı olarak ileri sürülemediği ve devredilmediği 
senetler) niteliğine sahip payları çıkartabilme ve hatta 

hamiline (senedin metninden, senedi elinde bulunduran 
kim ise, o kimsenin hak sahibi sayılacağı anlaşılan senet) 
yazma haklarına sahiptir. Pay sahipleri haklarını senetsiz 
kullanabilir. Anonim şirketlerde pay sahiplerinin 
ortaklıktan çıkma veya çıkarılma durumları söz konusu 
değildir. Bu nedenle devretme konusu kuralı 
öngörülmektedir. Payların devredilebilmesine bazı 
sınırlamalar, zorlaştırmaların konulması koymak 
ortaklığın istenmeyen kişilerin eline geçmesini önlemek 
için zorunlu olabilmektedir. Bu nedenle, değişimler belirli 
bir makamın onayına bırakılmıştır. Bunların dışında pay 
sahipleri de anasözleşmeye bağlamlar ekleyerek 
(anasözleşmede yer alan ve nama yazılı pay senetlerinin 
devrini kısıtlayan hükümler) ya da borçlar hukuku 
sözleşmeleri ile pay devrin bir takım koşullara 
bağlayabilirler. Bunların dışında kanunda pay devrini 
kısıtlayan, yasaklayan veya izne bağlayan hükümler söz 
konusudur.  

1- Türk ticaret kanununda öngörülen istisnalar 
a- Edinme yasağının amacı ve yaptırımı 
b- Yasağın istisnaları: paylar sermaye 

azaltılması amacı ile devir alınıyorsa, 
payların devralınması külli halefiyet kuralı 
ise, devralma, bir kanuni satın alma 
yükümünden doğuyor ise, bedellerinin 
tamamı ödenmiş olması koşulu ile cebri 
icradan şirketin bir alacağı tahsili söz konusu 
ise, şirket bir menkul kıymetler şirketi ise, 
şirket bedelleri tamamen ödenmiş bu payları 
bedelsiz devralıyor ise ( bu durum yavru 
şirket ana şirket tarafından alınıyor ise de 
geçerlidir) 

c- Edinilen payların ne yapılacağı: TTK’de yer 
alan maddelere göre, alınan paylar şirketi 
zarara uğratmayacak şekilde en geç üç yıl 
içinde elden çıkarılmalı, kanuna aykırı 
şekilde elde edilen mallar en geç altı ay 
içinde elden çıkarılmalı veya rehinleri 
kaldırılmalı, elden çıkarılması gereken 
mallar çıkartılmamış ise sermayenin 
azaltılması yolu ile yok edilmeli 

d- Tescilinden önce payın devri yasağı 
e- Bedeli tamamen ifa edilmemiş payın 

devrinde ortaklığın devri kabul etmemesi 
yetkisi 

f- Diğer kanunlarda öngörülen istisnalar 
g- İradeden doğan istisnalar  
h- Pay sahipliğinin kaybedilmesi 

Pay sahibi, borç ve yükümlülükleri bağlamında kanunda 
öngörülen istisnalar dışında tek bir borca sahiptirler. Sahip 
olduğu paylara karşılık taahhüt ettiği pay bedeli ve payın 
değerini aşan primi ifa borcudur. Anonim ortaklıklarda tek 
borç ilkesi geçerlidir. Tek borç ilkesi iki istisnaya sahiptir; 
primli paylar ve ikincil yükümlülükler. Sermaye borcu, 
payların itibari değerinden oluşmaktadır ancak 
anasözleşmede veya gene kurul kararlarında öngörülmek 
şartı ile değerinin üzerinde bir bedelle (primli pay) pay 



HUK208U-TİCARET HUKUKU 
Ünite 7: Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler 

 
 

 2 

ihracı mümkündür. Nama yazılı payın bedeli tamamen 
ödenmemiş ise borçlu sıfatı pay sahibine aittir. Karşılığı 
tamamen ödenmemiş malın devrinde borcunda devri söz 
konusu olduğu için ortaklığın imzası gereklidir. Ancak 
devir miras, cebri icra (borcunu yerine getirmeyen 
kimseyi, borcunu yerine getirmeye zorlama yaptırımı), 
evlilik gibi durumlarda ortaklık imzasına gerek yoktur. 
Borç sermaye türü ve niteliğine göre ifa edilir. Nakit 
sermaye üstlenilmiş ise, payların itibari değeri en az yüzde 
yirmi beşi tescilden sonra, gerisi de en az yirmi dört ayda 
ödenmelidir. Ayın sermaye taahhüt edilmesi durumunda, 
sermaye borcu ortaklığın tescili ile muacceliyet kazanır. 
Ortaklığın sermaye borcuna aykırılık durumlarında bazı 
yaptırımlara başvurma hakkı vardır. Gecikmiş ifayı talep 
ya da dava edebilme, nakit sermaye borcu ödenmemiş ise, 
ortaklığı uyarmaksızın anonim şirketlerde temerrüt faizi 
uygulanabilir. Yönetim kurulu ıskat yöntemiyle, 
mütemerrit pay sahibini, katılma taahhüdü ve yaptığı 
kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakarak 
yerine ortak almaya ve pay senedi verilmiş ise onu iptal 
etmeye yetkilidir. Bunun için bu süreçte ilan yöntemi ile 
ilgili pay sahibi bilgilendirilmelidir. Bunun yanı sıra 
anasözleşmede verilen karar doğrultusunda ortağın 
sözleşme cezası (sözleşmenin yerine getirilmemesi veya 
bir kısmının yerine getirilmemesi durumunda tarafların 
ödenmek üzere kararlaştırılan tutar) ödemesi 
öngörülebilir. Ek olarak, mütemerrit ortaktan tazminatta 
istenebilir. Özellikle yeni ortaklıkla kapanmayan açıkların 
tazminini isteyebilir. Anonim ortaklıkta, payların devri 
ortaklığın iznine bağlı olduğu hallerde anasözleşme ile 
ortaklara, sermaye borcu dışında, belli aralıklarla konusu 
para olmayan bir takım yükümlülükler getirebilir. Bu tarz 
ikincil yükümlülüklerin ifasını sağlamak için sözleşme 
cezası uygulanabilir. Pay sahiplerinin bilgi alma hakları 
mevcuttur. Şirketin menfaatinin düşünüldüğü bir takım 
durumlarda bilgi verme reddedilebilir. Öğrenilen ortaklık 
sırlarının daima saklanması gerekir. Mal sahibinin mali ve 
kişisel olmak üzere çeşitli hakları vardır. Mali hakları 
içinde, kar payı hakkı (dağıtım yetkisi şartları, kar dağıtım 
zorunluluğu sorunu ve HAAO’larda kar payı), hazırlık 
devresi faizi hakkı, tasfiye payı haklarından oluşmaktadır. 
Kişisel haklar ise; genel kurul toplantılarında katılma ve 
ilgili haklar, ortaklık yönetimini ve denetimini etkileme 
hakkı, bilgi alma ve inceleme hakkı, özel denetim isteme 
hakkı ve kullanış şekillerine göre çoğunluk hakları, azınlık 
hakları (olumsuz ve olumlu azınlık hakları) ile bireysel, 
müktesep ve vazgeçilmez haklardan oluşmaktadır.  

Anonim Ortaklıklarda Menkul Kıymetler 
Menkul kıymetler, tanımında ortaklık veya alacaklılık 
sağlamak, belirli bir meblağ temsil etmek, yatırım amacı 
olarak kullanmayı amaçlamak, dönemsel getiri getirmeyi 
amaçlamak, misli nitelikte (birbirini yerine konula bilinen, 
sayı, ölçü veya tartı ile belirlenebilir) ve seri halinde 
çıkarılma unsurları yer almaktadır. Kanunda para, çek, 
poliçe ve bono hariç olmak üzere paylar ve pay benzeri 
diğer kıymetler ile söz konusu payların depo sertifikaları 
ve borçlanma araçları veya menkul kıymetlendirilmiş 

varlıkları var olan menkul kıymetleri ifade etmektedir. 
Düzenlenmiş pay senetleri kanunda tanımlanmamıştır. Pay 
senetleri, anonim ortaklıkta payı temsil etmek üzere 
çıkarılan ve kıymetli evrak niteliği taşıyan senetlerdir. 
Alacak senetleri, ortaklık senetleri eşya hukuku senetleri 
ortaklık senetleri, kurucu/açıklayıcı kıymet evrak 
açıklayıcı senet grubu, soyut/illi kıymetli evrak illi senet 
grubundadır. Pay senetleri kamu güvenine dayanmazlar, 
yazıya göre sorumluluk ilkesi bu senetlerde geçersizdir. 
Bu nedenle pay senetleri, sadece senet metnine göre değil 
esas itibariyle kanun ve anasözleşme hükümlerine göre 
hak sahibi olur. Ayrıca, pay sahipliği hakkının talep 
edilmesi halinde ortak senedi sadece ibraz eder geri 
vermez. Bu durum ortaklık son bulana kadar sürer. Pay 
sahipliği zaman aşımına uğramaz. Pay sahipliği haklarının 
ise belli zamanları vardır. Devir şekli açısından pay 
senetleri kanuna göre nama veya hamiline olur. Senede 
bağlanan pay, senedin kıymetli evrak niteliği nedeniyle 
daha yüksek bir tedavül yeteneği kazanmakta ve devri 
kolaylaştırmaktadır. Pay sahibi senet sayesinde bir takım 
olanak ve yetkilere (malikin gizli kalması, inançlı devir 
kolaylığı, genel kurul da temsil edilmek üzere başkasına 
temsil yetkisi verme vs.) kavuşmaktadır.   

Devir Şekli Açısından Pay ve Senet Türleri 
Payın devir şekli senet çıkarılmış olup olmamasına bağlı 
olarak farklı hüküm ve sonuçlara bağlıdır. Senetsiz paylar, 
payın kaydı sisteme bağlı olup olmamasına göre ele 
alınmalıdır. Yeni gereksinimler ve sermaye piyasasındaki 
gelişmeler nedeni ile payların senede bağlanması yerine 
hak sahiplerinin bilgisayar ortamında tutulacak kayıtlar 
yoluyla izlenmesi ve pay devirlerinin de bu sistemler 
üzerinden yürütülmesi söz konusudur. Anılan mevzuat 
çerçevesinde kaydı sisteme bağlanmış pay sahipliği 
haklarının devrinde, alacağın devri hükümleri 
uygulanacak ve tarafların, yazılı bir devir sözleşmesi 
yapmaları gerekmektedir. Kaydı sisteme girmeyen 
payların devri TBK hükümlerine uyulması ve yarım 
gerekir. Bedeli tamamen ödenmiş ise, payı devri alacağın 
temliki (borç ilişkisinde alacağın alacaklı tarafından bir 
başka kişiye devredilmesi) hükümleri geçerlidir. Yazılı bir 
temlik beyanı geçerlilik şatırdır. Bedeli hiç veya tamamen 
ödenmemiş payda ise, alacağın temliki ve borcun nakli 
hükümlerinin birlikte uygulanması gerekmektedir. 
Kanunda senede bağlanmamış paylarında pay defterine 
kayıt edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Pay senetleri 
nama yazılı senetlerde nama, bağlı nama ve gerçek nama 
bağlı olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Hamiline yazılı pay 
senedi senedin metni veya şeklinden, hamili kimse o 
kimsenin hak sahibi sayılacağı anlaşılan kıymetli evraktır. 
Devredilme kabiliyeti oldukça yüksektir. Hamiline yazılı 
pay senedi yalnızca zilyetliğin nakli ile devredilir. Devrin 
anonim şirkete bildirilmesi zorunlu değildir. Senet 
zilyetliği nakledilmelidir, zilyetlik (bir taşınır ya da 
taşınmaz mal üzerinde fiili egemenliktir) devri mülkiyetin 
geçişi amacıyla yapılır ve çoğunluk görüşünce, tasarrufi 
işlemin geçerli bir sebebi olmalı, devreden yetkili 
olmalıdır. Malik olmayan zilyetten iyi niyetle kazanımlar 
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korunur. Hamiline yazılı pay senedine sahip olan kişi 
ortak sıfatı kazanır. Tamamen ödenmediği sürece hamiline 
yazılı pay senedi çıkarılamaz bu nedenle bu tür senet 
sahiplerinin ortaklığa karşı sadece hakları vardır. Ortaklık 
haklarının ortaklığa karşı kullanılabilmesi için senedin 
ibraz edilmesi gerekir. Nama yazılı pay senetleri belli bir 
kişi adına yazılı olan, ciro (kıymetli evrakın, hak sahibi 
tarafından senette yazılı hakkın devredilmesi, 
rehnedilmesi veya tahsili için arkasına yazılan yazı ve 
imza ile bir başkasına telim edilmesi) ve zilyetliğin nakli 
kıymetli evraktır. Nama yazılı pay senetleri, 
anasözleşmede aksine hüküm olmadıkça devredilebilir. 
Kanunda nama yazılı olmasına rağmen ciro ile devrinin 
öngörülmüş olması ile birlikte ortaya üç görüş çıkmış, 
Yargıtay da farklı kararlar alınmıştır. Çoğunluk “kanunen 
emre yazılı kıymetli evrak” niteliğinde olduğu kabul 
etmektedir. Nama yazılı pay senetlerinin devri için gerekli 
işlemler; ciro veya temlik yapılması, zilyetliğin 
nakledilmesi ve pay defterine kayıt yapılması şeklinde 
sıralanabilir. Bunun yanı sıra pay bedellerinin tamamen 
ödenmiş olup olmadığına da bakılır. Bağlı nama yazılı pay 
senetlerinde anasözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça 
devir yapılabilir. Ortaklık devir keyfiyetini anasözleşmede 
gösterilen nedenlerle pay defterine kaydetmekten 
kaçınabilir. Ancak bu kaçınmanın herhangi bir gerekçe 
gösterilmeksizin yapılması artık mümkün değildir. 
Anonim ortaklıklarda pay senedinin serbestçe devrede 
bilirliği olduğu halde ortaklığın özgün yapısını korumak 
için bazı hükümler söz konusudur. Nama yazılı pay 
senetlerinin devrini sınırlandıran veya onaya bağlayan 
hükümler bağlam oluştururlar. Bağlam ancak sözleşmeye 
hüküm konulmak sureti ile oluşturulabilir. Senede 
bağlanmamış paylar içinde bağlam öngörülebilir. Bağlam 
öngörülmesinde anonim ortaklık paylarının borsaya kote 
(bir menkul kıymetin borsa işlem listesini kayıt 
edilmesidir) edilmiş olup olmamasına göre farklılık 
göstermektedir. Borsaya kote edilmemiş nama yazılı 
payların devri kanun hükümleri ile sınırlandırılmıştır. 
Bunun dışında ortaklık borsaya kote edilmemiş nama 
yazılı payların devrini üç durumda reddedebilir. Birincisi, 
şirket anasözleşmede açıkça belirtilmiş önemli bir sebebi 
ileri sürerek reddedebilir. İkincisi, şirketin devredene, 
paylarını başvuru anında gerçek değerinden kendisi veya 
diğer pay sahipleri ya da üçüncü bir kişi hesabına almayı 
önerebilir. Son olarak, kanun gereğince devralan payları 
kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmemesi 
halinde şirket devrin pay defterine kaydı talebini 
reddedebilir. Borsada kote edilmiş nama yazılı paylar 
açısından anonim şirketlerde, diğerlerine göre bağlamın 
genel amacı ortaklığın özgün yapısını korumak ve payların 
istenmeyen kişilerin eline geçmesini engellemektir. Kanun 
koyucu borsaya kote edilmiş payların devrine sıkı şartlar 
getirmiştir. Bunlar; payların devri bakımından, 
anasözleşmede yalnızca, bir pay sahibinin belirli bir azami 
oranı geçmeyecek şekilde pay edinebileceği şeklinde bir 
sınırlama getirilebilecek olup ortaklık da ancak 
öngörülecek üst sınırın aşılması hâlinde devri reddedebilir. 
Bunun yanı sıra, ortaklık; borsaya kote edilmiş nama 

yazılı payları devralan kişiden payları kendi ad ve 
hesabına aldığını açıkça beyan etmesini talep edebilir. 
Bağlı nama yazılı pay senetlerinin devride diğer nama 
yazılı pay senetlerinin devri gibi olur fakat fark, ortaklığın 
(yönetim kurulunun), bağlam hükmüne dayanarak devri 
kabul etmeme yetkisini kullanmasında ortaya çıkar. 
Yapılan devrin ortaklığa karşı hüküm ifade edebilmesi için 
pay defterine kayıt şarttır. Pay devri deftere 
kaydedilmediği sürece pay mülkiyeti ve paylara bağlı tüm 
hakların devredende kalacağı düzenlenmiştir. Buna 
karşılık, bağlamın etkisizleştiği, payların miras, mirasın 
paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya 
cebrî icra gereği iktisap edilmeleri hâllerinde, bunların 
mülkiyeti ve bunlardan kaynaklanan malvarlığına ilişkin 
haklar derhal; genel kurula katılma haklarıyla oy hakları 
ise ancak şirketin onayıyla birlikte devralana geçer. 
Ortaklık, onaylamaya ilişkin talebi, aldığı tarihten itibaren 
en geç üç ay içinde reddetmemişse veya ret kararı haklı bir 
gerekçeye dayanmıyorsa, onayın verilmiş sayılacağı 
düzenlenmiştir. Borsada kote edilmiş nama yazılı paylar 
da ise, payların borsadan iktisabı ile borsa dışından 
iktisabı arasında bir ayrım yapılmıştır. Payların borsadan 
iktisap edilmesi halinde, paylardan kaynaklanan haklar 
payların devri ile birlikte devralana geçer. Borsa dışında 
iktisap edilmeleri hâlinde ise, söz konusu haklar 
devralanın şirkete başvuruda bulunmasıyla devralana 
geçer. Bunun yanı sıra, her iki hâlde de rüçhan hakkı dâhil 
malvarlığı hakları dışında kalan, genel kurula katılma ve 
oy hakkı ile bunlara bağlı diğer haklar, devralan, şirket 
tarafından tanınıncaya kadar kullanılamaz. Kanunda 
gösterilen dört istisnai halde bağlam etkisini kaybeder ve 
ortaklık, yeni maliki pay defterine kaydetmekten 
kaçınamaz. Buna göre pay senetleri, miras, mirasın 
paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya 
cebri icra yoluyla iktisap edilmiş ise, teminat 
istenemeyeceği gibi, kayıttan da kaçınılamaz. İstisnaların 
gerekçesi, anılan iktisap hâllerinin bağlamdan daha 
öncelikli olması ve bu hâllerde, bağlamın önlemek istediği 
tehlikelerin çoğunlukla gerçekleşmemesidir. Aynı 
zamanda kanunda borsaya kote edilmemiş nama yazılı pay 
senetleri bakımından bu dört istisnaya da bir istisna 
tanınmıştır. Ortaklık, anılan dört yoldan biriyle payları 
edinen kişiye, iktisap edilen pay senetlerini, gerçek değeri 
ile devralmayı önererek kayıttan kaçınabilir. Hükmün 
ortaklığa tanıdığı bu hak, kanuni önalım hakkı niteliği 
göstermektedir. Söz konusu hak, ortaklığın kendisine 
tanınmıştır. Fakat bu olanak, borsada kote edilmiş paylar 
bakımından tanınmamıştır. Nama yazılı pay senetleri 
kanunen emre yazılı kıymetli evrak sayılır. Gerçek pay 
senetlerinin devri için, senet üzerine veya bir kâğıda 
temlik beyanı yazılmalı ve bu belgelerin devralana teslim 
edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra, anasözleşmede hüküm 
bulunmak şartı ile ilerde çıkarılacak pay senetleri ile 
değiştirmek üzere, pay senetlerinin yerine geçici olarak 
çıkarılan kıymetli evrak ilmühaberlerdir. Kanunda 
ilmühaberlerdir nama yazılı pay senedi hükümlerinin 
uygulanacağı belirtilmiştir. İntifa senetleri pay 
senetlerinde farklıdır. Payı temsil etmeyen ve ortaklık 
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hakları vermeyen kıymetli evrak niteliğindedir. İntifa 
sözcüğünü içermesine rağmen, sahibine TMK’daki intifa 
hakkını vermeyip, yalnızca, kâra veya tasfiye artığına 
katılma ya da çıkarılacak yeni paylardan alma hakkı 
sağlar. Hak sahibi ile ortaklık arasındaki ilişkiye 
bakıldığında ortaksal değil sözleşmesel nitelikte bir ilişki 
olduğu görülmektedir. Hak sahibi, ortaklık karşısında 
üçüncü kişi konumundadır. İntifa senetleri, anasözleşmede 
hüküm bulunması ve genel kurulun karar alması şartıyla; 
Bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların 
sahiplerine, alacaklılara veya benzer nedenlerle şirketle 
ilgisi olanlar yararına çıkarılabilir. Kanunda, kurucular 
için çıkarılanlar da dâhil olmak üzere intifa senetlerinin 
emre ve hamiline yazılı olabileceği ifade edilmiştir.  

Tahviller ve Diğer Menkul Kıymetler 

Tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, 
iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil diğer 
borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkı veren 
senetler ile her çeşit menkul kıymetler, kural olarak ancak 
genel kurul kararı ile çıkarılabilir; aksi kanunlarda 
öngörülmüş olabilir. Kanun uyarınca, aksi kanunlarda 
öngörülmedikçe, genel kurul herhangi bir menkul kıymeti 
çıkarma yetkisini, en çok on beş ay için yönetim kuruluna 
bırakabilir. Genel kurul kararı, çıkarılacak menkul 
kıymetler ile ilgili ayrıntı ve şartları içermeli ve yönetim 
kurulu tarafından uygulanmalıdır. Menkul kıymetler, 
itibari değerli olarak ve hamiline ya da emre yazılı 
olabilecektir. Borçlanma senetlerinin bedelleri nakit 
olmalı ve karşılıkları teslim anında ödenmelidir. Kanun 
uyarınca, borçlanma senetlerinin toplam tutarı, sermaye ile 
bilançoda yer alan yedek akçelerin toplamını aşamaz; 
toplama, kanunların bilançoya konulmasına izin verdiği 
yeniden değerleme fonları da katılır. Tahvil, anonim 
şirketlerin ödünç para bulmak için çıkardıkları borç 
senetleridir. Özel bir finansman aracı olup ödünç 
sözleşmesine dayanır. Normal ödünçlerden farkı, 
taraflarında ve senedin kıymetli evrak olmasında görülür. 
Ortaklık zarar dahi etse, tahvil sahipleri, anapara ve 
faizlerini talep edebilirler. Tahvil ve pay senedi 
birbirlerinden; Pay senedi ortaklık hakkını, tahvil ise 
alacak hakkını içerdiğinden, ortak kâr payına, tahvil sahibi 
ise faize hak kazanması, faiz oranı sabit, oysa kâr oranı 
değişken olması, kâr dağıtımı genel kurul kararına bağlı 
iken, tahvil sahibinin faiz hakkı mutlaktır ve bu hak 
üzerinde genel kurulca tek yanlı tasarruflarda 
bulunmamaktadır. Tahvillerin söndürülmesi zorunludur; 
çünkü alacak hakkı içerir ve alacağın vadesinde ödenmesi 
gerekir. Pay senedinin itfası ise, ancak zorunlu ve sınırlı 
hallerde (sermaye azaltımı ve birleşme gibi) gündeme 
gelir. Pay senetleri açısından özel devir yasakları ve 
sınırlamaları söz konusudur. Oysa tahvillerin devrinde 
TTK, bu tür müdahaleler öngörmemiştir. Tahvillerin 
primli, ikramiyeli, kara iştiraklı, güvenceli değişken faizli, 
endeksli veya pay senediyle değiştirilebilir olmak üzere 
çeşitli türleri vardır. Pay senetleri özellikleri ve önemleri 
açısından ayrışmaktadır. Pay senediyle değiştirilebilir 
tahviller; sahiplerine, pay senetleriyle değiştirebilme veya 

doğrudan yeni paylar (veya pay senetleri) alma hakkı 
veren, kıymetli evrak niteliğine sahip borç senetleri olarak 
tanımlanabilir. Tahvillerin özel bir türüdür. Sahibine; 
değiştirme hakkı kullanılıncaya kadar, bir tahvil olarak 
sağladığı yararlar yanında, pay senetlerinin iktisabına 
yönelik bir beklenen hak da sağlamaktadır. Tahvil sahibi, 
değiştirme hakkını kullandığı anda alacaklı sıfatını yitirip, 
pay sahibi olmaktadır. Değiştirilebilir tahviller, sahiplerine 
sağladıkları avantajlar nedeniyle çok çekicidir; yatırımcı, 
faiz geliri yanında, ortaklığın gelişmesine ve sermaye 
piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak, dilediği 
takdirde değiştirme hakkını kullanabilecektir. Böylece, 
pay senetlerindeki değer düşmesi rizikosundan 
etkilenmemekte, fakat dilerse pay sahibi olabilmekte ve 
avantajlarından yararlanabilmektedir. Ortaklık açısından 
ise bu tahvillerin yararı ise, düşük faiz ile sermaye 
ihtiyacını karşılayabilmesine olanak sağlamasıdır. 


